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අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණ ාංග 

360 හිජ්රි වර්ෂයට අයත් ඉම ම් අබු බකර් මුහම්මද් ඉබ්නු 

අල් හුගෙයින් අල් ආජූරි අල් බේද දි (රහි) විසනි 

-of-assembly-o-o/2008/03/16/wordpress.com.istighfar://http 

 ... /quran-the-of-bearers-o-muslims 

සාංහල භ ෂ ගවන්  

ජ සම් ඉබ්නු දඉය න් 

අල් කුර්ආනය උසුලන ජනයිනි! 

අල් කුර්ආනය උසුලන්නන් උපගයෝගි කිරීම ෙඳහ  

අවශ්ය ්රථමම කුණු   වන්ගන් සත් තුළ හ  විවෘත ව අල්ල හ ්

ගකගරහි තක්ව  නම් බිය බැතිමත්කම දැක්වීමය.ගම් ෙඳහ  

තම ආහ ර, ප න ෙහ ආද යම් ම ර්ග පිළිබඳ ව “වර ” ගහවත් 

පරිේෙම් වීම ඔහු අනුගමනය කළ යුතුය. 

ඔහු තම  ජීවත් වන යුගය ෙහ එම යුගගේ ජිවත් වන  

දූෂිත ජනය  පිළිබඳ ව ්රතයක්ෂ ා නය ෙහිත ගකගනක් විය 

යුතුය. එමගින් තම දහම ෙම්බන්ධ ව ඔවුන්ගගන් ්රගශශ්ම් විය 

හැකිය. 

ඔහු තමන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව අවධ නය ගයොමු කර 

දූෂණයට ලක් වූ තම ක්රිය වන් ්රතිොංේකරණය කිරීමට ෙහ 

කත  කරන විට නිවැරදි වදන් ගතෝර  ගනිමින් තම දිව 

ආරක්ෂ  කර ගත යුතුය. කත  කිරීම සුදුසු යැයි හැගෙන 

අවේථම වන්හි ඔහු කත  කරන්ගන් නම්, දැනුම ෙහිත ව කත  

කරයි. ඔහු තම ෙතුර ට වඩ  තම මුගවන් බැහැර වන වදනට 

ගබොගහෝ ගෙේ බිය ගවයි. තම ෙතුර  ව සගර් දමන්න ගෙේ ඔහු 
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තම දිව සර කර තබයි. ගමමගින් එයින් සදු වන අයහපත් හ  

අකුෙල් ්රතිවිප ක විනන් ආරක්ෂ  වීම ගෙොයයි.  මිනිසුන් 

සන ගෙන දැයින් සදුවන අයහපත් ්රතිවිප ක ගහේතුගවන් ඔහු 

සන ගෙන්ගන් කල තුරකිනි. යම් කුණණක් ෙතයයට එකෙ 

වන බව දුටුගශ නම් ඔහු මඳ ගලෙ සන ගවයි. නිරර්ථම ක්රිය  සදු 

විය හැක යන ෙැකගයන් ඔහු අනවශ්ය විහිු  කිරීම ්රිය 

ගනොකරයි. ඔහු විහිු වට වුවද පවෙන්ගන් ෙතයයයි. ඔහුගේ 

මුහුු වර ගුණවත්කම ෙහිතවන අතර, ඔහුගේ කත ව ඉත මත් 

නිර්මලය. 

තමන් ෙතු යහ ගුණයන් ෙඳහ  පව  තම ට ්රශ්ාංෙ  කිරීම 

අනුමත ගනොකරන ඔහු, තම  ගවත ගකොගහත්ම ගනොමැති 

ගුණය ගැන පැෙසුම ලැබීම ගැන ඔහු කැමති ගවයිද? 

තම මැවුම්ක රය ණන් ව ගකෝපයට පත් කරන යමක් ගකගරහි 

ආශ් ව ඉක්මව  යන්ගන් දැයි ඔහු නිතර පරික්ෂ ක රී ව සටියි. 

