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01.දකටි පිළිුරු ස්පයන්තන.
i.

ෆත ලු කිෆායත් හඳුන්තවාදෙන ක්රියා දෙකක් ස්ඳහන්ත කරන්තන.
 ජනාසා හි වගකීම් ඉටුකිරීම්.
 ආගමික විද්වතුන් බිහිකිරීම.
 සමාජයට අවශ්ය විද්යාඥයන් , විශශ්ේෂඥ වවද්යවරුන් යනාදී නිපුණත්ශවයන් යුතු
පුද්ගලයින් බිහි කිරීම
(ශමවැනි සුදුසු කරුණු ශද්කක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු 1X2= 02)

ii.

ස්මි අේලාහු ලිමන්ත හමිො යන ඉඃතිොේට පැමිණීදමන්ත පසු පාරායනය කලයුු දුආ ඔදේ
භාෂාදවන්ත ලියන්තන.
රබ්බනා ලකල් හම්දු මිල්අසේසමාවාති වමිල්අල් අර්ලි වමිල් අමාෂි:ත මින් fIhsඉන් බ:ද්
(ලකුණූ 02ක්)
සුජූද් හි දී බිම ස්්පර්ත විය යුු නළල ස්හ අත් දෙක හැර අදනක් අංගයන්ත හර්ර, දෙක බැගින්ත
ස්ඳහන්ත කරන්තන.
ශද්පය (ශද්පශයහි ඇඟිලි වල ඇතුල් පැත්ත)
ශද්ද්නහිසේ
(ලකුණූ 02ක්)

iii.

iv.

v.

zස්කාත් ලාභීන්ත අර්ර ෆීස්බීලිේලාහ් / ඉේු ස්බීේ යන අය දවන්තදකාට ෙක්වන්තන.
 ෆීසබීලිල්ලාහේ යනු අල්ලාහේශේ මා¾.fh හි නියශලන්නන්
 ඉබ්නු සබීල් යන්න අනුමත ගමනක ශයදී සිට එය iïmQ¾K කිරීමට ශනාහැකිවන අය.
(ලකුණූ 02ක්)
හජ්වල නියියත් ර්බන ක්රම අුදරන්ත අේ - ඉෆ්රාද් යන්තදනහි අරථය කුමක් ෙ?
 හජ් පමණක් කිරීම සඳහා නියියත් තැබීම.
(ලකුණූ 02ක්)

vi.

විධිමත් ර්ලාක් ස්ඳහා ඇති දකාන්තදද්සි වලින්ත දෙකක් ස්ඳහන්ත කරන්තන.
 Nd¾hdj පිරිසිදු කාශලය්දදී (තුහේර්) තලාක් කීම.
 තුහේර් කාශලය්ද සන්ස¾.fhys ශනාශය දී තලාක් කීම.
 ඊල`ග කාශලය්ද (තුහේර්) ශද්වන තලාක් කීම
 ඊල`ග තුහේර් කාශලය්ද දී ශතවන තලාක් කීම
 තලාක් තුනම tක්වරම කීම.

(දමයින්ත දෙකක් ස්ඳහන්ත කර ඇත්නේ ලකුණු 02)
vii.

ඉජාරා හා ස්ලේ යන දවළඳ ක්රම අර්ර දවනස් ස්ඳහන්ත කරන්තන
 ඉජාරා - nÿ l=<shg §u
 සලම් - jHdmdr lsÍu i|yd w;a;sldrfï iïmQ¾K uqo, f.jd weKjqï lsÍu
 ඉජාරාශේ දී භාණ්ඩශය්ද අයිතිය සතු ශනාශේ, සලම්වලදී ගණුශද්නුශේ දී අයිතිh ;uka
i;= fõ'
(ලකුණූ 02ක්)

viii.

