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බිරියන්්සිව්්දෙදෙක්්ද ෝ්වැඩිදයන්්

නිත්යනුකූල ව්විවා ්කිරීම 

ආචාර්ය්සාදල ්්අස්්සාදල ් 

27.12.2005්හිජ්රි්වසර 

ජෙවාරි්8,්2005 

http://salaf-us-saalih.com/2015/01/18/man-wedding-four-and-

lawfully-more-by-dr-saleh-as-saleh/ 

දමම්මාත්ෘකාව්පිළිබඳ්ව්සාකච්ඡාව්ආරම්භ්කිරීමට්දෙර්

ඇත්ැම්්මූලික්කරුණු්කිහිෙයක්්ගැේෙැේසිටිය්යුතුය. 

1. අල්ලා ්්සියල්ල්ෙන්දන්ය. 
2. අල්ලා ්්සාධාරණය 
3. අල්ලා ්්සර්වඤය 
4. අල්ලා ්්අති්කාරුණිකය 
5. අල්ලා ්්සියලු්අඩුොඩුදවන්්දත්ොරය. 
6. මැවීම්්සියල්ල්ඔහුදගන්ය,්සියලු්අණ්ඔහුදගන්ය. 

සියලු්අසම්පූර්ණදයන්්දත්ොරවු්අල්ලා ්්දමදසේ්කියයි. 

َن  وا َما َطاَب لَُكم مِِّ فَانِكُح ِِف اْْلَتَاََمٰ  وا  ُتْقِسُط َّلا 
َ

ِإَوْن ِخْفتُْم أ
ثََْنٰ َوثََُلَث َورُ  ِ َم َِِّساء لن َ  بَاعَ ا ُوا ف َّلا َتْعِدل

َ
ْو َما ۖ  فَإِْن ِخْفتُْم أ

َ
ً أ َواِحَدة

َمانُُكمْ  ْي
َ

لََكْت أ ُوا َم ل َّلا َتُعو
َ

ََنٰ أ دْ
َ

َِك أ  ﴾٣﴿ ۖ  َذٰل

“අොථයන්්ගැේසාධාරණ්ව්දෙොපිළිෙදින්දෙහු්යැයි්්ඔබ්

බියවන්දන්්ෙම්,්සත්්රියන්දගන්්ඔබට්සතු අ් අය්දෙෙදෙ ්

ද ෝ්තිදෙදෙ ්ද ෝ්සිව්්දෙදෙ ්ද ෝ්ොවා්ගනිවු.්එදසේ්ඔබ්

http://tanzil.net/#4:3
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සාධාරණ් ව්  ැසිරීම් බියවන්ෙහු් ෙම්් එක්් (ස්ත්රියිකි.්

ෙැත්ද ොත් ඔබ් ෙ ණු් අත් හිමිකර් ගත් ෙැයයි.් එය් ඔබ්

අසාධාරණ්කම්්දෙොකිරීමට්ඉත්ා්සමීෙය. ”්සූරා්අන්නිසා්4:3. 

ا  ُْمْحَصنَاِت الُْمْؤمِنَاِت فَِمن ما َنِكَح ال ن ي
َ

َتِطْع مِنُكمْ َطْوًَّل أ َوَمن لامْ يَْس
ْؤِمنَاتِ  ن َفتَيَاتُِكُم الُْم َمانُُكم مِِّ ْي

َ
لََكْت أ َمانُِكم َم ِإِي ْعلَُم ب

َ
ُه أ ۖ   ۖ  َواللـا

ن َبْعض   م مِِّ ورَ  َبْعُضُك ُج
ُ

نا أ آتُوُه نا َو ْهلِهِ
َ

بِإِذِْن أ وُهنا  ِكُح ُهنا ۖ  فَان
َْمْعرُ  َدان   وِف ُُمَْصنَات  َغْيَ بِال ْخ

َ
ِخَذاِت أ تا فَِحات  َوََّل ُم فَإِذَا  ُمَسا   ۖ

َناِت مَِن  ُْمْحَص نِْصُف َما لََعَ ال َفَعلَيْهِنا  ة   اِحَش بَِف َتْْيَ 
َ

نا فَإِْن أ ْحِص
ُ

أ
َذابِ  لَْع لَْعنََت مِنُكمْ  ا ْن َخِِشَ ا َذٰلَِك لَِم ن تَْصِبُ  ۖ  

َ
ۖ   لاُكمْ  وا َخْير ۖ  َوأ

ورر  َغُف ـُه  مر را  َواللا  ﴾٥٢﴿ ِحي

“ඔබදේ්යම ට්සව්ාධීෙ,්විශව්ාස්සත්්රියක්්විවා ්කර්ගැනීමට්

දීමොවන්දගන්්ශක්තිය්ෙැතෙම්්ඔබ්ෙ ණු්අත්යටදත්ඇති්

ඔබදේ් විශ්වාස් වූ් ව ල්් ස්ත්රීන්දගන්් (ත්ැෙැතතියක්ි් ය.්

ඔබදේ් විශ්වාසය් ගැේ අල්ලා ්් ඉත්ා් ෙන්දන්ය.් ඔබ්

ඇත්ැදමක්්ඇත්ැදම දගන්ය.්එදසේ්්ද යින්්වයභිචාරදයහිෙ,්

ෙරපුරුෂ්දසේවෙදයහිේදෙොදයදී්ඔවුන්දේ්හිමියන්දේ්අවසර්

අනුව්ඔවුන්්විවා ්කර්ගනිවු.්සාධාරණ්වශදයන්්ඔවුෙට්

ඔවුන්දේ්ම ර්්(ෙෑවැද්ෙි්දෙවු.්ඔවුහු්විවා ්කර්දෙනු්ලැබ,්

ඉන්ෙසු්ඔවුහු්වයභිචාරදයහි්දයුණණාහු්ෙම්්සව්ාධීේ්ස්ත්රීන්්

දකදරහි්ඇති්ෙඬුවමින්්ඔවුන්්දකදරහි්අඩකි.්දමය්ඔබදගන්්

ොෙයට්(ලක්දව්් යැයිි්බිය්වුවන්ටය.්ඔබ්ඉවසීමේඔබට්ඉත්ා්
ද ොඳය.්අල්ලා ්්ක්ෂමා්කරන්දන්ය.්ෙයාලුය.”්සූරා්අන්නිසා්

4:්25 

http://tanzil.net/#4:25
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 ِ وَب يُر ُت ِيَن مِن َقبْلُِكْم َويَ َّلا ََنَ ا ْم ُس ْهِديَُك َ لَُكْم َويَ َِْيِّ ـُه ِْلُب يُد اللا
مر  َعلَيُْكمْ  ُه َعلِيمر َحِكي  ﴾٥٢﴿ ۖ  َواللـا

“අල්ලා ්් ඔබට් (අණෙෙති්ෙැ ැදිලි්කිරීමටෙ,්ඔබට්දෙර්

හුන්්අයදේ්මාර්ගදයහි්ඔබ්දගේයාමටෙ,්ඔබදේ්ෙසුත්ැවිලි්

වීම්්භාර්ගැනීමටේ අෙ ස්්කරන්දන්ය.් අල්ලා ්් ෙන්දන්ය.්

නුවණැතිය.”්සූරා්අන්නිසා්4:්26. 

