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සියලු ප්රශිංසා හා ීර්තියය තත්තීතතර අල්ලාහ්ට ිමියය හුගව රූලල්
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්ට ද එතුමාණන්ව පවුවල් අයට ද, සහාබා
වරුන්ට ද සාමය හා ශාන්ියය ිමියවේවා

අෂ් වෂේයික් ෆවුසාන් (හෆිදුගල්ලාහ්) තුමා වමවසේ
වේශනා කව ේය
බිස්ියල්ලාහ් ිම්තරහ්මාන් නි්තරහීම්
වමම සිකුරාදා කුත්බා වේශනා වදවකිම, කතීබ් තුමාවෙන් වබොවහෝ
ගුණවත් කරුණු වලට අප සවන් දුනිමු එතුමාට අල්ලාහ් ජය ලබා
වදත්වා එතුමා ඉතාමත් බැරෑරුම් ප්රශ්න ිළිබබ ව එනම් කාන්තා වන්
ිළිබබ ප්රශ්න සම්බන්ධ ව වේශනා කව ය
ේ
ිමතවත් සවහෝදරයිනි! අල්ලාුග ( සුබ්හානුග වතආලා) ිළරිියන් මැවු
ආකාරවයන්ම කාන්තාවන් ද මවනු ලැබුවේ ජීවිතවේ වැදෙත්
කරුණක් ස හාය සෑම වකවනක්ම තම තමන්ට නියියත වැඩ
වකොටස වදනු ලැබුවවෝය ිළරිියන් තමන්ට ිමිය වැඩ වකොටස වදනු
ලැබු අතර කාන්තාවන්ද තම වැඩ වකොටස වදනු ලැබුවවෝය සෑම