කලීෆා අලී (රලි)ුමා විසින්ත ඉටුකරන ලෙ දස්්වාවන්ත දෙකක් ස්ඳහන්ත කරන්තන.
 රට වැසියන්ශේ අm%සාද්යට ලක් වූ සමහර ආණ්ුකාරවරුන් ශසේවශයන් පහ කිරීම
 කවාරිජ් වරුන්ශේ මැරවරකම් uevmeje;aùu.
 ‘කුෆා නගරය’ සංවර්ර්නය කිරීම.
 ශපාලිසේ ශද්පාතර්ශම්න්තුව m%;sixialrKh lsÍu'
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නීති විනිශ්ේචය සද්හා ශවන්වූ සේථානයක් ඇතිකිරීම.
අතරමං වූ හා රැකවරණයක් ශනාමැති සිවුපා සතුන් සඳහා /ojqï ia:dk bÈ lsÍu.
සිර මැදිරි නිමර්ාණය කිරීම.
අල්-කුආර්න් අක්ෂර සඳහා පිල්ලම් ශයද්වීම.

(දේවායින්ත කරුණු දෙකක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු 02ක් පිරිනමන්තන)
ix.

අරාබි ඉතිස්ාහඥයකු වූ ඉේු ෂහ්රයාත ුමා අජාඉබුේ හින්තදු යන ග්රන්තථදේ ශ්රී ලංකාව ගැන
ස්ඳහන්ත කළ දර්රුරු දකටිදයන්ත ලියන්තන
ශ්රී ලංකාශේ රශජකු නබි(සල්) තුමාශේ නබිත්වය පිළබද්ව f;dr;=re ;yjqre lr ඒමට තම
දූශතයකු අරාබි අ¾ර්ද්වීපයට යැවූ බව

^,l=Kq 02&
x.

ඉස්්ලාේ ඉතිහාස්දේ මිථයාෙෘෂ්ටික චින්තර්න කණ්ඩායේ බිහිවීමට ුඩදුන්ත කරුණු ස්ඳහන්ත
කරන්තන.
 ශද්ශ්පාලනික චින්තනයන්වල බලපෑම
 අනය සංසේකෘතික චින්තනවල බලපෑම
 විචාරබුද්ිය සීමාව ඉක්මjd Ndú;d lsÍu
 සේවකැමැත්ත අනුව ක්රියා කිරීම
 ද්ැඩි මතවාද්යka ìysùu
 සතුරන්f.a කුමන්රKh
 මිථයා විශ්ේවාස

(දේවාදේ කරුණු දෙකක් වත් ලියා ඇත්නේ ලකුණු දෙකක් පිරිනමන්තන)
uq¿ ,l=Kq 2 x 10 = 20

2.
i.








ඉස්්ලාේ ර්හනේ කර ඇති දවදළඳාේ ක්රම දෙකක් ස්ෙහන්ත කරන්තන.
ශපාලිය
රැවටීම
සඟවා තබාගැනීම
කිරුම් මිනුම්වල § වංචා කිරීම
මිශ්රකිරීම
හරාම් වූ foaaවල් විකිණීම
මසේිද්ය තුල fj<|ï lsÍu

fujeks .e<fmk lreKq ,shd we;akï 01 x 2 = 02

ii.






මුෂාරකා දවළොේ ක්රම ගැන දකටිදයන්ත පැහැදිලි කරන්තන
මුෂාරකා යනු හවුල් වයාපාරයකි
ශමය එකකට වැඩිය හවුල් කරුවන් tකතු වී ශමශහයවන වයාපාර ක්රමයකි
ශමහි හවුල්කරුවන් වන වයවසායකයින් ප්රාේර්නය, මානව සම්පත් සියල්ශලහිම තම
ශ්ක්ීන්වලට අනුව odයක විය හැක.
ලාභ හා අලාභ තමන්ශග ශකාටසේ yd odයකත්වය අනුව ශබද්නු ලැශබ්.
ශමය b;d විෂාල ඉපයීïj,g ඉතා උචිත වයාපාරික ක්රමයකි
(දේjeks කරුණු ුනක් ලියා ඇත්නේ 01 x 3 = 03)
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iii.






