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රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්
කර්තෘ
යෙේක් මුහම්මද් නාසරුද්දීන් අල් අල්බානී (රහි)
සල්සලාතුල් හුදා වන් නූර් පටි අිංක 590 න් උපුටා ගන්නා ලදී
සිංහල බසන්
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන්
ප්රශ්්නය යග රවනීය අේ යෙේක් තුමනී යමම අවස්ථායේ. ආශීර්වාද
ලැබු රමදාන් මාසය පිළිබඳ අපට යහපත් වචන කිහිපයක් පැවසය
හැකි ද?
යෙේක් අල් අල්බානි (රහි) තුමා යමයසේ පිළිතුරු දුන්යන්ය.
උත්තරිතර: අල්ලාහ් ඔහුයේ ග්රන්ථය වන අල් ුරර්ආනයේ යමයසේ
ප්රකාශ් කරි.

ََ َ ُ َ َ ُ َ
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ذ
َ َع ذاَّل
ِين م ِْن
الصيام كما كتِب
ِ يا أيها اَّلِين آمنوا كت
ِ ب عليك ُم
َ َُْ ُ ْ ََذ ُ ْ َذ
)381( قبل ِكم لعلكم تتقون

අයහෝ විශ්්වාස කළවුනි නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස
නුඹලාට යපර වූවන් යකයරහි අනිවාර්යය කරනු ලැබුවාක් යමන්
නුඹලා යකයරහි ද උපවාසය අනිවාර්යය කරනු ලැබීය. (සූරා බකරා
183
ඒ නිසා යමම වාකය මිනන් සයු  ීරර්ති හා බලය හිි  අල්ලාහ් හහි
පැි ණි සටි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්යගන් කිසයවුරට ගැටු වක් විය

යනොහැකි අයුරින් ඔවුන්ට යපර වූ ජනතාවන් යකයරහි අනිවාර්යය
කළ අයුරින් ඔවුන්ටද අනිවාර්යය කරනු ලැබු බව පැහැදිලි ව ප්රකා
ශ් කළහ. යමම වාකයය පාරායනා කරන මුස්ලිම්වරුන් සයු  යදනාම
යමහි අර්ථය පහදා ගනු ඇත. හයහත් මම යමහිදී පවසන්නට තියබන
මුස්ලිම්වරු යබොයහෝ යදයනක් සැලකිල්ලට යනොගන්නා තවත්
වැදගත් කරුණක් පිළිබඳ ව පහදා දීමට අයේක්ො කරි . යමම
වාකයයයහි අවසාන යකොටයසහි අල්ලාහ් සඳහන් කරන වදන් යදස
බලමු.

َ ََُذ ُ ْ َذ

)381( لعلكم تتقون
(යමමිනන්) “නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස.“
යම් නිසා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතආලා තමා විශ්්වාස කරන
තම ගැත්තන්ට අණ කරන විට යහෝ නීති පනවන විට අණ පමණක්
සඳහන් කරන නමුත්. හහි තියබන ප්රඥාාව පිළිබඳ ව කිසවක් පහදා
යනොයදි. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් මත වගීරම පවරන විට ඒවා මිනන්
ඔහු ජනතාව පරීක්ෙණයට පත් කරි න් හම අණ අනුගමනය
කරන්නන් කවුරුන්ද ඒවා අනුගමන යනොකරන්නන් කවුරුන්දැ ි
පැහැදිලි වීම ඔහුයේ යපොදු ප්රඥාාව යේ.
යකයසේ යවතත් අල් ුරර්ආනයේ නිතර දක්නට යනොතියබන යමක්
යමම වාකය යයහි අල්ලාහ් පවසි. යමහිදී උපවාසයේ යයදීම සඳහා
යහේතුව ුරමක් දැ ි අල්ලාහ් පවසි. හනම්
َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ
)381( لعلكم تتقون
(යමමිනන්) “නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස.“

උපවාසය යනු ආහාර පානයයන් හා යවනත් යද් වලින් වැළීර
සටිම අනිවාර්යයක් වන නමුත් යමහි අරමුණ සහ අදහස යද්ව
විශ්්වාසීන් උපවාසයේ යයදීමට පදනම වන ප්රඥාාව යමම මාසයේ
අනුමත කරන ලද සහ සතුට යගන යදන යද් භුක්ති විඳීයමන් වැළීර
සටීම පමණක් යනොයේ. යකයසේ යවතත්. යමම වාකයයේ අවසාන
යකොටයසේ ඔබ බිය බැතිමත් බවට පත්වනු පිණිසය.“ යනුයවන්
පවසි.