දමයට්එකඟ්ව,්අේවිවා ්කර්ගත්් ැකි්බිරියන්දේ්

සිංඛ්යාව් ත්රට්සීමා්කළ්අල්ලා ,්්දකදෙ දේ්ෙ ණත්්හිමි්්

කර්ගන්ෝව ල්්දසේවිකාවන්ට්සීමාවක්්ෙෙවා්ෙැත්.්දමය්

අල්ලා ්දේ්අනුග්ර ය්ස ්සම්පූර්ණ්නීති්ෙද්ධතිය්නිසා්වේ

අත්ර,්අල්ලා ්දේ්ඥාෙය් ා්මමත්රිය් ා්එකඟ්දව්.්ජෙයා්

අත්ර,් එක්් බිරියක්් මගින්් සන්ත්ෘත්් විය් දෙො ැකි් ත්රමට්

බලවත් ලිිංගික් ආශාවන්් සහිත්් ඇත්ැම්් පුරුෂයින්් සිටිේ

ද යින්,් පිරිමින්ට් බිරියන්්සිව්් දෙදෙ ් ා් විවා ් වීමටෙ,්

එයට් අමත්ර් ව් ත්මා් හිමි් කර් ගත් ව ල්් දසේවිකාවන්් ේ

අල්ලා ්් අනුමත්් කදළේය.් දමොවුන්් සියලු් දෙොම් ඔහුට්

නිත්යනුකූල්බවට්ෙතදවයි.්පිරිමිදය දේ්ලිිංගික්තීව්රත්ාව්

කාන්ත්ාවන්ට්වඩා්බලවතය.්දකටි්කාලය්තුළ්පිරිමිදය ට්

එක්්බිරියට්වඩා්අධික්අය්සමඟ්්සිංසර්ගදේ්දයදිය් ැක.්

ෙබි් (සල්ි් තුමාණන්් ත්ම් බිරියන්් සමඟ් එක්් රැදයහි්

සිංසර්ගදේ්දයුණෙ .්සුදලයිමාන්්ෙබි්(අමලි්බිරියන්්අනු්

දෙදෙක්්සමඟ්එක්්රැදයහි්සැත්පුදේය.්සිංසර්ගය්අවසාේ

වුවායින්් ෙසුව් ඒ් සඳ ා් ් කාන්ත්ාවකදේ් ත්වත් ආශාව්

සිංත්ෘප්ත්වීම්සව්ාභාවික්එකකි.් දම්්බව්මැවීම්්හි්නියමය,්

නීතිය,්අණ්යේසියල්ල්එකඟ්දව්.්කාන්ත්ාවකදේ්දෙොුණ්

ස්වභාවය් (සිංසර්ගය් දකදරහිි් සිංසුන්කම් වේ අත්ර,්

පුරුෂයාදේ්ස්වභාවය්ම ත්ලැදිකමදව්.් 

http://tanzil.net/#4:26
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 ِ َف َعنُكمْ يُر ِِّ ُُيَف ن 
َ

ـُه أ ا يُد اللا ِيًف َضع نَساُن  ْْلِ  ﴾٥٢﴿ ۖ  وَُخلَِق ا

“අල්ලා ්්(ඔදබ්්බරි්ඔබට්ලිහිල්්කිරීම්අෙ ස්්කරන්දන්ය.්

මනුෂයයාේ ුණර්වල් ව් නිර්මාණය් කරේ ලද්දද්ය.”් සූරා්

අන්නිසා්4:28. 

ෙ ණු්අත්හිමි්කර්ගත්ව ල්්දසේවිකාවන්්අත්රින්්

විශව්ාස්කරේකාන්ත්ාවන්් ා්විවා ්වේදලස්අනුමත්්ුණන්්

ෙසුව්දමම්වාකය්ෙ ළ්කරේලේබව්මත්කදේ්ත්බා ගන්ෙ.්
එහිදී් “ඔදබ්් ් බර් සැ ැල්ලු් කිරීමට් කැමති“් බව් අල්ලා ්්

ෙැ ැදිලිව් ෙැවසුදව්,් අදප්ම් ුණර්වලකම් නිසාය.් ද දත්ම,්

කාන්ත්ාවන්්සිව්්දෙදෙක්් ා්විවා ්වීමට්අනුමත්්දී,්අෙදේ්

ෙ ණත්්හිමිකර්ගත්කාන්ත්ාවන්්සමඟ්විවා ්වීමට්අල්ලා ්්

අනුමත්්ුණන්දන්ය. 

අල්ලා ්දේ්ගැතත්ාට්දම්්සම්බන්ධ්ව්කරුණු්තුෙක්්ඇත්. 

1. නිත්යනුකූල් ා්නීති්විදරෝධි්කරුණු්ගැේඅෙවදබෝධය. 
2. දෙොසැලකිලිකම්ස ්අප්රමාණවතකම 
3. දෙොසැලකිලිකම්ස ්ුණබලකම්දෙොඉවසේසුළුවීම 

ෙළමුවේ ත්තතවය් පිළිබඳ් සියලු් දද්් ෙැ ැදිලි් කිරීදමන්්

අල්ලා ්්කටයුතු්කදළේය.් විවා ය්පිළිබඳ්ව්සූරා් අන්නිසා්

4:26්වාකයය්මගින්්අල්ලා ්්දමදසේ්ෙවසයි.් 

 ِ وَب يُر ُت ِيَن مِن َقبْلُِكْم َويَ َّلا ََنَ ا ْم ُس ْهِديَُك َ لَُكْم َويَ َِْيِّ ـُه ِْلُب يُد اللا
مر  َعلَيُْكمْ  ُه َعلِيمر َحِكي  ﴾٥٢﴿ ۖ  َواللـا

“අල්ලා ්්ඔබට්(අණෙෙති්ෙැ ැදිලි්කිරීමට්ෙ,්ඔබට්දෙර්

හුන්්අයදේ්මාර්ගදයහි්ඔබ්දගේයාමටේඔබදේ්ෙසුත්ැවිලි 

http://tanzil.net/#4:28
http://tanzil.net/#4:26
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වීම්්භාර්ගැනීමටේ අෙ ස්්කරන්දන්ය.් අල්ලා ්් ෙන්දන්ය.්

නුවණැතිය.”්සූරා්අන්නිසා්4:26. 

එහි්දෙවැනි්ත්තතවය්පිළිබඳ්ව්අල්ලා ්්4:27්වාකය්මගින්්

ෙවසන්දන්්දමදසේය.් 

 ِ ـُه يُر وَب َعلَيْكُ َواللا ن َيتُ
َ

ُد أ ِ ي ن ْم َويُر
َ

َواِت أ َه ابُِعوَن الشا ِيَن يَت َّلا يُد ا
ا َعِظيًم ًَْل  ُوا َمي  ﴾٥٢﴿ تَِميل

“අල්ලා ්් ඔබදේ් ෙසුත්ැවිලිවීම්් භාරගන්ෙට් අෙ ස්්

කරන්දන්ය.”් 

එෙම්්මිනිසා්ෙසුත්ැවිලි්වී්අල්ලා ්්දවත්ට් ැරීදමන්්ෙසු්එය්

භාරගැනීම. 

දත්වැනි්ත්තතවය්පිළිබඳ්ව,්්කාන්ත්ාවන්්දකදරහි්මිනිසාට්

තිදබේත්ේ ාව්නිසා්ඔවුන්් ා්විවා ්වීම්අනුමත්්කිරීදමන්්

සියලු්දද්්මිනිසාට්ෙ සු්කිරීම්බව්සූරා්අන්නිසා්4:28්වාකය්

ෙ ෝදෙයි.් 

 ِ َف َعنُكمْ يُر ِِّ ُُيَف ن 
َ

ـُه أ ا يُد اللا ِيًف َضع نَساُن  ْْلِ  ﴾٥٢﴿ ۖ  وَُخلَِق ا

“අල්ලා ්්ඔබට්ලිහිල්්කිරීම්අෙ ස්්කරන්දන්ය.්මනුෂයයාේ

ුණර්වල්ව්නිර්මාණය්කරේලද්දද්ය.” 