රහස්ය දේඛනයකි

භාණ්ඩ ගුදෙු කිරීදේ දී පිළිපැදීය යුු ෂරීආ සීමාවන්ත කුමක් ෙ?
හරාම් වූ ද්රවයයක් විය ශනායුතුය (උද්ා: මත්පැන්, ශසාරකම් කරන ලද් භාණ්ඩ)
හරාම් වූ ක්රශමේද්යන් ප්රාේර්නය ශලස ශනාතිබිය යුතුය (උද්ා: මංශකාල්ල, ශපාලී,
අල්ලසේ)
ජනතාවට හිරිහැරයක් ශහෝ රැවටිල්ලක් ශනාවි යුතුය (උද්ා: ie`.ùu, ñY%lsÍu"
fmdfrdkaÿ leãu)
ශපාදු නීති උල්ලංගනය කිරීfම් ක්රියාවක් ශනාවිය යුතුය (උද්ා: කලු කඩ, kS;s úfrdaê
cdjdru....)
යහපත් සාරර්මර්වලට පටහැනි ls%hdjka ශනාවිය යුතුය (Wod (fndrej, වංචා,
ආත්මාථර්කාමිත්වය)

( ඉහර් කරුණු උොහරණ ස්මග ඇත්නේ ලකුණු 5ක් ෙ , fldkafoais muKla ,shd we;akï
,l=Kq 03ක් පිරිනමන්තන)
uq¿ ,l=Kq 2 + 3+5 = 10

3.
i.

ii.










ොරුේ ෆනා යු කුමක්ෙ?
විනාශ්වන සුළු ශමශලාව ජීවිතය

(ලකුණු 02)

කත්මුන්ත ුබූව්වා යු කුමක් ෙ? අේ කුරුආන්ත හදීස්් මූලාශ්ර tක බැගින්ත ඉදිරිපත්
කරන්තන.
කත්මුන් නුබූේවත් යනු - අවසන් නබිත්වය ශේ.
අල් කුආර්ශනය්ද මූලාශ්ර - ජනයාශනනි , මුහම්මද් නුඔලා අතරින් මිනිසේසුන්ශගන්
කිසිශවකුට පිශයකු ශනාශේ. එශහත් ඔහු අල්ලාහේශේ රසූල් වරයා ද් නබිවrekaf.a
wjidkhd jQjdo fõ' (33:40)
අල් හදීසේ මූලාශ්රය - මාශේ සමාජය තුල මුසාවාදීන් තිසේශද්ශනක් බිහිශවති, සියල්ශලෝම
තමන් නබිවරු බවට වාද් කරති. එශහත් මම නබිවරු සියල්ලන්ටම අවසානයා ශලස
සිටින්ශනමි. uf.ka පසු ශවනත් කිසිදු නබිවශරයකු ශනාmeñfKkafka (අබූ ද්ාවූද්)
ud yg kï lsysmhla we;' ud uqyïuoah" wyauoah" udyS h '''''''''' tu ksid udf.ka
miq lsisu kìjrfhl= fkdue;' ^nqydß" uqia,sï&
ud wfkl=;a kìjrekag jvd lreKq 06 lska úfYaIs; jQfjls''''''' uq¿ f,djgu ud
kìjrhd f,i hjk ,§' udf.ka kìjrekaf.a meñKSu ksufõ' ^;s¾ñÈ"
bíkqudcd&
ud yd wfkl=;a kìjreka w;r iïnkaOhg WodyrKh tla f.dvke.s,a,la
jeksh' tfyhska tla ysveila iïmQ¾K fkdlr ;snqKs' tu ysvi iïmQ¾K lsÍug
meñKSfha udh' udf.ka kìjrekaf.a meñKSu k;r úh' ^nqydß" uqia,sï&

,l=Kq 1 + 2 = 03
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iii.