අන් කිසගවකු ගදෙ පහත් අන්දමින් ඔහු ගනොබලයි. ඔහු 

කිසගවකුට ගක්ළ ම් ගනොපවෙයි. ඔහු කිසගවකුට අපව ද 

ගනොනගයි. අන් අයට පීඩ වට පත්වීම ගැන ඔහු ෙතුටු 

ගනොගවයි. ඔහු කිසගවකුගේ අයිතීන් උල්ලාංඝනය ගනොකරන 

අතර, කිසගවකුට ඊර්ෂය  ගනොකරයි. ඇතැම් සුදුසු අය හැර 

අන් කිසගවකු ගැන අයුතු ගලෙ ගනොසතයි.ඔහු ගකගනකුට 

අවගබෝධය ෙහිත ව ්රිය කරන අතර, ගකගනකුට අවගබෝධය 

ෙහිත ව අ්රිය කරයි. ඔහු ගකගනකුගේ වැරදි ගැන පවෙන්ගන් 

එහි ෙතයය දැනම ෙහිත වන අතර ගකගනකුගේ ෙැබ  

ේවභ වය පිළිබඳ ව අවගබෝධ තිබුගේ නම් ඔහු නිශ්්ශ්බ්ද ව 

සටියි. 

තම සයලු යහපත් හ  අලාංක රවත් ගුන ාංගයන් ෙඳහ  

කුර්ආනය, සුන්න හ ්ව ෙහ ෆික්හ ්නම් ආගමික නීති රීති මෙ 

ගපන්වන්නන් බව උපුට  ගන්න  අතර, තම අවයවන් සයල්ල 
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තහනම් දැයින් ආරක්ෂ  කර ගනී. ඔහු ඇවිද යන්ගන් ද දැනුම 

ෙහිත ය, ඔහු ව ඩිවන්ගන්ද දැනුම ෙහිතය. තම වදනින් හ  

ද තින් අන් අය ආරක්ෂ ව ලැබිය යුතු යැයි ඔහු මහත් පරිශ්රමය 

දරයි. ඔහු අා නගයක් ගලෙ ගනොහැසගරන අතර, කවගරක් 

අා නගයන් තමන් හ  හැසුණගේ නම් ඔහු ඉවසීගමන් ක්රිය  

කරයි. එහු කිසගවකුට පීඩ  ගනොකරන අතර, තමන්ට 

කවගරක් ගහෝ පීඩ  කගළේ නම් එය දර  ගැනිමට ඔහු ගවත 

ඉවසීම තිගබ්. තම අධික ගකෝපය ඔහු ප ලන කරගන්ගන් තම 

පරම ධිපතිය  ව ෙතුටු කිරීම ෙඳහ ය. ගමයින් ඔහුගේ ෙතුරන් 

තවත් කුපිත ගවති. ෙව්භ ව ගයන්ම ඔහු නිරහාංක ර ගකගනකි. 

තම  ගවත ෙතයය ඉදිරිපත් කරනු ලැබු විට, එය පවෙන්ගන් 

තම ට වඩ   වයසන් බ ල ගහෝ වැඩිමහල් ගකගනකු වුවත් ඔහු 

එය භ ර ගන්ගන් නිහතම නි භ වගයන්ය. 

මවන ලද ගද් විනන් ගනොව තම මැවුම්කුණ වන අල්ල හ්ගගන් 

තම උෙේ තත්ත්වය ගෙොයයි. ඔහු ගර්වය අ්රි කරන අතර, එය 

තමන් තුළ හට ගැනීම ගැන බිය ගවයි. කුර්ආනගේ 

ම ර්ගගයන් යැපීගම් ම ර්ගය ගනොගයොදන ඔහු එමගින් තම 

අවශ්යත  ලබ  ගැනීම ද ්රිය ගනොකරයි. එහි (කුර්ආනගේ 

දැනුම) තුළින් රජවුණන්ගේ පුත්රයන් ගවත ගනොඇගදන ඔහු, 

ධනවත් ජනත වගේ ගුණත්වය අගේක්ෂ ගවන් ඔවුන් අතර 

ව ඩි ගනොගවයි. 

අවගබෝධය ගහෝ ්රතයක්ෂය ගනොමැති ජනත ව, ගමගලොගශ 

විශ් ල ධනය උපයන විට, ඔහු දැනුම ෙහ අවගබෝධය තුළින් 

සුු  ්රම ණයක් උපය  එයින් ෙ ීමමට පත්ගවයි.මිල අධික 

ඇඳුගමන් ජනත ව තම සුණර අලාංක ර කරගන්න  අවෙථ්ම ගශ 

ඔහු නිතයනුූලල ආද යගමන් මිල ී  ගත් ෙ ම නය ඇඳුගමන් 

තම ලැජ්ජ ව ආවරණය කර ගනී. එහුගේ ආර්ථික තත්ත්වය 

පහසු වන විට ඔහු පහසුගවන් සටින අතර, එය අපහසු බවට 
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පත් වන විට ඔහු අපහසුගවන් ගහෝ ජීවත් ගවයි. ඔහු සුු  