වකවනකුම තමන්ට නියියත වැඩ වකොටසට පමණක් සීමා වී ඒවා ඉටු
කව ේ නම්, එමගින් සමාජයට විශාල යහපතක් සිදු වනු ඇත වමම
අණ ඉවත දමනු ලැබුවේ නම්, එයින් විශාල අඩු පාඩුවක් සිදු වනු ඇත
ඉස්ලාමයට වපර වූ අඥාන යුෙවේ කාන්තාවන්ව තත්ත්වය,
ඉස්ලාමය වනොවන වේශයන්ිම අද පවියන කාන්තාවන්ව තත්වය
සහ ආෙමට ැදි මුස්ලිම්වරු අතර ඇව තත්ත්වය ිළිබබ හබ අසා
ඇත
කාන්තාවක් සමාජයක ඉතාමත් වැදෙත් වකවනක් වන අතර, ඇය
ෙැන විවශේෂ සැලකිලි දක්වන වලස නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුවේ
වම් නිසාය, අරෆාත් ිම නබි (සල්) තුමාණන් පැවැත් වූ සමු ෙැනීවම්
කුත්බා වේශනවේ වමවසේ පැවසුහ
“කාන්තාවන්ට යහපත් වලස සැලකිලි දක්වනු, මන්ද හවුන් හබ
භාරවේ සිටින ිළරිසකි ” මූලාශ්ර ඉබ්නු මාජා 8518
කාන්තාවන් සමාජවේ වැදෙත් කා්තය භාරයක් ඉටු කරන වහේතුවවන්
හවුන්ට යහපත් වලස සැලකිලි දක්වන වලස නබි (සල්) තුමාණන්
අපට අණ ක හ වමයින් එතුමාණන් අදහස් කව ේ කාන්තාවන්ට
සැලකිලි දැක්වීම සහ හවුන්ව අයිියවාසිකම් ලබා දීම අනිවාර්යය
වහයින් ඒවාට අමතර ව ඇයව අපහසුතාවන් වෙන් ආරක්ෂා කිීතම
වමිම වබොවහෝ වැදෙත්වේ කාන්තාවන් දු්තවල බව අිළ දනිමු එනිසා,
හවුන් අයහපත් වලස වපනී සිටීවමන් සහ හවුන්ට කැමිය වේ කිීතම
තුිබන් සිදු වන (ෆිත්නා) පීඩා වවන් හවුන් ව ආරක්ෂා ක යුතුය
කාන්තාවන් ිළිබබ ව නබි (සල්) තුමාණන් නිකුත් ක ඉතාමත්
වැදෙත් තපවදස් හවුන් ව ආරක්ෂා කරන වලසය
අල්ලාහ් අල් කු්තආනවේ වමවසේ පවසා ඇත
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“පුරුෂයින් කාන්තාවන් මත වූ පාලකවයෝය වහේතුව අල්ලාහ්
හවුන්වෙන් ඇතැවමකු ඇතැවමකුට වඩා තසස් කර ඇිය බැවින් ද
හවුන්ව ධනවයන් හවුන් වියදම් කරන බැවින් ද වේ දැහැිය
කාන්තාවවෝ (සැියයාට) අවනත වන, අල්ලාහ් ආරක්ෂා කර ඇිය පරිදි
ගුප්ත දෑ සුරක්ෂිත කරන අය වවිය ” අල් කු්තආන් 4:34
වමිමද පුරුෂයින් කාන්තාවන්ව භාරකාරවයෝ වලස පැවසීවම්
අ්තථය කුමක්ද? ඇයට සාධාරණත්වයක් ඉටු කිීතම පමණක් බව
අදහස් කරන්වන්ද? එයින් අදහස් වන්වන් ඒ පමණක් වනොවේ
පුරුෂයාව වෙීරම එයට වඩා වැදෙත් කාරණාවක් සම්බන්ධව
ිළණිසයි කාන්තාවන් ඇයටම ආවේණික යමක් නැිය කර ෙැනීවමන්
ඇයව ආරක්ෂා කිීතම, එනම් තම කුලෑටිකම සහ පියව්රතය සැලකිලි
වනොදක්වා ඒවා හෑල්ලුවට ෙැනීමට ආරම්භ කිීතවමන් ඇයව ආරක්ෂා
කිීතම වමයයි කාන්තාවන් වකවරිම පුරුෂවයකුව ප්රධාන වෙීරම
වවන්වන්
ඉහත ස හන් වාකයවයිම පුරුෂයා යනු ඇව ස්වාිය පුරුෂයා ෙැන
පමණක් ස හන් වනොකරයි වමිම පුරුෂයා යනු ඇය ව ආරක්ෂා
කිීතමට භාරව සිටින ඇව ිළයා, සවහෝදරයා වහෝ වවනත් භාර කරු
යන සියලු වදනාම වමිම අදා වවිය
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ِّ فإنِّأطعنكمِّفَّلِّتبغواِّعليهنِّسب