රහස්ය දේඛනයකි

සූරා *q¾ldka ys ස්ෙහන්ත වන යහගුණාංග පහක් ලැයිස්්ු ගර් දකාට විස්්ර්ර කරන්තන.
 මහශපාළශේ යටහත්ව ඇවිදිhs'
 අඥානවන්තයන් සමග ;¾l කිරීශමන් වැලකී සිටීhs'
 රාත්රි ld,fha අික වශශ්යන් අල්ලාහේට නැමදුfuys kshf,hs'
 නිරfය්ද ශේද්නdj,ska රැකවරණය පතd m%d¾:kd lrhs'
 නාසේතිශයන් හා ශලෝභකමින් ශතාරව මර්යසේථව isáhs'
 අල්ලාyaට ආශද්ශ් ශනාකrhs
 කිශසවකු ගාතනය ශනාකරයි
 ශබාරු සාක්ෂි mejiSfuka je,lS isáhs
 ÿrdpdrfhka wE;aù ;ukaj wdrlaI lr .kshs'
 අශනප්ක්ක්ෂිත දූෂිත ක්රියාවක් දුටුශේනම් ඒයින් f.!rjdkaú;j bj;afõ
 සතුටු ද්ායක පවුල් දිවියක් පතා ප්රාථර්නා කරhs
^fuys lrekq 5la fláfhka úia;r lr we;akï 01 x 5 = 05 úia;r ke;=j

i|yka lr we;akï ,l=Kq 02&
uq¿ ,l=Kq 2 + 3+5 = 10
4. i.







ii.






zස්කාත් ys ස්මාජයීය ප්රදයෝජන දෙකක් ස්ඳහන්ත කරන්තන
සමාcfha wkfHdakH ශසනහස" සාමූහික වගකීම" "tකමුතුNdjh යනා දී j¾Okh
වීම
iudcfha විශ්ාල wd¾Ól úIu;djhla ඇති ශනාවීමට මÕපාද්යි
දුගී බව තුරන් කිරීමට උපකාරී ශේ, ශමයින් ශසාරකම, මංශකාල්ල වැනි අපරාර්
පිළිබද් ìh පහව ශගාසේ ජනසමාජයට සැනසීශමන් හා ආරක්ෂාශවන් සිටිමට
හැකිශේ
zසකාතය wd¾Ól j¾Okhg මග පාද්යි, තම සම්පත් zසකාත් මගින් ශනාඅුව
රැශකයි. wd¾Ól j¾Okh සක්රිය ශේ.
විරැකියා ගැටළුව විසදීමට සකාත් u. mdoයි, රැකියාවක් weröug මූලික
ප්රාේර්නයක් ශනාමැත්තන්ට ප්රාේර්නය ලබා §ug;a" රැකියා පුහුණුව ලබා දීමට;a
u. mdohs.
(දමවන්ත කරුණු foකකට ලකුණු 01 x 2 = 2ක් පිරිනමන්තන)

උපවාifයන්ත ලැදබන ප්රදයෝජන ුනක් ස්ෙහන්ත කරන්තන
උපවාifha විශිෂේඨත්වය සම්බන්ර් ප්රශයෝජන
 අවසන් දිශනය්ද උපවාසය ගැත්තාට කන්නලේ කරයි.
 පාපයන් වලට සමාව ,ndfohs'
අර්යාත්මික ප්රශයෝජනයන්
 ගණනය කල ශනාහැකි wdksixi අත්ශේ.
 සේවගර්යට විශශ්ේෂිත වූ ශද්ාරටුශවන් පිවිසීමට භා.H ලැශබයි
 ශද්ව Nla;sh ඇතිකරයි
ශලෞකික ප්රශයෝජනයන්
 දුගියාශේ දුෂේකරතා හදුනාගැනීමට උපකාරී ශේ
 ශ්ාරීරික නිශරෝගී බව ඇති කරයි.

(දමවැනි මාර්ෘකා 3හි අඩංගු වන mßÈ කරුණු 3ක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු 01 x 3 = 3ක් පිරිනමන්තන)
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රහස්ය දේඛනයකි

iii. ස්ලාත්වල වැෙගත්කම ස්ෙහන්ත දකාට, එ මගින්ත ලැදබන ස්මාජ ප්රතිලාභ 3ක් පැහැදිලි කරන්තන.
i,d;fha jeo.;alu ms<sn|j l=¾wdka" iqkakdys idOl u.ska meyeÈ,s lrkak'