්රම ණගයන් පව  ෙ ීමමට පත්වන ගහයින්. එම සුු   ්රම ණය 

ඔහුට ෙ ගහේ. තමන් ව දුෂ්ට අධික රිගයකු බවට පත් විය හැකි 

ගලෝකය පිළිබඳ ව ඔහු  ්රගශශ්ම් ගවයි. අල් කුර්ආනය ෙහ 

සුන්න හ් ව ගපන්වන අනිව ර්යය කටයුතු අනුගමනය කරමින්, 

ඔහු ආහ ර ගන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය, ඔහු ප නය කරන්ගන් 

දැනුගමන් යුතුවය, ඔහු ඇඳුම් අඳින්ගන්ද දැනුම ෙහිතවය, ඔහු 

නිද ගන්ගන්ද දැනුගමන් යුතුවය, ඔහුගේ බිරිය ෙමෙ 

එක්ගවන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය, ඔහුගේ ෙගහෝදරයන් ෙමෙ 

ඔහු එක්වයන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය, ඔවුන් බැහැ දැක 

ගැනීමට ඔහු යන්ගන්, ඔවුන්ගගන් අනුමැතිය ඉල්ලන්ගන් ෙහ 

ඔවුන්ගේ නිගවේ තුළට ඇතුු  වන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය, 

ඔවුන්ට ආච ර කරන්ගන් ෙහ අෙල් වැසයන්ට ෙැලකිින 

දක්වන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. 

තම ගදම පියන්ට ගගෞරවය දැක්වීගම් ක්රිය ව ඔහු නියමයක් 

ගලෙ තමන් මත පවර  ගන්න  අතර, ඔවුන් ගකගරහි ආදරය 

නම් තටු ෙහ තම කට හඬ පහත් කරයි. තම ධනය ඔවුන් ෙඳහ  

වියදම් කර ඔවුන් ගකගරහි ආදරගයන් ෙහ ගගෞරවගයන් 

ගනත් ගයොමු කරයි. ඔවුන්ගේ ී ර්ඝ යුෂ ෙඳහ  ්ර ර්ථමන  කර 

ඔවුන්ගේ මහලු වයගෙේ ඔවුන්ට කෘතා පළ කරයි. ඔවුන් 

ගකගරහි ඔහු ගකෝප ගනොවී, ඔවුන්ට පහත් ගලෙ ගනොෙලකයි. 

අවනත විය කුණණක් පිළිබඳ ව ඔවුන් උපක රයක් ඉල්ලුගශ 

නම් ඔහු ඔවුන්ට උපක ර කරයි. අවනත ගනොවුය යුතු 

කුණණක් පිළිබඳ ව ඔවුන් උපක ර පැතුගශ නම්, එම 

අවේථම ගශ පමණක් ඔහු උපක ර ගනොකරන නමුත්, එහි පව  

ඉත මත් විනීත ව හැසගරයි. ඉත මත් ්රියමන ප ෙහිත ව 

ඔවුන්ට ්රතිච ර දක්වමින්, ඔවුන් සදු කුරීමට ූදද නම් වූ 

අයහපත් ක්රිය ගවන් ඔවුන්ට කිසදු කලක් ගනොමැති බව පහද  

ගදයි. ඔහු ා ති ෙම්බන්ධත  පවත්වන අතර එය බිඳ දැමීම 
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පිළිකුල් කරයි. කවගරකු ගහෝ ඤ ති ෙම්බන්ධත  බිඳ දැමුවද, 

ඔහු එගෙේ ගනොකරයි. කවගරකු ගහෝ ඔහු ෙම්බන්ධ ව 

අල්ල හ්ට අකීකුණ වුවත්, ඒ පුද්ගලය  ෙම්බන්ධ ව ඔහු 

අල්ල හ්ගේ අණට එකෙව ක්රිය  කරයි. 