“හවුන්ව අඩ දබර ෙැන නුඹලා බිය වන අයට නුඹලා
(ප මුව) තපවදස් වදනු තවද නිදියහනින් හවුන් ව නුඹලා දුරස්
කරනු තවද හවුනට (අවවාදාත්මක වලසින්) ෙසනු * එවිට හවුන්
නුඹලාට අවනත වූවයුග නම් හවුන් වකවරිම (වවනත් වැරදි ඉදිරිපත්
කරියන් වැරදි) මඟක් වනොවසොයනු සැබැවින්ම අල්ලාහ් අිය
තත්තීතතර අිය මහත් ය ” කු්තආන් 4:34
වමයට එකඟ ව කාන්තාව රැක බලාෙැනීම අතයවශයය
*වමිමදී ෙසනු යන පදවයන් අදහස් කරන්වන්, බටිමර
සමාජවේ සිදු කරන කාන්තා ිමිංසනය වමන් වනොවන බව ඉබ්නු කතී්ත
(රිම) ස හන් කරයි
වම් දිනයන්ිම ඉස්ලාමයට එවරිම ව ව ෝදනා නෙන්නන්,
කාන්තාවන් සම්බන්ධ මාතෘකාවවිම තම අවධානය වයොමු කරිය
සමාජවේ වැදෙත්ම කාරණය කාන්තාවන් බව දන්නා හවුන් ඇය
වකවරිම තම බැල්ම වක්න්ද්ර කරිය කාන්තාවන්ව පවි්රභාවය සහ
වෙෞරවයට එවරිම ව හඬ නඟන හවුන් ඉස්ලාම් කාන්තාවන්ට පීඩනය
කරන බව වෙෞරව පදයක් ද වයොදා ෙනිිය කාන්තාවක් තම වෙෞරවය
හා පවි්රභාවය රැක ෙන්නා අයුරින් කටයුතු කව ේ නම්, ඇව නිදහස
පැහැර ෙන්නා බව ව ෝදනා කරිය එවහත් එිම සැබෑ තත්ත්වය
වන්වන් ඇය තම පවි්රභාවය හා වෙෞරවය රැක ෙැනීවම් නිදහස
ආරක්ෂාවන වමොවහොත එයයි අල්ලාහ්ට අවනත වීම, තම දරුවන්
රැක බලා ෙැනීම සහ අල්ලාහ් විසින් වදන ලද වෙීරම නිසියාකාර ව
ඉටු කිීතම වැනි ක්රියාවවන් ිම නිරත වීමට ඇයට නිදහස ියවබ් තම
ස්වාිය පුරුෂයව නිවස බලා ෙන්නා පාලිකාව වන ඇය තම භාරවේ
සිටින අය ෙැන වෙීරම දරයි වමයයි ඇව සැබෑ නිදහස
ප්රසිේියවේ නි්තවස්්රව වපනී සිටීමට, අන් අය ඉදිරිවේ අසභය
වලස හැසිීතමට, වහෝ තමා කැමිය ස්ථානයට මහ මඟ ඉඟ වසො වා
අන් අයව අවධානය ඇද ෙන්නා අයුරින් ඇවිද යන්වන් නම්,

සැබැවින්ම වමය නිදහස වනොව එක්තරා වහල් භාවයකි එ නම්
වෂයිතාන්ට හා වපලඹවීමට වහල්වීමකි
අල්ලාහ්ව ෙැත්තනි! නිදහස රැඳී ියවබන්වන් අල්ලාහ්ට
ීරකරුවීම සහ නැමදුම් කිීතවමිම ය ආත්මවේ ීර්තියවේ ද ියනිවසකු
වශවයන් වෙෞරවය ද වමවලොව හා මරණවයන් පසු සතුට ද රැඳී
පවියන්වන් වමම නැමදුවමිමය කාන්තාවක් වහෝ වවනත් යම් දැයක්
ිළිබබ ව කවවරකු වහෝ අල්ලාහ්ට සහ හුගව අණට එවරිම ව ක්රියා
කරන්වන්ද, හුග ියනිසුන් හා ජින්වරුන් අතරින් වෂයිතාන්ව පහත්
වහවලක් බවට පත් වු වකවනකි වමය වහල් භාවය ියස නිදහසක්
වනොවේ
වමිම අප දැන ෙත යුතු වැදෙත් කරුණක් ියවබ් අවප් බිරියන්,
දියණියන් සහ ඥාතීන් වන කාන්තාවන් ව අිළ ආරක්ෂා කර ෙත
යුතුය බටිමර කාෆි්තවරුන්ව ප්ර ාරක කටයුතු වලට සවන් දීවමන්
වැ ීර අවප් කාන්තා ිළරිස ආරක්ෂා කිීතම ස හා අිළ සහවයෝෙවයන්
වැඩ ක යුතුය වේව විශ්වාසය වනොමැිය කාෆි්තවරු ඉස්ලාමය අතු
ො දමන්නට සෑම අයුරින්ම වවවහස දරන බව අිළ දැන ෙත යුතුය
ඉස්ලාමය විනාශ කිීතම වන වමම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ෙැනීමට
හවුන් වයොදා ෙන්නා පහසු මා්තෙය මුස්ලිම් කාන්තාවන් විනාශ
කිීතමය වමයට වහේතුව පවුල් ජීවිතවේ හා නිවවසේ පදනම
කාන්තාවන් වීමය ඇය විනාශ කව ේ නම්, ඇය සමඟ නිවස හා පවුල්
ජීවිතය විනාශ වන බව හවුුග දනිිය තම මේවරුන් හා ඥාතී
කාන්තාවන්ව අයහපත් නිදසුන අනුෙමනය කරන දියණියන් ද
විනාශ වනු ඇත වම් වහේතුවවන්, අපව කාන්තා පා්තශවය අිළ
ආරක්ෂා කර ෙත යුතුය
ඇතැම් මුස්ලිම් වේශයන්හී සමාජ තත්ත්වය පතහ වහ න්නට
කුෆ්ෆා්තවරු සමත් වූවද, ශුේධ වූ මස්ජිේ වදකක් සිමත, අල් කු්තආනය
පහ වූ, මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් යවන ලැබු වමම වේශය විණාශ
කිීතමට හවුන්ට කිසි විවටක වනොහැකි වේ වමම වේශවේ මු ාවට
ලක් වූ ිළරිියන් හා කාන්තාවන් සුළු ිළරිසක් වමම ත්තජනය