 දමම්ුණර්වලත්ාවට්ප්රථම්විසුමම්විවා ය්දව්.්විවා ්කර්

ගැනීමට්වතකම්්දෙොමැකි්දකදෙ ට්තිදබේනිත්යනුකූල්

විකල්ෙය් උෙවාසදේ් දයදීමය.් ත්රුණ් පිරිසට් ෙබි් (සල්ි්

තුමාණන්් අවවාේ කදළේ් දමදසේය.් “විවා ් කර් ගැනීමට්

 ැකියාවක්්තිදබේ දකදෙක්්විවා ් විය් යුතුය.් දමමගින්්

ඔහුදේ්බැල්ම්(අනිත්කාන්ත්ාවන්් ා්ත් ෙම්්දෙදෙස්දෙස්

දෙත්දයොමු්දෙොකරි්ෙ ත්කර්ගැනීමට්ෙ,්ඔහුදේ්ලිිංගික්්

http://tanzil.net/#4:27
http://tanzil.net/#4:28
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අවයවන්්්(නිති්විදරෝධි්ලිිංගික්ක්රියාවන්දගන්ි්ආරක්ෂා්කර්

ගැනීමට් ේ  ැකි් දව්.් දකදෙ ට් විවා ් වීමට් වතකම්්

දෙොමැති්ෙම්,්ඔහු්උෙවාසදේ්දයදිය්යුතු්බව්උෙදෙස්්දෙනු්

ලබන්දන්ය.්මන්ේඋෙවාසය්ලිිංගික්ශක්තිය්අඩු්කරයි.”්සහී ්්

බු ාරි්3වැනි්දවළුම් දීස්්අිංක්129. 

මිනිසාදේ්ුණර්වලකම්දෙස්බැලීම්සුුණසුය. 

1. කාම්ත්ෘෂණ්ාව 
2. ශාරීරික්ප්රමාණය 
3. ශක්තිය් 
4. අධිෂ්ටාෙය 
5. ඥාෙය් 
6. ඉවසීම 

අල්ලා ්් විසින්් ඔහුදේ් ඥාෙය් ස ් බලය් මගින්් දමවැනි්

ස්වභාවදයන්්මිනිසා්මවනු්ලැබීම්සඳ ා්අල්ලා ්්ප්රශිංසාවට්

 ා් ස්තූතියට් ෙත් වනු් ලබයි.් දමහි් සියල්ල් සිුණ් වන්දන්්

මිනිසාදේ් ුණර්වල් ස්වභාවික් මැවීම් ද ෝ් එනිසාම් සිුණ් වේ

ප්රතිලල්යේසියල්ල්අල්ලා ්දේ්ය කම,්සාධාරණතවය්ස ්

ප්රඥාව්නිසාය.්දමම්සව්භාවය්අල්ලා ද්ේ්ුණණාිංගයන්හි්අිංග්

සම්පූර්ණත්ාව,්කිසිවක්්අවශය්දෙොමැති්සම්පූර්ණත්ාව,්ෙැනුම,්

බලය,් ඥාෙය,් ස ්මමත්රිය් ද ේතුදකොට් දගෙයි.් මිනිසා්

පිළිබඳව්එය්දකොටස්්දෙකට්අයත්දව්. 

1. මිනිසාදේ්අවශයත්ාව,්අසාධාරණය,්නුගතකම,්දිළිුමකම,්
ස ්ුණබලකම්යේදද්්මත්්ද ොඳ් ා්ෙරක,්ලස්සේ ා්
අවලසස්ේසිුණ්දව්. 

2. අල්ලා ්දේ්අණට්්මිනිසා්යටත්වීම්ද ෝ්යටත්දෙොවීදම්්
ප්රතිලලයක්්වශදයන්්සිුණ්වේකීකරුකම් ා්අකීකරුකම,්්
ධාර්මිකත්ාව් ා්ුණෂ්ටකම. 
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දම්්ද ේතුදවන්්මිනිසා්ත්ම්සව්භාවයට්එකඟව්අනුමත්්

කරේලේමාර්ගදයන්්ක්රියා්කිරීම්තුළින්්නිත්යානුකූලව්

කටයුතු්කළ්බව්ද ෝ්නිති්විදරෝධි්දලස්ක්රියා්කර්ත්ම්

විොශය්දත්ෝරා්ගත්බව්ද ෝ්සැළදක්. 

දමම්ආරම්භක්  ුමන්වා් දීදමන්් ෙසු,් ඉතිරි් දකොටස් දෙස්

බලමු. 

1. බහු්භාර්ය්දසේවේසිංසක්ෘතිය්ඉස්ලාමයට්දෙර්වු්ෙැරණි්
ආගම්්වල්දමන්්ඉස්ලාමීය්සමාජදේ්ේතිබුණි.්බහු්භාර්යා්
දසේවෙය්මු ම්මද්්ෙබි්(සල්ි්තුමාණන්ට්ෙමණක්්අොල්වූ්
එකක්් දෙොවේ අත්ර,් දජ්කබ්් ෙබිවරයාට් දයොසුරියන්්
දෙදෙදෙක්් බිරියන්් වශදයන්් සිටිය .් සුදලයිමාන්්
ෙබිවරයාට්බිරියන්්99්දෙදෙක්්සිටිය . 

2. දමය් මිනිසාදේ් බුද්ධියට් ද ෝ් ස්වභාවික් අවශයත්ාවට්
විරුද්ධ්වේකරුණක්්දෙොදව්.්ඒ්දවනුවට්එය්ප්රඥාවට්
එකඟ්වේකරුණකි.්ඇත්ැම්්සමාජයන්හි්විවිධ්ද ේතුන්්
නිසා්කාන්ත්ා්වන්දේ්සිංඛ්යාව්පිරිමින්ට්වඩා්අධික්විය්
 ැක.් දමවැනි් සමාජයක් විවා ් කළ් දෙො ැකි්
කාන්ත්ාවන්්අධික්වීම්නිසා්නිත්යනුකූල්දෙොවේලිිංගික්
සම්බන්ධකමට්මාර්ග්විවෘත්්දව්.්බහු්භාර්ය්විවා ්අනුමත්්
දෙොකරේ ද ෝ් අනුගමෙය් දෙොකරේ දබොද ෝ්
සමාජයන්හි්සැබෑ්ත්තතවය්දමයයි. 

3. දෙොුණදව්්ෙවසන්දන්්ෙම්,්කාන්ත්ාවන්ට්වඩා්පිරිමින්ට්
ලිිංගික්ආශාව් අධික් ව් ෙවතිේ අත්ර,් එවැනි් අය් එක්්
බිරියදගන්්සෑහිමට්ෙත්දෙොදවති.්අෙතුරුව,්ඔවුන්්ත්ම්
ආශාව් සිංසිඳවා් ගනු් පිණිස් අමත්ර් මාර්ග් දසොයති.්
දබොද ෝ් විට් එය් අන්ධකාර් මාර්ගයක්් විය්  ැක.්
ෙැත්ද ොත්ඇත්ැම්්දකොන්දද්සි්වලට්එකඟව්එක්්බිරියට්
අමත්රව් ත්වත් කාන්ත්ාවන්් සමඟ් විවා ් වීම් සඳ ා්
අල්ලා ්්විසින්්අනුමත්්කරේලේනිත්යනුකූල්මාර්ග්විය්
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 ැක.්දමම්දකොන්දද්සි්යුක්තිය්මත්්ෙෙෙම්්වී්ඇත්.්එෙම්්
බිරියන්්සියලු්දෙොදේ්සුබසාධෙය්සඳ ා්එක් ා්සමාේ
ව් වියෙම්් කිරීම් ස ් ඔවුෙත්ර් එක්  ා් සමාෙව් කාලය්
දවන්්කිරීම්දව්. 