ඔහු විශ්ව් සීන් ෙමෙ රැේගවන්ගන් ෙහ ව ඩිගවන්ගන් දැනුම 

ෙහිතය. ඔහු ෙමෙ ආශ්රය කරන්නන්ට ඔහු උපක ර වන අතර, 

ඔහු මිතුරන්ට යහපත් ගකගනක් ගලෙ ක්රිය  කරයි. ඔහු 

ගකගනකුට යමක් උගන්වන්ගන් නම්, එය ආච ර ෙම්පන්න ව 

ඉටු කරයි. වැරදි කරන්නන්ට ඔහු අමිහිරි ගලෙ කත  

ගනොකරනව  ගමන්ම ඔවුන් ව අපකීර්තියට පත් ගනොකරයි. 

ඔහු ෙ ම ගකගනකු ෙමෙම ආච ර ෙම්පන්න වන අතර, 

යහපත් ගද් ඉගැන්වීම ෙඳහ  ඉත මත් ඉවසීගමන් ක්රිය  කරයි. 

ඉගගන ගන්න  ගකගනක්, ඔහුගගන් ෙහන ලබන අතර, 

ඔහුගේ ආශ්රය අගය කරයි. ඔහු ෙමෙ ව ඩි වී සටින්නන් යහ 

ගද් ලබයි. ඔහු තම මිතුරන්ට කුර්ආනය ෙහ සුන්න හ්ගවන්  

සුච රිත්රය ගැන අධය පනය ලබ  ගදයි. 

ඔහුට දුෂ්කරත වක් සදු වුගේ නම්, කුර්ආනය ෙහ සුන්න හ ්

ඔහුගේ ගුුණ භවතුන්ගවයි. ඔහු ගශ්ෝක වන්ගන් දැනුගමන් 

යුතුවය. එහු කඳුු  ෙලනගන් දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු 

ඉවෙන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු තමන් ව පිරිසදු 

කරගන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු නැමදුම් කරන්ගන් 

දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු zෙක ත් ගගවන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. 

ඔහු අෙරණ ෙරණවන්ගන් දැනුගමන් යුතුව. ඔහු උපව ෙගේ 

ගයගදන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු හජ් වන්දන ගශ 

ගයගදන්ගන්ද දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු ජිහ දගේ ගයගදන්ගන් 

දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු ආද යම් උපයන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. 

ඔහු වියදම් කරන්ගන්ද දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු සයලු  කටයුතු 

ෙැහැල්ලු කරන්ගන් දැනුගමන් යුතුවය. ඔහු එගෙේ ෙැහැල්ලු 
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ගනොකරන්ගන් නම්, එය ද දැනුගමන් යුතුවය.  ඔහුට ආච ර 

විධි ඉගැන්වුගේ කුර්ආන් ෙහ සුන්න හ්ය. ඔහු ආච ර විධි 

ඉගගන ගනු පිණිෙ ගනත් ගයොමු කරන්ගන් කුර්ආනය 

ගවතටය. අල්ල හ ් අනිව ර්යය කළ ගද් ඉටු කිරීගම්ී , ඒව  

ා නය විරහිත ව සදු කිරිමට ඔහු අකැමැතිය. ෙ ම යහපත 

ෙඳහ  මෙ ගපන්වනු පිණිෙ දැනුම ෙහ අවගබෝධය තම මෙ 

ගපන්වන්ගනක් ගලෙ උපගයෝගි කරයි. 

ඔහු අල් කුර්ආනය ඉගගන ගන්ගන් අවගබෝධය ෙහ බුද්ධිය 

ෙහිතවය. එම අවෙථ්ම ගශ ඔහුගේ අගේක්ෂ ව, තම  අනුගමනය 

කරන අල්ල හ්ගේ අණ පිළිබඳ ව දැන ගගන ඒව  ඒ 

ආක රගයන්ම ඉටු කිරීම ෙහ අල්ල හ ්තහනම් කළ ගද් පිළිබඳ 

ව දැන ගගන ඒව ගයන් මිී ම පමණයි. ගමම ප ඩම කියව  

අවෙ න කරන්ගන් කුමන ගමොගහොගත් දැයි ඔහු ගනොසුතයි. ඒ 

ගවනුවට ඔහු සතන්ගන් අන් අයගගන් කිසවක් අගේක්ෂ  

ගනොවී අල්ල හ්ගගන් පමණක් යැපීමට මට හැකිවන්ගන් 

කුමන ගමොගහොගත්ද? යන්නයි. ගද්ව බැතිමතුන් අතරට මම 

පත්ශගන් කවද  ද? විශිෂ්ටත්ව ලැබු අයගේ පිරිෙ අතරට මම 

පත්වන්ගන් කවද  ද? අල්ල හ් ගවත ෙම්පුර්ණගයන්ම රැඳී 

සටින්නන් අතර ගකගනක් බවට මම පත්වන්ගන් කුමණ 

දිනගේී  ද? අල්ල හ් ඉදිරිගේ යටත් පහත් වන්නන් අතර 

ගකගනකු බවට මම පත්වන්ගන් කවර දිනකී  ද? ඉවසීගමන් 

සටින ජනත ව අතර ගකගනක් බවට පත් වන්ගන් කවද  ද? 