අල් කුආර්න් - zzසතය වශශ්යන්ම සලාතය විශ්ේවාසීන්ට ශේලාව නියමකරන ලද් වගකීමකිZZ
(4:103)
zzඔවුන් සැඟවුණු ශද් විශ්ේවාස කරන්නා හුය සලාතය ඉටුකරන්නාහුයZZ (2. 2-3)
w,a y§ia - zzකශවරකු හට සලාතයක් මගහැශරන්ශන්ද් ඔහු තම පවුල, වසේතුව යනා දිය
අහිමිව සිටින මිනිශසකුට සමානයZZ (ඉබ්නු හිබ්බාන්)
zzමු:මින් වශරයකු හා කාෆිවර්ශරයකු අතර ශවනස සලාතය අතහැරීමයZZ (මුසේලිම්)
zzඅවසන් දිශනය්ද දී ප්රථශමයන්ම විමසනු ලබන්ශන් සලාතය ගැනයZZ . ..............................












(ස්ලාර්දේ වැෙගත්කමට ලකුණු 2ක් ෙ ස්මාජ ප්රදයෝජනයන්ත ස්ෙහා ලකුණු 3ක් ෙ
පිරිනමන්තන)
uq¿ ,l=Kq 2 + 3+5 = 10

5.
(i)

 ස්මාජීය ප්රදයෝජනය
පුද්ගලයන් අතර wkafHdakH සබඳතා ඇති කරයි
නායකත්වයට wjk; ùfï පුහුණුව ලබා ශද්යි.
සමානාත්මකතාවය , සශහෝද්රත්වය ශගාඩ නැශේ.
ÿIalr;d හදුනාශගන උද්ේ කිරීමට අවසේථාව සලසයි
ld, l<uKdlrk mqyqKqjla ,nd fohs'

ඉජ්තිහාද් යkq කුමත්ෙ?


ඉජ්තිහාද් යනු උත්සාහය ශේ, අලුත් ප්රශ්ේනයකට විසදුම අල්කුආර්නශය්ද ශහෝ හදීifය්ද සෘජුව
ලබා ගැනීමට ශනාහැකි වූ කල tහි අනුසාrfhka මුජ්තහිද්වරුන් විසදුමක් ලබා ගැනීමට
ගන්නාවූ උත්සාහය ශේ.

^,l=Kq 02&
(ii)

ඉජ්මාහි j¾. දෙක ස්ෙහන්ත දකාට tයින්ත tකක් පැහැදිලි කරන්තන




ඉජ්මා සරීහේ
ඉජ්මා අක්ißhshd
ඉජ්මා සුකූති

^,l=Kq ½ x 2 = 01&





ඉජ්මා සරීහේ :- පැහැදිලි ඉජ්මාඋ යනුශවන් ශමය හැදින්විය හැකි ය. නිශ්ේචිත කාලයක
දී ජීවත් ව සිටින සියලු ම මුජ්තහිද්වරුන් ඒකමතික ීරණයකට tලඹුනු බව යනුශවන්
වාේමාලාවලින් tලිවූවිට tම ීරණය ශමශසේ හඳුන්තවු ලැශබ්. ශමය ඉජ්මාඋල් ශකෞලී
යනුශවන් ද් හැඳින්ශේ.
ඉජ්මා අක්ißhshd:- බහුතරයශේ ීරනයට ශමශසේ කියනු ලැශබ්. යම් ගැටළුවක දී
මුජ්තහිද්වරු බහුතරයශේ ීරණය ශමයින් ප්රකාශශ්ේ.
ඉජ්මා සුකූති :- නිශ්ේශ්බ්ද් වූ ඉජ්මාව යනුfjka ශමය හැඳින්ශේ. නිශ්ේචිත කාල සීමාවක් තුල
ජීවත්වන මුජ්තහිද් වරුන්ශේ ශකශනකුශේ එළශෙන ීරණයකට කැමැත්; ශහෝ අකැමැත්ත
ප්රකාශ් ශනාකර නිහඩව සිටීමට ශමශසේ කිව හැකිය
^fuhska tlla fláfhka úia;r lr we;akï ,l=Kq 02 )
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(iii) ෆිත්හ් යු කුමක්ෙ? යන්තන ස්ෙහන්ත දකාට මද්හේවල ඉමාේවරු හර්දරෙනා දකටිදයන්ත
හදුන්තවා fokak'