සැහැල්ලුවට ෙත හැකි නමුත්, වමම වේශවේ වෙෞරවය සුරැීරමට
නිතර ූලදානම් ව ිළරිසක් සිටිිය වමම වේශවේ වෙෞරවය හා වමිම
කාන්තාවන්ව වෙෞරවය ආරක්ෂා කරන ිළරිියන් ිළරිසක් සිටිිය
ඉන්ෂා අල්ලාහ් හබද වමම අරෙලයට සම්බන්ධ වන ිළරිසට අයත්
වේ
සියලු ීර්තිය ිමිය අල්ලාහ්ට බිය බැියමත් ව, වමම බරපතල වෙීරම
ඉසිලීම ස හා අප ූලදානම් විය යුතුය අිළ එවසේ කව ේ නම් අපව
නිවවස්, අපව දරුවන්, පවුවල් ඥාියන් සහ සමාජයන් ආරක්ෂා
කිීතමට අපට හැකි වනු ඇත වම් සියලු දැයන්ිම පදනම කාන්තාවන්
වන වහයින් අපව සතුරන් ඉලක්ක කරන්වන් ඇය වදසට ය හවුන්
අපව කාන්තාවන් වදසට අිළ වහො හැටි දන්නා මා්තෙ තුිබන්, එනම්
වපොත්පත්, සඟරා, පුවත් පත්, මාධයය, අන්ත්ත ජාලය සහ තවත් හැකි
සෑම මා්තෙවයන්ම මාන බලිය අන් ජාියන් වමන් ආ ාර විිය
අතුරුදන් වී, වෙෞරවය විනාශ වී මුස්ලිම් වරුන් ද පහත් තත්ත්වයට
පත් වනු දකින්නට හවුන් කැමියය එවිට ඉස්ලාමවේ පදනම් විනාශ
කර දමන්නට කාෆි්තවරුන්ට හැකි වනු ඇත
“සමාජවේ ආ ාර විිය ියවබන තුරු සමාජය පවියනු ඇත ආ ාර විිය
අතුරුදහන් වුවේ නම් සමාජය ද එවසේම අතුරුදහන් වී යන්වන්ය ”
යනුවවන් පවසයි
ආ ාරවිිය අතුරුදහන් වුවේ නම්, එම සමාජවේ අන් කිසිවක් ඉියරි වී
වනොියවබ් වෙෞරවය, හැසිීතම ලැජ්ජාව සහ තදාර ලීලාව යන සියල්ල
ආ ාර විිය මගින් සිදු වේ වමය අහ්්ඃලාක් වලස ඉස්ලාමවේ
හැඳින්වේ තවත් තවිවයකු වමවසේ පවසයි
“මුුගණ ප්රද්තශන කර වවව
වපො වටා ඇවිද යන ිළරිියන් වමන්
කාන්තාවන් ද සක්මන් කිීතමට අනුමත වදනු ලැබිය යුතු යැයි මම
වනොකියිය එවහත් අසිපත හා වහල්ල අයත් ිළරිියන්ට ියවබන
රාජකාරි වමන් (කාන්තාවන්) හවුන්ටද නිවවසේ ඕනෑ තරම් රාජකාරි
ඇත (ිළරිියන්ට බාිමර වලොවේ අයත් රාජකාරි වමන් කාන්තාවන් සිදු