ෙතයයවන්තයන් ගගන් ගකගනකු බවට පත් වන්ගන් කවද  ද? 

අල්ල හ්ට ෙැබැවින් බියවන ගකගනකු බවට පත් වන්ගන් 

කවද  ද. ේථීර බල ගපොගරොත්තු ෙහිත ගකගනකු බවට පත් 

වන්ගන් කවද  ද? 

ගමගලොව ගකගරහි ඇල්ගමන් මම මිගදන්ගන් කවද  ද? 

මරණගයන් පසු ජීවිතයට මම ආශ් ගවන් බල ගපොගරොත්තුව 
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තබන්ගන් කවද  ද? මගේ ප පයන් ෙඳහ  මම පසුතැවිින 

වන්ගන් කවද  ද? ම  හට ලැබු අසීමිත ආශීර්ව ද පිළිබඳ ව මම 

අවගබෝධ කරගන්ගන් කවද ද. ඒව  ෙඳහ  මම කෘතාවන්ගන් 

කවද  ද? අල්ල හ්ගේ ෙථ්ම නය මම දැනගන්ගන් කවද  ද? මම 

ප ර යන  කරන කුර්ආන් වැකියන්හි අර්ථමය මම අවගබෝධ 

කරගන්ගන් කවද  ද? ම  තුළ පවතින පහත් ආශ් වන්ගගන් 

මම මිගදන්ගන් කවද ද? කවද  ද අල්ල හ් ම ර්ගගේ ෙැබ  

ජිහ ද්ීම මම ගයගදන්ගන්? මගේ දිව (වදන්) මම ආරක්ෂ  

කරගන්ගන් කවද  ද? මගේ බැල්ම පහත ගහලන්ගන් කවද  ද? 

මගේ පවිත්රත වය ආරක්ෂ  කරගන්ගන් කවද  ද? අල්ල හ ්

අබියෙ මම ෙැබැවින්ම ලජ්ජ  වන්ගන් කවද  ද? මගේ වැරදි 

පිළිබඳ ව මම සත්තැවිල්ලට පත් වන්ගන් කවද  ද? මගේ 

ජීවිතගේ පිරී තිගබන දූෂණ යින ්රතිොංේකරණ කරගන්ගන් 

කවර දිනගේ ද? මගේ ක්රිය වන්ීම ගිු ම් ම  විසන්ම ගතෝර  

ගබ්ර  ගන්ගන් කවර දිනක ද? 

යළි නැගිටුවනු ලබන දිනය ෙඳහ  මගේ ්රතිප දනය ූදද නම් 

කර ගන්ගන් කවද  ද? අල්ල හ් ගකගරහි මම ෙ ීමමට 

පත්වන්ගන් කවර දිනගේී  ද? අල්ල හ ්ගවත මම ෙැබැවින් රැඳී 

පවතින්ගන් කවර දිනගේී  ද? කුර්ආනය නිකුත් කරන අනතුුණ 

ඇෙවීම් පිළිබඳ ව  මම අවව ද ගදනු ලබන්ගන් කවද  ද? 

අල්ල හ් ගනොවන කුණු  ගවත සත ගයොමු කිරීගමන් 

බැහැරවන්ගන් කවර දිනගේී  ද? අල්ල හ්ට ්රියමන ප ගද් මම 

්රිය කරන්ගන් කවර දිනකී  ද? අල්ල හ් ්රි ගනොකරන සයලු 

ගද් මම පිළිකුල් කරන්ගන් කවද  ද? මම අල්ල හ ්ගවත අවාංක 

වන්ගන් කවද  ද? මගේ සයලු ක්රිය වන් අල්ල හ් ෙඳහ  පවිත්ර 

කර ගන්ගන් කවද  ද? මගේ නිෂ්කල බල  ගපොගරොත්තු ඉවත 

දමන්ගන් කවද  ද? මගේ ජීවිතගේ ඉතිරි දින අවෙ න්ගේ 

සදුවන මරණය ෙඳහ  මම ූදද නම් වන්ගන් කවද  ද? කබ්ර් 

නම් ගෙොගහොන් ජීවිතය මම ගගොඩ නෙන්ගන් කවද  ද? ්රශ්න් 
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කිරීම ෙඳහ  යළි නැගිටිවනු ලබන දිනය ගමගනහි කරන්ගන් 