ෆික්හේ යනු ඉසේලාමීය නීති විග්රහය fõ
නම

ජීවිතය

සේවාභාවික නම

1.ඉමාම්
අබූ හනීෆා
(රහේ)
2.ඉමාම්
මාලික් (රහේ)
3.ඉමාම්
ෂාෆිඊ (රහේ)

80-150
93-179

4.ඉමාම්
wyauoa

,l=Kq 01
ගම

ග්රන්ථ

නු:මාන් ඉබ්නු
සාබිත්

අනුවථර්න
නම
ඉමාමුල්
අ:ලම්

කූබා

ෆික්හුල්
අක්බර්

ඉමාමුල්
මදීනා
ආලිමුල්
කුශරයිෂේ

මදීනා

මුවත්තා

150204

මාලික් ඉබිනු
අනසේ
මුහම්මද් ඉබ්නු
ඉද්රීසේ

පලසේීන්
ගාසා

164241

අහේමද් ඉබ්නු
හන්බල්

ඉමාමුල්
මුම්තහන්

බැේද්ාද්

කිතාබුල්
උම්මු,
රිසාලා
මුසේනද්
අහමද්

(ෆික්හ් යන්තනට ලකුණක්ෙ ඉමාේවරු 4 foනා පිළිබෙව ඉහර් පරිදි fර්ාරුරු ලබා දී අeත්ර්නේ
1x4=4ක් පිරිනමන්තන)
^uq¿ ,l=Kq 2 + 3+5 = 10)
6.
කුදරයිෂ්වරුන්ත නබි ුමාදේ ෙ(වා වලට විරුද්ධවීමට ුඩුදුන්ත දහ්ු දෙකක් ඉදිරිපත් කරන්තන

(i).






නබි ^සල්& තුමාශේ ද්(වාව කුශරයිෂේවරුන් ශේ ද්ැහැමි විශ්ේවාසයට හා තම මුතුන් මිත්තන්ශේ වැදුම්
පිදුම්වලට පටහැනි වීම
ඉසේලාමය වැලද්ගත් විට තම පාරම්පරික ජීවිතය රටාවන් අත්හැරීමට සිදුශේ යයි බියවීම
කුලය ශගෝර ආඩම්බරයට කැලැලක් ඇතිශේ යයි බියවීම
නබි(සල්)තුමාශේ ද්(වාව ඔවුන්ට w¨;a njla ශපනීම
නබි(සල්) තුමාශේ ද්(වාවන් talfoaj වාද්ය අනුසාශරයන් වීම

(දමවැනි කරුණු වලට ලකුණු2ක් පිරිනමන්තන)

(ii). සීරාව ඉදගන ගර් යුුය යන්තනට දහ්ු ඉදිරිපත් කරන්තන






නබි(සල්)තුමාව අනුගමනය කලයුතුයයි අල් කුආර්න්, mejiSu
නබි(සල්)තුමාව ජීවිශතය්ද ආද්¾Y ශලස ගැනීම
නබි(සල්)තුමාශේ සීරාව සැමට ආද්ශ්ර්මත් වීම
සීරාව ඉසේලාමfය්ද මූලාශ්රය ශලස තිබීම
ඉසේලාමීය ජීවන රටාව නිවැරදිව ද්ැනගැනීමට සීරා පිළිබද්ව ද්ැනුම අවශ්ය ùu.
(දමවැනි කරුණු 2කි ලියා අeත්නේ ලකුණු 3ක් පිරිනමන්තන)
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රහස්ය දේඛනයකි

iii. සුන්තනාහි වැෙගත්කම ගැන අේ-කු¾wdන්ත, හදීස්් මූලාශ්ර ස්හිර්ව විස්්ර්ර කරන්තන
අල් කු¾wdනa 