َ ََُذ ُ ْ َذ

)381( لعلكم تتقون
(යමමිනන්) “නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස.“
හනම් උපවාසය අනිවාර්යය කිරීයම් ප්රඥාාව උත්තරීතර අල්ලාහ්
යවත අවනත වීයම් ක්රියාව වර්යනය කිරීම සහ හයට යපර වූ
මාසයන්ට වඩා උපවාස මාසයේ අවනතභාවය තවත් අධික කරනු
පිණිස ි නිසාට උපවාසය නියම කරන ලද බවය. යම් සම්බන්ය ව
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් යද්ව ප්රඥාාව පිළිබද ව පැහැදිලි කළ බව
හදීස් වදන් ඇත. “කවයරුර යහෝ ඔහුයේ අසතය වදයනන් හා
ක්රියාවන්යගන් වැළීර යනොසටියේ ද ඔහුයේ ආහාර හා
පානයන්යගන් වැළීර සටීයම් උපවාසයයන් අල්ලාහ්ට කිසදු
අවශ්යතාවක් යනොමැත.“ මූලාශ්ර සීහහ් බුහාරි 1903. හනම් නියි ත
කාල යේලාව තුළයේ දී ආහාර පානයයන් වැළීර සටින යමම
අනිවාර්යය උපවාසයයන් අල්ලාහ් කිසවක් අයේක්ො යනොකරන
බවද ඒ යවනුවට පාප ක්රියාවන් යලසද ීරකරු යනොවන ක්රියාවන්
යලසද හඳුන්වා යදි න් අල්ලාහ් තහනම් කළ අසතය වදනින් හා
අසතය ක්රියාවන්යගන් වැළීර සටීම අල්ලාහ් අයේක්ො කරන බව
යමහි සැබෑ අදහස යේ.

යම් යහේතුයවන් අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් යමම වදන තවත්
තහවුරු කර පවසි.

َ ََُذ ُ ْ َذ

)381( لعلكم تتقون
(යමමිනන්) “නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිසය.“
හනම් නුඹලා ආහාර පානාදියයන් වැළීර සටීමට අමතර ව
අල්ලාහ් සුබ්හානහූ වතආලා යවත සමීප වීයම් අරමුණින් ි නිසුන්ට
හානි සදුකිරීයම් ක්රියාවන් වන යක්ළාම් ීරම ාපාප ප ීරම යබොරු
සාක්ෂි දීම අසතයය පැවසීම වැනි සැයවෝම යහොඳ හැටි දන්නා
අයහපත් ක්රියාවන්යගන් වැළීර සටිය යුතුය.
යම් යහේතුයවන් උපවාසය අවලිංගු කිරීම සඳහා ආහාර පාන
ගැනීම ලිිංිනක ආශ්රය වැනි ක්රියාවන්ට පමණක් සීමා යනොවන බව
දැන සටීම සයු  මුස්ලිම්වරුන්යේ වගීරම යේ. උපවාසය යනු ඔබ
යම්වාින් වැළීර සටීම පමණක් යනොයේ. යම් යහේතුයවන් ඇතැම්
ආගි ක විද්වතුන් උපවාසය අවලිංගු කරන ක්රියාවන් වර්ග යදකට
අයත් බව අදහස් දක්වන අතර යමම භාගයය ලත් යමොයහොයත් ඒවා
පිළිබඳ ව පහදා යදන්නට අදහස් කරි  ඉන්ො අල්ලාහ්.
යමය වියශ්ේෙයයන් වැදගත් මාතෘකාවක් වන්යන් යමදිනයන්හි
ුරත්බා යද්ශ්නා කරන ආලිම්වරුන් උපවාසය අවලිංගු කරන බවට
අපි ඉහත සදහන් ආහාර පාන හා ලිිංිනක ආශ්රය වැනි කාික ක්රියාවන්
ගැන පමණක් සදහන් කරති. හයහත් අවිංක උපයද්ශ්කවරුන් සහ
යහමඟට කැඳවන්නන් වශ්යයන් ඔවුන් අවයානය යයොමු කළ යුත්යත්
උපවාසය විනාහ කරන යමම යදවැනි වර්ගයට අයත් කරුණු
සම්බන්යයයන්ය. යමයට ප්රයාන යහේතුව පළමුවන වර්ගයට අයත්
ආහාර පාන හා ලිිංිනක ආශ්රය වැනි යල කික ක්රියාවන් පමණක්
උපවාසය විනාශ් කරන බව යපොදු ජනතාව සහ ආලිම්වරු තම දැනුමට
සමා පනවා ගැනීමි. හනමුත් උපවාසය අවිංගු කරන යල කික