කවද  ද? ම ගේ පරම ධිපති අබියෙ හුදකල ගශ සටීම ගැන 

ගමගනහි කරන්ගන් කවද  ද? ම ගේ යළි ග්රශශ්ය ගැන 

ගමගනහි කරන්ගන් කවද  ද? 

ම ගේ පරම ධිපති ම  හට අවව ද කළ නිරගේ ගින්න, එහි 

මහත් ගැඹුර ෙහ දූර්ඝ දුක පිළිබඳ ව මම අවගබෝධ කරගන්ගන් 

කවද  ද? එහි වැසයන් මරණයකින් ෙහන ගනොලබති, 

ඔවුන්ගේ ප පයන්ට ෙම ව ගනොලබති. ඔවුන්ගේ කඳුු  ෙඳහ  

කුණණ  ගනොලබති. ඔවුන්ගේ ආහ රය  zෙක්ූලම්ය, ඔවුන්ගේ 

ප නය දැගවන ජලයගශ. ඔවුන්ගේ චර්මය පිිනෙස්ී අවෙ නවන 

විට, දඬුවගම් ගශදන ව දැනගනු පිණිෙ ඔවුන් අලුත් චර්මයකින් 

පලඳනු ලබති. තමන්ට ල බයක් ගගන ගනොගදන ගමොගහොගත් 

ඔවුන් පසුතැවිින ගවති. තවද අල්ල හ්ට අකීකුණවීම, 

අකීකුණවීගම් ී ර්ඝ ව ය ම පිළිබඳ ව ගශ්ෝකය නිෙ  තමන්ගේම 

අත ඔවුන් ෙප  කති. 

َيَاِتي  ْمُت ِلي  ﴾٤٢﴿َيُقوُل يَا يَلْتَِني قَدَّ

“අගහෝ! මගේ දුක මගේ මතු ජිවිතය ගැන (යහකම්) මම 

ගකගළමි නම්, (යැයි ඔහු කියන්ගනෝය.)” කුර්ආන් 89:24 

තව ගකගනකු ගමගලෙ පවෙයි. 

َحَدُهُم الَْموُْت قَاَل رَ 
َ
ٰ إيَذا َجاَء أ ُعوني بيِّ ارْ َحَّتَّ ِّ  ﴾٩٩﴿جي ْعَمُل  لََعلي

َ
أ

ًا فييَما تَرَ  ن َورَ  ۚ   إينََّها ََكيَمٌة ُهَو قَائيلَُها ۚ   لََكَّ  ۚ   ْكُت َصاِلي م َومي ائيهي
 ﴾٠١١﴿َزٌخ إيََلٰ يَْومي ُيبَْعثُوَن بَرْ 

http://tanzil.net/#89:24
http://tanzil.net/#23:99
http://tanzil.net/#23:100
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 “ම ගේ පරම ධිපතිය ණනි! ම  නැවත යවනු මැනවැ යි ඔහු 

පවෙනු ඇත. ම  අතහැර පැමිණි ද  හි යහකම් කිරිමට  

හැකිවනු පිණිෙය.” කුර්ආන් 23:99-100. 

ගකගනක් ගමගෙේ පවෙයි.  

تَاُب َفَتَ  َع الْكي ا فييهي َوَيُقولُوَن يَا ى الُْمْجري َووُضي مَّ نَي مي قي نَي ُمْشفي مي
رُ  َتابي ََل ُيَغادي َذا الْكي ـٰ يَ  َويْلَتَنَا َمالي َه  ًة إيَلَّ ًة َوََل َكبييَ َصغي

ْحَصاَها
َ
ً  ۚ   أ لُوا َحاضي َحًدا َوََل َيْظليُم رَ  ۚ   اَووََجُدوا َما َعمي

َ
بَُّك أ

﴿٢٩﴾ 

“අගහෝ! අපගේ වින ශ්ය,  ගමම ගල්ඛනය කුමක් විද? කුඩ  

ගහෝ විශ් ල කිසවක් ඒව  ෙටහන් කරනු මිෙ අතහැර 

ගනොමැත.” කුර්ආන් 18:49 

තවත් ගකගනක් ගමගෙේ පවෙයි.  