zzhful= riq,a jrhdg lSlre fõo ksh; jYfhkau Tyq w,a,dg lSlre jkafkah.ZZ (4.80)
zzඅපශේ දූතයා Tng ලබා දුන් ශද්ය ඔබ හිතට අවංක ව ලබා ගන්න. ඔහු කුමන ශද්යින් වළකින
ශලස උපශද්සේ දුන්ශන් ද් ඔබ ඒවායින් වළකින්න. ZZ (59.07)
අල් කුආර්නය විග්රහය ශනාකල ද් සමහර කරුණු සුන්නා සද්හන් කිරීම.උද්ා: ජනසා සලාතය,
ජනාසාශේ යුතුකම්
iqkakdfõ jeo.;alu y§ish uÕska ;yjqre lr we;'
අල් හදීසය -










zzනිශ්ේචිත වශ්ශයන්ම මාශේ ශද්විඳුන් මට උගන්වා දුන්නු ශද්යින්, ඔබ ශනාද්න්නා ශද් ඔබට
උගන්වන ශලස ඔහු මට අණ කශළේයZZ (මුසේලිම්)
zzඔබලා ශවත කරුණු ශද්කක් හැර යමි, එය පිළිපදින තුරා ඔබ ශනාමඟ ශනාhන්ශනහිය. එය
අල්ලාහේශේ ආගම හා ඔහුශේ මඟ ශපන්වීම් ද් ශේ. ZZ (මුව;a;d&
අල් කු¾wdkh ශකටිශයන් සද්හන් කර ඇති කරුණු සුන්නාව පැහැදිලි කිරීම සලාතය ඉටු කරන
ශලස අල් කු¾wdkh අණ කල ද් එය ඉටුකරන ක%මය ශේලාව රකඅත් ගණන පිළිබඳව සුන්නාව
පැහැදිලි කරයි
අල් කු¾wdkh meyeÈ,s fkdl< lreKq iqkakdfõ i|ykaj we;' ^Wod - ckdid i,d;h"
iQ¾h yd pkaø.%yK i,d;hka ms<sn|j ú.%y lr we;af;a iqkakdh'
අල් කු¾wdkh පැහැදිලි කරගැනීමට සුන්නාව uÕ fmkaùu
w,a l=¾wd¾kfha fmdÿfõ i|yka jQ lreKq iqkakdj u.ska iSud fldg we;' Wod (
fidrlug wod< ovqjï ms<sn|j
w,a l=¾wd¾kh wjfndaO lr.ekSug yd ls%hd;aul lr .ekSug iqkakdj wjYH ùu'

^by; i|yka jQ mßÈ lreKq 5la iïnkaOfhka ,shd we;akï 1x5=5&
uq¿ ,l=Kq 2 + 3+5 = 10
7. පහර් ස්ඳහන්ත ඒවායින්ත දෙකක් පිළිබඳව දකටි ස්ටහන්ත ලියන්තන
i.

එම්. සී. සිද්ි ශලබ්ශබ් විද්වතානන්












සම්ූණර් නම ශමාශහාමද් ldසිම්. සිද්ි ශලබ්ශබ්
උපත -1838 ජූනි මස, මහනුවර
විපත - 1898 තම 60 වන විශය්දදී මහනුවර
මහනුවර දිසේත%sක් නීතිඥ , fශ්ේ%ෂේඨාිකරණ නීතිඥ
මහනුවර අිකරණ විනිශ්ේචකරු
ශ්%S ලංකා මුසේලිම්වරුන්ශේ ප%ථම පුවත් පත්ශේදියා - මුසේලිම් fkaIka , ඥානදීපම්
hkd§ ප%කාශ්නය
පුවත්පත් සඟරා මගින් අර්Hdපනය හා ආගමික පුනරුද්ය ඇති කිරීම
සහිරා විද්Hdලය ඇතිකිරීම
මුසේලිම් පාසල් සේථාපිත කිරීම (ශකාළෙ, මහනුවර, ගම්ශපාළ)
nd,sld පාසල් සේථාපs; කිරීම - මහනුවර
zzඅසන්ශබ් සරුත්තිරම්ZZ kj l:dj yd ඉසේලාම් ශපළශපාත් ප%කාශ්නය

(ඉහර් ස්ඳහන්ත කරුණුවලින්ත පහකa ,sයා ඇත්නේ 1x5 = 5 පිරිනමන්තන)
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ii.