4. පිරිමිදය දේ්ලිිංගික්ආශාවට්බාධාවක්්වේඅසනීෙ,්මාස්
ශුද්ධිය,් ෙරු් ප්රසූතිදයන්් ෙසු් සිුණ් වේ දල්් ගැලීම් යේ
දෙොදයක්්ත්තතවය්මත්්කාන්ත්ාවන්ට්අෙ සුත්ාවන්්සිුණ්
විය් ැක.්ඇත්ැම්්විට්දමවැනි්බාධාවන්්පිළිබඳ්ව්සැමියා්
දෙොඉවසේ ස්වාභාවදයන්් යුත් දකදෙක්් විය්  ැක.්
දමවැනි්ප්රශ්ේවලට්මුහුණු්දෙේඔහුට්නිත්යනුකූල්ත්වත්
විකල්ේමාර්ගයක්්අවශය්දව්.් එදසේ් දෙොමැතිෙම්,්ඔහු්
නීති්විදරෝධි්සබන්ධත්ා්ඇති්කර්ගැනීදමන්්සමාජය්තුළ්
අෙවශය්ගැ අම්් ් ටගන්ෙට්ඉඩ්තිදබ්.්දම්්නිසා්ප්රථම්
බිරියදේ් (බිරියන්දේි් විවා ් ජීවිත්් රැක් ගැනීමට් ස ,්
ඔවුන්ට්දගෞරවය්ස ්සථ්ාවර්ෙඩතතු්්ලැබීදම්්ෙරිසරයක්්
සඳ ා්දමවැනි්බහු්විවා යන්්ෙ සු්මාර්ග්සෙයයි. 

5. සමාජදේ්ඇත්ැම්්කාන්ත්ාවන්්ත්මන්්රැක්බලා්ගැනීමට්
කිසිදව ් දෙොමැති් වැන්ෙඹු් බවට් ෙත් ව් සිටිය්  ැක.්
එදමන්ම්ඇත්ැම්්පිරිමින්්දමවැනි්කාන්ත්ාවන්් ා්විවා ්වී්
ඔවුන්ට්සථ්ාවර්ජීවිත්යක්්ලබා්දීමට්සූොෙම්්ව්සිටිය් ැක.්
දමවැනි්ස ේඔවුන්ට්ලැබීමට්එදරහි්වීම්සුුණසු්ෙ? 

6. බහු් භාර්ය් විවා ය් නීත්යනු ලව් අනුමත්් වීම,් ස ්
බුද්ධිමතව් ා්ස්වභාවික්ව්පිළිගනු්ලැබීදම්්ද ේතුදවන්්ෙ,්
දෙර් වූ් ෙබිවරුන්් එය් අනුගමෙය් කළ් ද ේතුදවන්් ෙ,්
මු ම්මද්්(සල්ි්තුමාණන්්ේබහු්භාර්ය්දසේවෙදේ්දයදීම්
පුුණමයට්කරුණක්්දෙොදව්. 

7. ඉස්ලාමදේ් ආරම්භක් යුගදේ්  ා් ආගම් වයාප්ත්් වේ
කාලදේ් ඉසල්ාමය් ශක්තිමත් කිරීම් පිණිස,් විදශේෂ්
දගෝත්රයන්්සමඟ්ප්රබල්බැීමම්්සථ්ාපිත්්කිරීම්සඳ ා්ෙබි්
(සල්ි්තුමාණන්්බලාදෙොදරොතතු්වු . 
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8. සැමියා් අහිමි් වූ් කාන්ත්ාවන්් කිහිේ දෙදෙ ට් දසවේ
සලසා්නිවසක්තිදබේආෙරය්ස ්ය ්ෙරිසරයක්්සෙයේ
අරමුණින්්ෙබි්(සල්ි්තුමාණන්්ඔවුන්් ා්විවා ්වු . 

9. දමවැනි් ත්තතවයට් භාජෙය් වූ් කාන්ත්ාවන්ට් දම්්
ආකාරදයන්්දසවණ්සෙයේදලස්මුසල්ිම්්සමාජයට්ෙබි්
(සල්ි්තුමාණන්්ආෙර්ශයක්්දෙන්වු . 

10. ්මුස්ලිම්් සමූ දේ් සාමාජික් සිංඛ්යාව් ශක්තිමත්කිරීමට්
අවශය්මාෙව්සම්ෙත්සැෙයිදම්්මාර්ගයක්. 

11. ආයිෂා් (රළිි් තුමිය්  ැර් අන්්කිසිුණ්කෙයාවක්්  ා් ෙබි්
(සල්ි්තුමාණන්්විවා ්දෙොවු්නිසා්එතුමාණන්දේ්බහු්
භාර්ය්විවා යට්කාමුක්අවශයත්ා්ෙමණක්්්ද ේතු්වූ්බව්
ෙැවසිය්දෙො ැක.්එතුමාණන්්කාමුක්ආශාදවන්්දෙළුදන්්
ෙම්,්උසස්්දගෝත්රයට්අයත්ත්රුණියන්්දබොද ෝ්දෙදෙක්්
අත්රින්්ත්රුණ් ා්කෙයාවන්්දත්ෝරා්ඔවුන්්සමඟ්ෙමණක්්
විවා වීමට් තිබුණි.් එය් දෙොසිුණ් වු් ෙමණක්් දෙොව්
එතුමාණන්දේ්ෙළමුවැනි්බිරිය්වේකදීජා් (රළිි්තුමිය්
එතුමාණන්ට්වඩා්වයස්අවුරුුණ්ෙ දළොවකින්්වැඩි්වැන්ෙඹු්
කාන්ත්ාවක්්බව්මත්කදේ්ත්බා්ගත්්යුතුය. 

ඉස්ලාමයට් එදරහි් ව් දචෝෙෝ ෙගේ ඇත්ැම්් සතුරන්,්

වයස් අවුරුුණ් සදේ් ෙරුදවක්් වේ ආයිෂා් (රළිි් තුමිය්  ා්

එතුමාණන්්විවා ්වූ්බව්දචෝෙෝෙගති. 

ඔවුන්ට්දමදසේ්පිළිතුරු්දෙමු.්අයිෂා්(රළිි්තුමිය් ා්ගිවිස්

ගතදත්එතුමිය්වයස්අවුරුුණ් ය්ෙසුවේවිටයි.්එද ත්සැබෑ්

විවා ්ජිවිත්ය්ආරම්භ්වූදේ්එතුමියදේ්වයස්ෙවදේදිය.්ෙබි්

(සල්ි් තුමාණන්්විවා ් වූ් එකම්කෙයාව් එතුමිය් ෙමණය.්

අරාබි් දද්ශදේ් එම්කාල් වකවානුදව්් එවැනි්ත්රුණ්විදේ්

ළමුන්්  ා් විවා වීම් අසමාෙය් විදශේෂ් සිද්ධියක්් දෙොදව්.්

දමවැනි් විවා ් දලොදව්් සෑම් සමාජදේම් සිුණ් වූ් බව් අපි්
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මත්කදේ්ත්බා්ගත්්යුතුය.්සැබැවින්ම්එම්සමාජදේ්වයස්

අවුරුුණ්9් ා්12්අත්ර්ෙසු්වේඑද ත්කායික්ව්මුහු රා්ගිය්

ත්රුණියන්්බහුත්රයක්්එවකට විවා ්වී්සිටිය .්එෙමණක්්

දෙොව,්දමම්විවා ය්සමාජය්අනුමත්්දෙොකරේඅශික්ෂිත්්

ක්රියාවක්්ෙම්,්එතුමාණන්දේ්අශිෂ්ට්සතුරන්්ෙබි්ත්මාණන්ට්

ස ්එතුමාට්දියණිය්ුණන්්ප්රථම්මුසල්ිම්වරයා්ස ්එතුමාදේ්

සියලු්අරගලයට්අත්් ුණන්්අබු්බක්ර්් (රළිි්තුමාට්එදරහි්ව්

දෙොස්්ෙඟන්ෙට්කටයුතු්කරනු්ඇත්.්ත්ම්රාගය්ොලෙය්කළ්

දෙො ැකි් පුද්ගලදය ් බව් මු ම්මද්් ෙබි් (සල්ි් දචෝෙෝ

ලැබුදව්්ෙම්,්අරාබි්ජෙත්ාව්අත්ර්ඉසල්ාමය්ෙතුරුවන්ෙට්

දමම්දචෝෙෝ්ම ත්බාධාවක්්බවට්ෙත්වනු්ඇත්. 