َْذُت َمَع الرَّ  ٰ يََديْهي َيُقوُل يَا يَلْتَِني اَّتَّ يُم لََعَ ال ُسولي َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
 ﴾٤٢﴿َسبيياًل 

“අගහෝ! මගේ වින ශ්ය,  (ගමොහුට) මිත්රගයකු බවට 

ගන්නට තිබුණ  ගනොගශ ද?” කුර්ආන් 25:28 

විවිධ දඬුවම්වලට ලක් වූ තව පිරිෙක් ගමගෙේ පවෙයි. 

“ඔවුන්ගේ මුහුණ නිර  ගින්න තුළ හරවනු ලබන දින, ‘අප 

අල්ල හ්ට අවනත වන්නට තිබිණ. තවද රූදල්වරය ට අවනත 

වන්නට තිබිණි.” යැයි ඔවුහු පවෙති. 

එ බැවින් රැේ ව සටින මුේිනම්වුණනි! කුර්ආනය උසුලන්නනි! 

ගමයයි නිරගේ ගින්න. විශ්්ව සීන් ගකගරහි අල්ල හ්ගේ 

http://tanzil.net/#18:49
http://tanzil.net/#25:27
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මමත්රිය ගහේතුගකොට ගගන, ඔවුන්ට පුෙත්කගේ විවිධ 

ේථම නයන්හි අල්ල හ් අවව ද කර ඇත. ඉත  බලගතු හ  

මහිමය හිමි අල්ල හ් ගමගෙේ පවෙ  ඇත. 

ْهلييُكْم نَارً 
َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ي َها اَّلَّ يُّ

َ
ا َوُقوُدَها انلَّاُس يَا أ

َمرَ ُة َعلَيَْها َماَل َواِْليَجارَ 
َ
َه َما أ َداٌد َلَّ َيْعُصوَن اللَـّ ِي  ٌٌ اَل ِي ُهْم ئيَكٌة 

 ﴾٦﴿وَن َوَيْفَعلُوَن َما يُْؤَمرُ 

 “විශ්්ව ෙ කළවුනි!නුඹල ව ද නුඹල ගේ පවුගල් අය ද (නිර ) 

ගින්ගනන් ආක්ෂ  කරගනිවු.  එහි ඉන්ධන මිනිසුන් හ  ගල් 

ගශ. එය මත දැඩිභ වයකින් යුත් ශ්ක්තිවන්ත වූ මලක්වුණන් 

සටිති. අල්ල හ් ඔවුන්ට විධ නය කළ දැයට ඔවුහු පිටුගනොප න 

අතර ඔවුන්ට විධ නය කරනු  ලබන ද  ඔවුහු ඉටු කරති.” 

කුර්ආන් 66:6 

 

َه َوْْلَنُظرْ  يَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَـّ ي َها اَّلَّ يُّ
َ
َمْت ليَغد   يَا أ ا قَدَّ  ۚ   َنْفٌس مَّ
هَ َوا َه َخبييٌ  ۚ   تَُّقوا اللَـّ

 ﴾٠١﴿بيَما َتْعَملُوَن  إينَّ اللَـّ

ඉත  බලගතු හ  මහිමය හිමි ඔහු “විශ්්ව ෙ කළවුනි! අල්ල හට් 

බිය භක්තිමත් වවු. ෙ ම ආත්මයක්ම ගහට දින ෙඳහ  

(තමන්ට) ගපරටු කරගත් ද  පිළිබඳ ව අවධ නය ගයොමු කරවු. 

තවද අල්ල හ්ට බිය භක්තිමත්වවු. ෙැබැවින්ම අල්ල හ ්නුඹල  

කරන ද  පිළිබඳ ව අභිා න වන්ගන්ය.” යනු පවෙයි කුර්ආන් 

59:18. 

අල්ල හ ්ඔවුනට අනිව ර්ය කළ ගද් ගකගරහි ගනොෙැිනකිිනමත් 

වීම, ඔවුන්ට භ ර කළ ගද් නැති කර ගැනීම, ඔවුන්ට දුන් සීම ව 

http://tanzil.net/#66:6
http://tanzil.net/#59:18
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රැකගගනීම, ෙහ අල්ල හ්ගේ අණට එගරහිවූවන් ගමන් ජීවත් 

වී අල්ල හ්ගේ විවිධ ගකෝපයට හ  දඬුවමට ලක් වුවන් 

ගනොවන ගලෙ මූඃමින්වුණන්ට අල්ල හ ්අවව ද කගළේ ගමගෙේය. 