ක යුතු රාජකාරිය නිවවසේ ියවබන බව පවසන වමම කවි පදවේ
අලිංකාරය වවනත් භාෂාවවන් කිව හැක )
කාන්තාවන්ට හවුන්ට අයත් රාජකාරි වබොවහෝමයක් ියවබන
ආකාරවයන් ිළරිියන් ද ඉටු ක යුතු රජකාරි විශාල ප්රමාණයක් ියවබ්
හවුන් තමන්ට ෙැ වපන රාජකාරියන්ිම නිරත වුවේ නම්, සමාජය
යහපත් ස්ථානයක් බවට පත් වන අතර එිම සුබ සාධනය සම්පූ්තණ ව
සිදු වනු ඇත එවහත් වමම නියමය ලිත වුවේ නම්, සමාජයම
අසම්පූ්තණවීම සිදු වේ වම් වහේතුවවන් “පුරුෂාකාර ෙිය පැවතුම්
සිමත කාන්තාවන්ට සහ වකෝමල ෙිය පැවතුම් සිමත ිළරිියන්ට නබි
(සල්) තුමාණන් ශාප ක හ වම් සියලු වේ සිදුවන්වන් තම ස්වභාවය,
දහම, ගුණාිංෙය හා වෙෞරවය යන සීමාව තු කාන්තාවක් රැඳී සිටිය
හැකි වන පරිසරය ආරක්ෂා කරනු ිළණිසය ඇයව ීර්තියය හා
වෙෞරවය ආවරණය හා රැක ෙැනීම ලැබිය යුතුය අල් කු්තආනවේ
ූලරා අන් නූ්ත පරිච්වේදය කියවන්න එිමදී කාන්තාවන් ඉතාමත් තතුම්
වලස හා වෙෞරවවයන් ආරක්ෂා වදනු ලබන ආකාරය ද, නිවසකට
ඇතුළු වීමට වපර ිළරිියන් අනුමැියය පැියය යුතු බව ද ස හන් වී ඇත
නබි (සල්) තුමාණන්ව සුන්නාහ් ද වමය තහවුරු කරයි මහ්රම්
වකවනක් වනොමැිය ව කාන්තාවක් තනිවම ෙමන් කිරිම තහනම් ක
නබි (සල්) තුමාණන් වමවසේ පැවසුහ
“අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය වකවරිම විශ්වාස සිමත කාන්තාවක්
මහ්රම් වනොමැිය ව ෙමන් කිීතම තහනම්ය ” මූලාශ්ර අල් බුහාරි 36
සහ මුස්ලිම් 8348
කාන්තායක් මහ්රම් වනොවන ිළරිියවයකු සමඟ තනිවම සිටීම
එතුමාණන් වමවසේ තහනම් ක හ
“කාන්තාවක් සමඟ තනිවම ිළරිියවයක් වනොසිටී, එිම තුන්වැන්නා
වශවයන් වෂයිතාන් වනොමැියව ” මූලාශ්ර අත් ිය්තියදි 8818
ිළරිියන් හා සමීප ව ියශ්ර වීම රූලල් (සල්) තුමාණන් තහනම් ක හ
රූලල් (සල්) තුමාණන්ව මස්ජිදවේ සලාහ් අවස්ථාවන්ිම, එතුමාට