ෙබි් (සල්ි් තුමාණන්ට් එදරහි් ව් හූනියම්් කාරයා,්

කවිකාරයා් වැනි් දෙොදයක්් දචෝෙෝ එල්ල් කළ් ඉස්ලාම්්

විදරෝධි් අරාබි් ජෙත්ාවට,්ෙබි් (සල්ි් තුමාදේ් අවිංකකමට්

එදරහි්ව්උෙදයෝගි්කිරීමට්දමම්විවා ය්කදිම්ආයුධයක්්

බවට්ෙත්කර්ගන්ෙට්තිබුණි.්එද ත්ඔවුන්්දම්්ගැේකිසිුණ්

වචෙයක්්වුවේදෙොෙැවසුදව්් මේද ේතුවක්්නිසා්ෙ?්එම්

කාල්වකවානුදව්,්එම්සමාජය්තුළ්(දලොදව්්අනිත්රටවල්ෙි්

දමවැනි් විවා ය්සාමාෙය්සිද්ධියක්්දලස් ෙැවතුණි.් දමහි්

අමුතත්ක්් ඔවුන්් නුුණ අ .් ඇත්ැම්් සමාජයන්හි් ත්රුණිදයක්්

වයස්අවුරුුණ්15්ෙසු්කදළේ්ෙම්,්ඇය්කල්්ෙැෙපු්දකදෙක්්

බවට් සමාජදේ් සැලකිලි් ලබේ අත්ර,් ඇයට් විවා ් වීදම්්

අවස්ථා්ලැබීම්දබොද ෝ්දසේ්අසීරු්විය.්ආසියාව,්යුදරෝෙය,්

ස්ොඤ්ඤය,්ෙෘතුගාලය්වැනි්දෙශයන්හි්ත්තතවය්දමය්දව්. 

ත්වත්කරුණක්්ෙම්,්මක්කාදව්්ජීවත්වූ්ජුදබයිර්්බින්්

මුතිම්්බින්්අදිේයී්ෙම්්මිත්යා්ෙෘෂ්ටිකදයක්්අයිෂා් ා්විවා ්

වීමට්දයොජොවක්්ඉදිරිෙත්කළ්ෙමුත්එතුමියදේ්මව්(උම්්

රුම්මාන්් රළිි් ඔහු් ව් ප්රතික්දෂේේ කළාය.් එෙම්් එම් බාල්
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විදයහිම්අයිෂා්(රළි්තුමිය්විවා ය්සඳ ා්ශාරීරක්ව්මුහු රා්

සිටිය්බව්දමය්සාධක්දව්.්ෙබි්(සල්ි්තුමාණන්්වැනි්ය ෙත්

දකදෙ ට් අයිෂා් (රළිි් තුමිය් ව් සරණ් ොවා් දෙන්ෙට්

එතුමියදේ්මව්එකඟවු්වාය. 

අල්් ර්ආෙය්ෙ ළ්වීමත,්කාන්ත්ාවන්දේ්දෙෞද්ගලික්

ප්රශ්ේසම්බ්ධ්ව්විවිධ්ඉස්ලාමිය්නීති්රීති්ගැේේඅයිෂා්(රළිි්

තුමියදේ් මාර්ගදයන්් මුස්ලිම්් ජෙත්ාව් ෙැෙගන්ෙට්  ැකි්

වීමත,්දමම්විවා ය්තුළින්්සිුණවු්ය ්ප්රතිලල්දව්.්නීති්රිති,්

විවිධ්ෙැමුණම්,්ගනු්දෙනු්යේවිවිධ්කරුණු්පිළිබඳ්ව් දීස්්

වෙන්් 2100ක්් එතුමිය් විසින්් වාර්ත්ා් කරනු්ලැබීම්ඇයදේ්

විවා ් නිසා් මුසල්ිම්් සමාජදේ් ෙැනුමට් ලැබු් ඉම ත්

උෙකාරයකි.් ඉසල්ාමදේ් උතුම්් ආගමික් විද්වදත්ක්් වේ

එතුමියදගන්්දබොද ෝ්ෙැනුම්ලත්ශිෂයයන්්ස ාබාවරු්අත්ර්

සිටිය . 

12. ්ඉතිරි්මුස්ලිම්්පිරිමින්ට්බිරියන්්සිව්්දෙදෙ ට්සීමා්කළ්
අල්ලා ්්මු ම්මද්්(සල්ි්තුමාණන්ට්සිව්්දෙදෙ ට්අධික්
බිරියන්් ා්විවා ්වීමට්අනුමත්්ුණන්දන්්දකදසේ්ෙ?්දමම්
ප්රශ්ෙයට්අපි්නිත්ර්මුහුණ්දෙමු. 

පිළිතුරු:්අල්ලා ්්ෙබි් (සල්ි්තුමාණන්ට්පිරිෙැමු්විවිධ්

කරුණු් වලින්් දමය් එකකි.් දම්් අයුරින්් ම් මුස්ලිම්්

සමාජයට් අනුමත්් ලැබු් ඇත්ැම්් විෂයයන්් ෙබි් (සල්ි්

තුමාණන්ට් අනුමත්් දෙනු් ලැබුදව්් ෙැත්.් උො රණ්

වශදයන්් අනුන්් විසින්් පිෙට් දෙේ ලේ සියල්ල්

එතුමාණන්ට්ත් ෙම්්ය. 

දෙර්වූ්ෙබිවරුන්්ස ්සිංදද්කවරුන්ටේප්රාති ාර්ය්ස ්නීති්

රිති්ෙණවේලදී.්දම්්සියලු්ෙබිවරුන්් ා්සිංදද්ශකවරුන්්

අත්ර්නූහු,් ඒබ්ර ාම්,් දමෝසස්,් දජ්සුස්් ස ්මු ම්මද්් (ඔවුන්්

සියලු් දෙොට් සාමය් හිමිදව්වාි් ෙම්් ෙස්් දෙදෙක්්
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විදශේෂදයන්්සඳ න්්කරනු්ලැබු .්දම්්පිරිස්අත්ර්මු ම්මද්්

(සල්ි්තුමාණන්්ොයකයා්දලස්විදශේෂ්සැලකිලි්ලැබු . 