نُفَسُهمْ 
َ
نَساُهْم أ

َ
َه فَأ يَن نَُسوا اللَـّ ي ئيَك ُهُم  ۚ   َوََل تَُكونُوا ََكَّلَّ ـٰ ولَ

ُ
أ

ُقوَن   ﴾٠٩﴿الَْفاسي

“නුඹල  අල්ල හ් ව අමතක කළවුන් ගමන් ගනොවවු. එබැවින් 

ඔහු (අල්ල හ්) ඔවුනට තමන්ව ම අමතක ගකගරශගශය. 

ඔවුන්මය ප පතරයින් වන්ගන්.” කුර්ආන් 59:19 

 

අනතුුණ ව නිර  ගින්ගන් ජනත ව ෙහ ෙව්ර්ගයට හිමි ජනත ව 

ෙම න ගනොවන බව අල්ල හ් දැන්වුගේ ගමගෙේය. 

ْصَحاُب انلَّا
َ
ْصَحاُب اْْلَنَّةي  ري ََل يَْستَويي أ

َ
ْصَحاُب اْْلَنَّةي ُهُم  ۚ   َوأ

َ
أ

 ﴾٤١﴿الَْفائيُزوَن 

 “නිරගේ ෙගයින් හ  ේවර්ගගේ ෙගයින් ෙම න ගනොගවති. 

ේවර්ගගේ ෙගයින්මය ජය ලැබුවන් වන්ගන්.” කුර්ආන් 59:20 

ගම් ගහේතුගවන් ්රඤ වන්ත විශ්්ව සකගයක් අල් කුර්ආනය 

ප ර යන  කරන විට, ඔහු තමන් ව එයට ඉදිරිපත් කරන 

ගහයින්,  තම අලාංක රවත් ක්රිය වන් ෙහ විපිපි ක්රිය වන් 

සයල්ල කැඩපතක් ගමන් ඔහුට ගවන් වී ගපගන්. ගම 

ආක රගයන්, තම පරම ධිපතිය  අවව ද කළ ගද් ගකගරහි ඔහු 

්රගශශ්ම් ෙහගතව ව කටයුතු කරයි. ඔහු තුළ බිය ගැන් වූ 

ගද්වල ්රතිවිප කය ගැන ඔහු බිය ගවයි. ඔහුගේ පරම ධිපතිය  

තුමන දැයක් ගැන ුණකුල් දුන්ගන්ද, ඒව  ගැන ඔහු ්රිය කරමින් 

අගේක්ෂ  කරයි. 

http://tanzil.net/#59:19
http://tanzil.net/#59:20
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අනතුුණ ව, ගමම විෙත්රවලට සුදුසු වන්ගන්, නැතගහොත් 

ඒව ට ෙමීප ව සටින්ගන් කවගරකු ද යත්, ඔහු කුර්ආනය 

නිසය ක ර ව ප ර යන  කළ ගකගනකි. තවද, කුර්ආනය 

සුරැකිය යුතු ආක රගයන් ඔහු සුරකින්ගන්ය. කුර්ආනය ඔහුට 

ෙ ක්ෂි කුණගවකු බවට, මැදිහත් වන්ගනක් බවට, ෙහනයක් 

ෙහ ෙහයක් බවට පත් වනු ඇත. ගමවැනි ගුණත්වය ෙහිත 

ගකගනක්, තම ට ෙහ තම පවුගල් අයට යහපතක් සදු කර, තම 

ගදම පියන්ට ෙහ තම දුණවන්ට ගමගලොව ෙහ මතු ගලොගවහි 

සයලු යහපතක් ෙමෙ අප සු පැමිගණන්ගන්ය. 

360 වන හිජ්රි වර්ෂයට අයත් ඉම ම් අබු බකර් මුහම්මද් ඉබ්නු 

අල් හුගෙයින් අේ ආජූරී අල් බේද දි (රහි) රචනය කළ “අල් 

කුර්ආනි උසුලන්නන්ගේ ේවභ වය” නම් ග්රන්ථමගේ 4වන 

පරිච්ගේදගයන් උපුට  ගන්න  ලී . 

 
URL: http://wp.me/p1VJ3-2uk 
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