යනොවන කරුණු කිහිපයක් තියබන බවද අපි සයු  යදනාම මතකයේ
තබා ගත යුතුය.
“කවයරුර යහෝ ඔහුයේ අසතයය වදයනන් හා ක්රියාවන්යගන්
වැළීර යනොසටියේ ද ඔහුයේ ආහාර හා පානයන්යගන් වැළීර සටීයම්
උපවාසයයන් අල්ලාහ්ට කිසදු අවශ්යතාවක් යනොමැත.“යන හදීස්
වදනට අපි සවන් දුන්යනමු.
යම් නිසා සෑම උපවාසකයයුරම තමන් ගැනම පරීක්ෙණ කර
ගත යුතුය. තමා කාික කාර්යයන්යගන් පමණක් වැළීර උපවාසයේ
යයයදන්යන්ද නැතයහොත් තමා කාික යනොවන කාර්යයන්යගන්ද
වැළීර උපවාසයේ යයයදන්යන්ද යැි ඔහු ප්රශ්්න කර ගත යුතුය.
හනම් ආශීර්වාද ලත් රමදාන් මාසයේ ඔහු තම සයු  හැසරීම් සහ
විලාසයන් යහපත් අතට යවනස් කර ගත්යත්ද? ඔහු හයලස කයළේ
නම් උත්තරීතර අල්ලාහ් පවසන ආකාරයට ඔහු තම අරමුණ ඉටු කර
ගත්යත්ය.

َ ََُذ ُ ْ َذ

)381( لعلكم تتقون
(යමමිනන්) “නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිසය.“
හයහත් තම උපවාසය ආහාර පානය සහ ලිිංිනක ආශ්රයයන් වැළීර
සටීමට පමණක් සීමා කර යගන රමදාන් මාසයට යපර සදුකළ
ආකාරයයන්ම තම ක්රියා කලාපය දිගටම යගන ිනයේද හම
තැනැත්තා යමම ශ්ක්තිමත් පරමාධිපතියේ යද්ව නියයෝගයයන්
පනවන ලද උපවාසය අයේක්ො කළ ප්රඥාාව ඔහුයගන්
බලායපොයරොත්තු වු හැසරීම කිසවක් ඉටු යනොකළ බව පැහැදිලිය.

َ ََُذ ُ ْ َذ

)381( لعلكم تتقون
(යමමිනන්) “නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිසය.“