දමදලස්විදශේෂ්සැලකිලි්ෙක්වනු්ලැබීමට්උතුම්්ද ේතුන්්

තිදබ්.්දම්වා්පිළිබඳ්ව්දසොයා්බලේදලස්අෙ ට්අණ්දෙනු්

දෙොලැබුණි.්එද ත්දම්්පිරිස්පිළිබඳ්අල්ලා ද්ේ්නිගමෙයට්

එදරහි්ව්දමදලස්කරුණු්දසවීම්සිුණවන්දන්්ෙම්්ද ෝ්සැක්

ෙෙෙම්්කර්ගැනීදමන්්සිුණ්වේඑකක්්ෙම්්එයට්කිසිදසේතම්

අනුමත්්ෙැත්.්දමවැනි්සැක්උෙෙවන්දන්්දෙොමඟ්ගිය් ා්

ඉස්ලාම්් විදරෝධි් ජෙත්ාව් අත්රින්ය.් සියලු් කරුණු් පිළිබඳ්

ඉස්ලාම්්ෙක්වේප්රඥාව්ෙ ත්්සඳ න්්දව්. 

 අල්ලා ්දේ්ප්රඥා්පිළිබඳ්යම්්සාධක්කිසිවක්්ුණ අදව්්ෙම්්
මුස්ලිම්වරු්එය්සඳ ා්අල්ලා ්ට්කෘත්ඤ් ෙක්වති.්එදසේ්
නුුණ අදව්්ෙම්, 

 ෙැනුම්ලත්විද්වතුන්දගන්්විමසති: 

 විද්වතුන්ටේඅල්ලා ්දේ්ප්රඥාව්පිළිබඳ්ව්කිසිවක්්
ෙ ෝ දිය් දෙො ැකි් ෙම්,් මුස්ලිම්වරු් “අල්ලා ්්
සියල්ල්ෙන්දන්ය“්යේවචේමාලාදවන්්සෑහීමට්
ෙත්දවති.්ත්මන්ට්අෙැ ැදිලි්කිසිවක්්පිළිබඳ්ව,්
එය් ගැේ අනුමාේ කල්ෙෝ කරමින්් අල්ලා ට්්
එදරහිව් දබොරු් දගොත්ේ ජෙයා් වශදයන්්
මුස්ලිම්වරුන්්ෙත්දෙොවති. 

දසzයිද්්බින්් ාරිත්ා්(රළිි්දේ්බිරිය්වේදසයිෙබ්්(රළිි් ා්

මු ම්මද්්ෙබි්(සල්ිදේ්විවා ය්පිළිබඳ්ත්තතවය් මක්්ෙ? 

ත්ම්ව ල්්දසේවක්වේදසzයිද්්බින්් ාරිත්(රළිි්තුමාව්
නිෙ ස්ලබා්දී්ත්ම්පුත්රයා්දලස්මු ම්මද්්(සල්ි්තුමාණන්්භාර්

ගත .් නිෙ ස් ලැබීමට් දෙර් ඔහුදේ් ෙම් දසzයිද්් බින්්
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මු ම්මද්ය.් (මු ම්මද්දේ්පුත්ර්දසzයිද්ි.්ෙමුත්අල්ලා ්දේ්

අණ්ෙවසේඅල්් ර්ආන්්වාකය්ෙ ළ්වුදේ්දමදසේය. 

 ِ ـه نَد اللا ُط ِع قَْس
َ

َو أ ئِهِْم ُه ْم ِِلبَا وُه ءَ  ادُْع وا آبَا َُم ْم َتْعل ِن لا ُهْم ۖ  فَإ
َواِْلُكمْ  يِن َوَم ِلِّ َوانُُكْم ِِف ا َإِْخ َناحر فِيَما  ف َيَْس َعلَيُْكْم ُج ۖ  َول

َدْت قُلُوبُُكمْ  ما ا َتَع ن ما بِهِ َولَـِٰك تُم 
ْ
أ ْخَط

َ
ورً  أ َغُف ُه  ـ لا َن ال  ِحيًماا را ۖ  َوََك

﴿٢﴾ 

“(ෙරුකමට්  ොගති් ඔවුන්් ව් ඔවුන්දේ්පියවරුන්ට්

(සම්බන්ධ්කරි්අමත්වු.්දමයයි්අල්ලා ්්අභියස්ඉත්ා්යුක්ති්

ගරුක්වන්දන්.”්සූරා්අල්්අ ්සාබ්්33:5. 

ඉන්්අෙතුරු්ව් ජෙත්ාව්ඔහුට්දසzයිද්්බින්් ාරිත්ා්

යනුදවන්්ඇමතු .්දසzයිෙබ්්යේකාන්ත්ාව්දසzයිෙබ්්බින්ත්

ජහිෂ්් බින්්රබාබ්් අල්්අස්දිේයා්යේදෙළෙත්ෙමට්අයත්

දකදෙකි.්එතුමියදේ්මව්උමයියා්බින්ත්අබ්ුණල්්මුතත්ලිබ්්

ෙමැති් මු ම්මද්් ෙබි් (සල්ි් තුමාණන්දේ් ෙැන්ොය.් ත්ම්

ෙරුකමට් ෝගත්පුත්රයාට්ඇයව්විවා ්කර්දීමට්ක්රියා්කදළේ්

ෙබි් (සල්ි් තුමාණන්ය.්ආරම්භදේ් දසzයිෙබ්්තුමිය,් ත්මා්

දසzයිද්්(රළිි්තුමාට්වඩා්උසස්් ලයට්අයත්දකදෙක්්නිසා්
ඔහු් ා්විවා ්වීම්ප්රතික්දෂේකළාය.්දම්්සම්බන්ධ්ව්අල්ලා ්්

ෙ ත්්සඳ න්් ර්ආන්්වාකය්ෙ ළ්කළ්බව්කියැ්දව්. 

ـُه َورَ  ْؤِمنَة  إِذَا قَََض اللا ْؤمِن  َوََّل ُم ُِم َن ل ْمرً َما ََك
َ

أ وُُلُ  َن ُس ن يَُكو
َ

ا أ
ِ لَُهُم اْْلَِيَ  ْمر

َ
ُ مِْن أ ـَه َورَ  هِمْ ة ِص اللا َيْع وۖ  َوَمن  ًَّل ُس ْد َضلا َضََل َُلُ َفَق

ا بِينً  ﴾٣٢﴿ مُّ

http://tanzil.net/#33:5
http://tanzil.net/#33:36
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“අල්ලා ්්ේඔහුදේ්රසූල්වරයා්ේයම්්කරුණක්්තීන්ුණ්