රහස්ය දේඛනයකි

ර්%S ලංකා පුරවැසිදයක් දලස් මුස්්ලිේ වරදයකු පිළිපැදිය යුු පිළිදවත්
 මාතෘ භූමියට ආද්රය කිරීම
 rg jeishkag විශ්ේවාසවන්ත වීම
 හැඟීම් වලට ගරු කිරීම
 මාතෘ භූමිශය්ද එකමුතුකම ශවනුශවන් කටයුතු කිරීම
 රට ජාතිය මුහුණ ශද්න අභිශයෝග ව,ska foaYh wdrCId lsÍu
 රශේ නීතිවලට ගරු කිරීම
 ශපාදු කටයුතුවලදී ශපෞද්ගලික ආගමික හා ජාතිවාදී පටු මානසිකත්වශයන් මිදීම
 සමාජ විශරෝධී ක%sයා තුරන් කිරීමට සහශයෝගය ලබා දීම
 අන් සමාජ සමග හැසිරීම සම්බන්ර්ව නබි (සල්) තුමාණන් ජීවිතශය්ද ශපන්වූ
ආද්ශ්ර්යන් අනුගමනය කිරීම
 සශහෝද්ර ජනතාව සමග ñ;%YS,Sj සාකච්ඡා පැවැත්වීම
 ජාතික භාෂාවන් ඉශගන ගැනීම
 මේබිම ශවනුශවන් m%d¾:නා කිරීම
 මේබිශම් ආරක්ෂාව රැකීම සහ wNsjDoaêh we;s කිරීම සඳහා ද්ායකත්වය ලබාදීම

(ඉහර් ස්ඳහන්ත කරුණුවලින්ත පහක්ලියා ඇත්නේ 1x5 = 5 පිරිනමන්තන)
iii.

අජ්නබිවරුන්ත ස්මග සීමාවන්ත සුරැකීම
 බැල්ම පාලනය කරගැනීම
 අවුරතය iïmQ¾Kfhkau wdjrKh jk පරිදි හා ගරුත්වය රැශකන පරිදි ඇඳුම්
ඇඳීම
 ඇවිදීම, ඇඳුම් ඇඳීම, හැසිරීම හා කතා rgdj වැනි සියළුම කරුණු ඉසේලාමීය චාරි;%යට
අනුව පිළිපැදීම
 lduh ඇවිසේශසන ක%sයා වල ශනාශයදීම
 සමාජශය්ද යහපත් ක%sයාවලිශය්ද දී ඉසේලාමයට අනුකූලව කටයුතු කිරීම
 අජ්නබි jQ සේත%S පුරුෂ හුද්කලා වීමට ඇති අවසේථා සීමා lsÍu

(ඉහර් ස්ඳහන්ත කරුණුවලින්ත පහක් ලියා ඇත්නේ 1x5 = 5 පිරිනමන්තන)

iv.

ජීවිර්ය වන්තෙනයකි
 ඉසේලාමශය්ද අනුමැතිය ;sîu
 පිවිතුරු ශච්තනාfjka bgq lsÍu
 ඉසේලාමශය්ද සීමාව wkq.ukh lsÍu
 මූලික වතාවත්වලට අවහිර ශනාවීම
 නිවැරදිව හා පිළිශවත ඉටු කිරීම
 මුසේලිම්වරශයකුශේ ජීවිතයu ඉබාද්ත් ùu
 ජීවිතශය්ද සියලූ අවසේථාවල දී අල්ලාහේ අනුමත කළ ද්ෑ කිරීශමන් හා අල්ලාහේ
අනුමත ශනාකල ක%ය
s ාවලින් වැළකී සිàu'

(ඉහර් ස්ඳහන්ත කරුණුවලින්ත පහක් ලියා විස්්ර්ර කර ඇත්නේ 1x5 = 5 පිරිනමන්තන)
^uq¿ ,l=Kq 2 + 3+5 = 10)
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