ිළටු පස ිළරිියන් සලාහ් ක අතර, ිළරිියන් ිළටුපසින් කාන්තාවන්
සලාහ් ඉටු කව ේ වම් වහේතුවවන්ය වකවනකුට හඳුනා ෙත වනොහැකි
තරමට හවුන් ආවරණය කරවෙන සිටියහ හවුන් ිළරිියන් ිළටුපස සිට
වෙන සලාහ් ඉටු කව ෝය කාන්තාවන් සහ ිළරිියන් සියපව ියශ්රවීම
තහනම් බවට වමය ද තවත් සාධක බව සලකන්න නැමදුම් කරන හා
ශ්රේධාවන්ත ස්ථානයක් වන මස්ජිදයක

කාන්තාවන්ට ිළරිියන් සමඟ ියශ්ර වීමට අනුමැියය වනොලැබුව නම්,
කා්තයාලය, විවනෝද ස්ථානයන්, සාදය පවත්වන තැන් හා වපොදු
වවව සැල් වැනි ස්ථානයන් ිම ිළරිියන් හා කාන්තාවන් සියප ව ියශ්ර
වීමට අනුමැියයක් ියවබ් ද? වමය ඉතාමත් බරපත කරුණකි
මුස්ලිම්වරු වම් යුෙවේ සතුරන්වෙන් වැටලීමට හා සිංකල්පවාදී
යුේධයට මුුගණු පාන්නට සිදුවේ ඇත වමවැනි සිංකල්පවාදී පහර
දීමට ඉස්ලාම් ලක් වී ියවබන බව හබ දනී වමවැනි අවස්ථාවක අිළ
අවදානම් සිමත ව සිටිය යුතුය
අප අල්ලහ් සමඟ වන්වන් නම්, අල්ලාහ් ද අප සමඟය

ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ
َ
َلَِّتافاِّإنِنِّمعكماِّأسمعِّوأرى

26:4
අිළ අල්ලාහ් සමඟ වන්වන් නම් අල්ලාහ් අප සමඟය අල්ලාහ් අප
සමඟ වන්වන් නම්, අපට හානි සිදු කිරිමට කිසිවවකුට වනොහැක

َّ َ ْ َ ْ َ َ
َ ِّاهّلل
ِّم َعنَا
َلَِّتزنِّإن

9:46
එවසේ නම්, අල්ලාහ් සමඟ සිටින්වන් කවරුන් ද? ශ්රේධාවන්තයින්,
නිවැරදි වේ ඉටු කරන්නන් සහ විශ්වාසවන්තයින් සමඟ අල්ලාහ්

සිටන්වන්ය වම් වහේතුවවන් අල්ලාහ් සමඟ සිටිය යුතුය වම් ිළිබබ ව
රූලල් (සල්) තුමාණන් වමවසේ වදා හ
“තරුණයිනි! අල්ලාහ් වකවරිම සැලකිලිමත් වන්න එවිට අල්ලාහ්
හබ ෙැන සැලකිලිමත් වන්වන්ය අල්ලාහ් ෙැන සැලකිලිමත් වන්න
එවිට හබ ඉදිරිවයිම අල්ලාහ් ව දකින්වන්ය ” මූලාශ්ර අත් ිය්තියදි
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අිළ වපර පැවසු ආකාරවයනන්ම, අල්ලාහ් සමඟ සිටිය යුතුය හුගව
අණට එකඟ ව අනුෙමනය ක යුතුය, හුගව තහනම මඟහැරිය
යුතුය එවිට හුග ද අප සමඟ වී අපට ජය, හුගව සහය සහ හුගව
තදේ තපකාර ලබා වදයි
මම පාවපෝච් ාරණය කරියන් පාප ක්ෂමාව අයැදිිය අප ව හුගව
රක්ෂිතවයන් රක්ෂිත ව තබා ෙන්නා වලස අයැදිිය තමද, අප ව රැක
බලාෙන්නා වලසද, අපට ජය හා තදේ ලබා වදන වලසද ඉල්ලිය
සාමය හා ආශී්තවාදය මුහම්මේ නබි (සල්) තුමාණන්ට, එතුමාණන්ව
පවුවල් අයට සහ සෙයින්ට ිමියවේවා
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