කදළේ්ෙම්්ඔවුන්දේ්(එමි්කරුදණහි්විශව්ාසවන්ත්යින්ට් ා්

විශව්ාසවන්තියන්ට් (දවෙති් සව්තීන්ුණවක්් ් ගැනීම(ට්

අයිතියක්ි් දෙොමැත්.් කවදර ් අල්ලා ට්් ේ ඔහුදේ්

රසූල්වරයාට්ේපි අොන්දන්ේසැබැවින්ම්ඔහු්ෙැ ැදිලි්මුළාවක්

මුළා්වන්දන්ය”්සූරා්අ ්සාබ්්33:36 

ඉන්්අෙතුරු්ව්අල්ලා ද්ේ්නිදයෝගය්ස ්ෙබි්(සල්ි්

තුමාණන්දේ්කැමැතත්්පිළිගත්එතුමිය්විවායට්එකඟ්වුවාය.්

විවා දයන්්ෙසුව්එක්්වසරක්්දෙදෙොම්එකට්ජීවත්වු .්

එද ත්විවා ්ජීවිත්දේ්ප්රශ්ේකිහිෙයකට්මුහුණු්දෙන්ෙට්

දෙදෙොට්සිුණ්විය.්දම්්ගැේදසzයිද්්(රළිි්තුමා්රසූල්්(සල්ි්

තුමාණන්ට්ෙැමිණිලි්කර,්ත්මා්දික්කසාේවීමට්කැමති්බව්

ඉඟියක්්කදළේය.්දසzයිද්්තුමාට්ඉවසීදමන්්විවා ්ජීවිත්දේ්

රැීම්සිටිේදලස්ෙබි්(සල්ි්තුමා්උෙදෙස්්ුණන්්ෙමුත,්දසzයිද්්

(රළිි්තුමා්අවසාෙදේ්දික්කසාේකරේබවේදසzයිෙබ්්තුමිය්

 ා්ත්මා්විවා ්වේබවේරසූල්්(සල්ි්තුමාණන්්අල්ලා ්දගන්්

ෙැේසිටිය .්එද ත්එවැන්ෙක්්සිුණ්වුදේ්ෙම්,්ෙරුකමට් ෝ

ගත්පුත්රයාදේ්බිරිය් ා්විවා ්වීම්පිළිබඳ්ව්ජෙත්ාව්ත්මාට්

දෙොස්්ෙවරණු්ඇත්ැයි්ෙබි්(සල්ි්තුමාණන්්බිය්වු .්දමයට්

ද ේතුව,්ඉස්ලාමයට්දෙර්වු්සමාජදේ්එවැනි්විවා ය්ත් ෙම්්

බවට්සම්ප්රොයක්්ෙැවතුණි.් 

ْك َعلَيَْك  ْمِس
َ

أ  ِ ْه َت َعلَي نَْعْم
َ

ِ َوأ ْه ـُه َعلَي نَْعَم اللا
َ

ي أ ِ ُل لَِّلا َتُقو  ْ ذ ِإَو
اا ِ َوَُتَِْش انل ِْديه ـُه ُمب َك َما اللا ِِف َنْفِس ـَه َوُُتِِْف  اِق اللا َس َزوَْجَك َوات

 ُ ن َُتَْشاه
َ

َحقُّ أ
َ

أ ـُه  َْها َوَطرً  َواللا ن ا قَََضٰ َزيْدر مِِّ َما ْ ََّل ۖ  فَل َها لََِك َناَك ا َزواْج
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ْؤمِنَِْي َحرَ  ُْم وْا مِنُْهنا َوَطرً يَُكوَن لََعَ ال ََض دِْعيَائِهِمْ إِذَا ق
َ

ْزَواِج أ
َ

ۖ   اجر ِِف أ
ْمرُ 

َ
أ ًَّل  َوََكَن  ِ َمْفُعو ـه لا  ﴾٣٢﴿ ال

“ත්වේඅල්ලා ්්ද ළිෙරව්්කිරීමට්ඇති්ෙෑ්නුඹ්තුළ්ම්

සඟවා්දගේඅල්ලා ්්කවරදර ට්භාගය්පිරිෙමා්නුඹ්ේඔහුට්

(ව ල්්භාවදයන්්නිෙ ස්්කිරීදමන්ි්භාගයය්පිරිෙැමුදව්් ේ්

ඔහු්අමත්ා්‘නුඹ්නුඹදේ්භාර්යාව්නුඹ්දවත්්රඳවා්ගනිවු.්ත්වේ

අල්ලා ්ට් බිය් භක්තිමත් වවු‘් යැයි් නුඹ් ෙැවසු් අවස්ථාව්

(ෙබිවරය් සිහිෙත් කරවුි.් නුඹ් බිය් වීමට් වඩා් සුුණස්සා්

වශදයන්් අල්ලා ්් (ෙමණක්ි් සිටිය් දී් නුඹ් ජෙයින්ට් බිය්

වන්දෙහිය.් එබැවින්් දසzයිද්් ඇය් පිළිබඳව්

අවශයත්ාවන්දගන්් මිුණණු් කල්හි් විශව්ාසවන්ත්යින්්  ට්

ෙරුකමට්ගත්පුතුන්්(ත්ම්භාර්යාවන්්වෙි්ඔවුන්්පිළිබඳ්ව්

අවශයත්ාවන්දගන්් මිුණණු්කල්හි් (එම් ස්ත්රීන්ටි් විවා ් කර්

ගැනීම්වරෙක්්දෙොවීම්පිණිස්ඇයව්අපි්ඔබ ට්විවා ්කර්

ුණන්දෙමු.් ත්වේ අල්ලා ්දේ් නිදයෝගය් සිුණකරනු්

ලබදන්්න්මය.”්සූරා්අ ්සාබ්්33:37 

අල්ලා ්දේ් ප්රඥාවට් එකඟව් දසzයිෙබ්් තුමිය්  ා්

දසzයිද්්තුමා්අත්ර්දික්කසාෙය්සිුණ්වේබවෙ,්අෙතුරු්ව්ෙබි්

(සල්ි්තුමාණන්්එතුමිය් ා්විවා ්වේබව්අල්ලා ්දේ්උොය්

ෙබි් (සල්ි්තුමාණන්ට්කළින්ම්ෙැනුම්්දී්තිබිය්දී,්ඔබ්එය්

සඟවා් ත්ැබුදව්ය.් ත්වෙ,් ජෙත්ාවදේ් ඇනුම්් ෙේ ස ් දෙොස්්

ෙැවරිමට්ඔබ්බිය්වූ්ෙමුත්ඔබ්සැබැවින්ම්අධිකව්බිය්විය්

යුතදත් අල්ලා ්් ගැේ ෙමණි.් එබැවින්් ඔබ් දසzයිද්් ස ්

දසzයිෙබ්් පිළිබඳ් ව් අල්ලා ්් විසින්් ඔබට් ෙ ළ් කළ් දද්්

මිනිසුන්්කිසිදව දේ්ආකල්ෙය්දෙොත්කා්ඔබ්ප්රකාශ්කළ්

යුතු්ව්තිබුණි. 

http://tanzil.net/#33:37
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දසzයිෙබ්් (රළිි් තුමිය් දික්කසාේ වී,් ඇදේ්නියමිත්්

බලාදෙොදරොතතු්කාලය්අවසන්්විදමන්්ෙසුව්රසුල්් (සල්ි්

තුමාණන්්  ා් විවා ් විය.් (ඉසල්ාමදේ් අවශයත්ා් වෙි්

භාරකරුදවක්්ද ෝ්සාක්ෂි්කරුවන්්දෙොමැති්ව්ෙබි්(සල්ි්

තුමාණන්ට්එතුමිය්අල්ලා ්්විවා ්කර්ුණන්දන්ය.්විශව්ාසීන්්

සියලු්දෙොදේ්භාරකරු්රසූල්්(සල්ි්තුමාණන්ය.්එෙමණක්්

දෙොව් විශ්වාසින්ට් එතුමාණන්් ඔවුන්ටත් වඩා් ඉත්ා් සමිේ

දකදෙක්්බව්අල්ලා ්්ප්රකාශ්කරයි. 

දමම් විවා ය් මගින්් ඉස්ලාමයට් දෙර් වු් යුගදේ්

සමාජය්අනුගමෙය්කළ්ෙරුකමට් ෝගන්ෝපුරුද්ේඅද ෝසි්

කරනු් ලැබ,් එවැනි් පුත්රයින්දේ් අභාවදයන්් ද ෝ්

දික්කසාෙදයන්් ෙසුව් ඔවුන්දේ් බිරියන්්  ා් විවා විමට්

අල්ලා ්්අනුමත්්කදළේය.්සැබැවින්ම්දමවැනි්ෙෑ්සබඳකම්්

අද ෝසි්කිරිම්අල්ලා ද්ේ්කරුණාවක්්වේඅත්ර,්සමාජදේ්

ෙැවතු් අෙ සුත්ාව් දමයින්් අවසන්් විය.් ් දමම් නිදයෝගය්

පිළිබඳ්ව්අල්ලා ්්ෙ ෝදෙන්දන්්දමදසේය. 

ا َوَطرً  نَْه ْدر مِِّ َََضٰ َزي ا ق ْؤمِنَِْي فَلَما لُْم ْ ََّل يَُكوَن لََعَ ا لََِك َها  َناَك ا َزواْج
نُْهنا َوَطرً َحرَ  ْوا مِ قََض دِْعيَائِهِْم إِذَا 

َ
ْزَواِج أ

َ
ِِف أ ْمرُ  اجر 

َ
أ ـهِ ال ۖ  َوََكَن  لا

ًَّل   ﴾٣٢﴿ َمْفُعو

“එබැවින්්දසzයිද්්ඇය්පිළිබඳ්ව්අවශයත්ාවන්දගන්්

මිුණණු්කල්්හි්විශව්ාසවන්ත්යින් ට්්ෙරුකමට්ගත්්පුතුන්්(ත්ම්

භාර්යාවන්්වෙි්ඔවුන්්පිළිබඳ්ව්අවශයත්ාවන්දගන්්මිුණණු්

කල්හි්(එම්ස්ත්රීන්්වි්විවා ්කර්ගැනීම්වරෙක්්දෙොවීම්පිණිස්

ඇය්ව් අපි්ඔබ ට්විවා ්කර් ුණන්දෙමු.්ත්වේ අල්ලා ්දේ්

නිදයෝගය්සිුණ්කරනු්ලබන්දන්ය.”්33:37් 

http://tanzil.net/#33:37
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තිරයකට්පි අෙස්සිටි්දසයිෙබ්්තුමිය්ෙැකීදමන්්ෙබි්

(සල්ි්තුමාණන්්ඇයට්ආලය්කළ්බවෙ,්දම්්බව්ෙැේගත්

දසයිද්්(රළිි්ඇය්අප්රිය්කර්දික්කසාේකිරීමට්තීරණය්කළ්

බවේෙවසේදචෝෙොව්කිසිුණ්ෙෙෙම්්විරහිත්්එකකි.්ෙබිවරුන්්

යේපිරිස්දමවැනි්ෙ ත්ආශාවන්දගන්්ඉවත්වු,්උතුම්් ා්

විශිෂ්ට්ුණණාිංගයන්් ා් ැසිරීදමන්්යුක්ත්්අය්දවති.්ඇතත්්

වශදයන්ම්දසයිෙබ්්තුමියදේ්විවා ය්සිුණ්වුදේ්ෙබි්(සල්ි්

තුමාණන්දේ් උෙදෙසට් එකඟවය.් ෙබි් (සල්ි් තුමාණන්්

ආරම්භදේ්සිට්දසයිෙබ්්තුමියට්ඇලුම්්කදළේ්ෙම්,්එතුමිය්

විවා යට්අකැමැති්බව්ෙැනුම්්ුණන්්විගස්ඇය් ා්විවා ්වීමට්

අවස්ථාවක්්තිබුණි.්සැබෑ්ත්තතවය්වන්දන්,්දමය්අල්ලා ්්

විසින්්දෙර්නිගමෙය්කරේලේක්රියාවකි.්දමම්සිද්ධිය්තුළින්්

ඉස්ලාමයට්දෙර්වූ්නුගත්යුගදේ්ෙවතවා්දගේආ්චාරිත්ර්

ව ාම්අද ෝසි්කරේලුණව්මිනිසාට්අල්ලා ද්ේ්කරුණාව්ස ්

ස ේෙ ළ්කරේලදී. 

 

කාන්ත්ාවන්ට්බහු්සැමියන්් ා්විවා ්වීමට 

්අල්ලා ්්අනුමත්්නුුණන්්ද ේතුව් මක්්ෙ? 

ත්ම්ව ලුන්්දකදරහි්අල්ලා ්්ෙක්වේඅිංග්සම්පූර්ණ්

ප්රඤාව,් ුණණවතකම් ස ් කරුණාව් ් ඔවුන්දේ් අවශයත්ා්

ආරක්ෂා් කිරීම් ද ේතුදවන්් බව් අේ ෙැේ ගත්් යුතුය.් දමම්

කරුණු්අනුමත්්කරනු්ලැබුදව්්ෙම්,්එමගින්්දලොදව්්විවිධ්

අර්බූෙවලට්මාර්ග්විවෘත්්කරනු්ලබයි.්ඒවා්ෙම්,්දෙළෙත්

ොමය් දෙොමැතිවීම,් සැමියන්් එකිදෙකා් මරා් ගැනීම,්

හිරි ැරය,්යුද්ධ,්රේඩු්ෙබර්වේසැමියන්්ත්මා්දබෝගන්ෝ

කාන්ත්ාවන්්පිළිබඳ්ව්ෙැක්විය්යුතු්්යුතුකම්දෙොමැතිවීම්යේ
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අය ෙත්ප්රතිවිොක්කිහිෙයකි.්දම්වා්සියල්ල්මිනිසා්දකදරහි්

අල්ලා ්දේ්ප්රඤාව,්ස ්ත්ම්මැවීම්්දකදරහි්අල්ලා ්්ෙක්වේ

කරුණාව්ස ්සැලකිල්ලට්සාක්ෂිදව්. 

බහුභාර්ය්දසේවෙය්පිරිමින්දේ්ස්වභායට්

එකඟ්ව්සාධාරණයකි. 

ඉස්ලාමදේ්අනුමත්්කරේලැබු්බහුභාර්ය්දසේවෙයට්

එදරහි්ව්අපි්විවාධ්දෙොකරමු.්ත්වත්ෙැතත්කින්,්මුසල්ිම්්ද ෝ්

මුස්ලිම්්දෙොවේමදෙෝවිෙයාව්උගත්ෑෙෑම්දකදෙක්,්බහු්

භාර්ය්විවා යට්එකඟ්වේබව්නිසැකයි.්ඉස්ලාම්්එය්අනුමත්්

කර්තිදබේබව්ඔවුන්්දෙොෙැේසිටියත්ඔවුන්දේ්නිගමෙය්

දමයයි.්පිරිමියාදේ්මූලික්ස්වභාවය්ස ්කාන්ත්ාවදේ්මූලික්

ස්වභාවය් යේ දෙකම් නිර්මාණය් කරනු් ලැබුදව්් අල්ලා ්්

විසින්ය.්එනිසා්පිරිමිදයක්්සිංසිුමවීමට්අවශය්වන්දන්් මක්්

ෙ,්කාන්ත්ාවක්්සිංසිුමවිමට්අවශය්වන්දන්් මක්්ේයේදද්්

ද ොඳාකාර්ව්ෙන්දන්්අල්ලා ්්ෙමණි.්එනිසා්මිනිස්්අත්රින්්

පිරිමිදය ් ත්ෘප්තියට් ෙමුණුවීමට් අවශය් වන්දන්්  මක්ෙ,්

ස්ත්රිය ්ත්ෘප්තියට්ෙමුණුවිමට්අවශය්වන්දන්් මක්ේයේ

සියල්ල්අල්ලා ්්ද ොඳාකාර්ව්ෙනී.්දම්්ද ේතුදවන්්සියල්ල්

ෙන්ෝස ්ප්රඥාසම්ෙන්ේඅල්ලා ්්බහු්භාර්ය්විවා ය්අනුමත්්

කර්බහු්සැමියන්් ා්විවා ය්ත් ෙම්්කර්ඇත්. 

සියල්ල්ගැේඅල්ලා ්්ද ොඳාකාර්ව්ෙන්දන්ය. 

සාදල ්්අල්්සාදල  ්

27්ුණල්්කඅෝ1425්හිජ්රි 

ජෙවාරි්8,්2005 
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