හබැවින් උපවාසය අවලිංගු කරන යල කික යනොවන අනිුරත් යද්
පිළිබඳ ව මතකයේ තබා ගත යුතු බවද අපයේ මුස්ලිම්
සයහෝදරවරුන්ට මතක් කළ යුතු ව තියබ්. අවාසනාවකට සමාජයට
අවවාද කරන සහ යහ මඟ යවතට ආරායනා කරන පිරිස යම්වා ගැන
කථා කරන්යන් ඉතාමත් සුළු වශ්යයනි. යම් යහේතුයවන් සාමානය
යපොදු ජනතාව යමවැනි උපවාසය අවලිංගු කරන යල කික යනොවන
කරුණු කිසවක් පිළිබඳ ව අනවයබෝයයයන් සටිති.
යමම අලිංකාරවත් සභාවට පැි ණ සටින සයහෝදරවරුන්ට මතක්
කිරීමට මට අවශ්ය වන්යන් යම් කාික යනොවන කරුණු පිළිබඳවි.
ඉන්ො අල්ලාහ් යමම අනුශ්ාසනය මිනන් ඔබ සයු  යදනාම
උපවාසය විනාශ් කරන කාික යනොවන කරුණු පිළිබඳ ව අවයබෝයය
ලැබ ඒ මාර්ගයයන් යමම භාගයවන්ත මාසයේ උත්තරීතර අල්ලාහ්ට
සමීප වීම සඳහා කටයුතු කරන බවද අති කාරුණික අල්ලාහ් යමම
වෑයයම් අපට සාර්ථක ව සහය දී යල කික හා යල කික යනොවන
සයු  ක්රියාවන්යගන් ඉවත් වීමට ඉන්ො අල්ලාහ් පහසු කරනු ඇත.
යමයට අමතරව මුස්ලිම්වරු බහුතර යදයනක් සහ දැනුම සහිත
යබොයහෝ උගත් පිරිස යනොසලකා හරින කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ ව
ඔබ සැමයේ අවයානය යයොමු කරනු ඇතැි බලායපොයරොත්තු යවි .
යමහිදී ඔබ සැම යනොසලකා හරින තවත් වැදගත් හදිස් වදනක් පිළිබඳ
ව ඔබ සැමයේ අවයානය යයොමු කිරිමට මම කැමැත්යති . යමයසේ
යමය යනොසලකා යනොහැරීමට ප්රයාන යහේතුව යමම විෙය සම්බන්ය ව
තියබන තවත් හදීසයක් සමඟ සසඳන්නට යබොයහෝ යදයනක්
අයපොයහොසත් වීයම් යහේතුයවනි. යමම හදීස් වදන යමය යේ. “මයේ
සමාජය උපවාසය අවසාන කිරීමට හදිස වීමටද අු යම ආහාර
ගැනීමට ප්රමාද කිරිමටද හැකි වන තුරු මයේ සමාජය යහ මාර්ගයේ
දිගටම නිරත වී සටින්යන්ය.“ යනුයවන් රසූල් (සල් ) තුමාණන්
වදාළහ.

යමහිදී කරුණු යදකක් පිළිබඳ ව හදීස් වදන් සඳහන් කරන නමුත්
ඒවා යදකම යබොයහෝ යදනා සැලකිල්ලට යනොගනිති. ඒ කරුණු යදක
වන්යන් උපවාසය අවසන් කිරිමට හදිස වීම සහ අු යම (සුහූර්)
ආහාර ගැනීමට ප්රමාද කිරීම යන්නි.
යමහිදී පළමුවන කරුණු වන උපවාසය අවසන් කිරීම ඉක්මන් කරන
යලස යදන උපයදස පිළිබඳ ව හය තවත් හදිසයකට පටහැණි බව
ඇතැම් පිරිස පවසනු අසා ඇත්යතමු. හම හදිසය “මයේ උම්මා ව
මේරිබ් නැමදුම ඉටු කිරීමට ඉක්මන් කරන තුරු ඔවුන් යහ මාර්ගයේ
දිගටම සටිති.“ යනුයවන් පවසි.
යමහිදී කරුණු යදකක් ඉටු කිරිමට ඉක්මන් කරන යලස අණ
කරන වැදගත් හදීස් වදන් යදකක් තියබන බව අපි දකිමු. යම්
පසුබියමහි ක්රියාවන් යදකක් හක වරම ඉක්මන් කළ යනොහැකි බව
ඇතැම්හු පවසති.
හයහත් යමම ක්රියා යදක අතර සමතයක් කළ හැකි බවද
උපවාසය අවසන් කිරීම ඉක්මන් කිරීම සහ මේරිබ් සලාහ් ඉටු කිරීම
ඉක්මන් කිරීම යන ක්රියා යදකම පහසුයවන් කළ හැකි බවද යපයන්.
යමයලස ඉටු කළ නබි (සල්) තුමාණන් පැහැදිලි ආදර්ශ්යක් යපන් වූ
බව අපි දැන ගත යුතුය. නබි (සල්) තුමාණන් ඉඳි යගඩි තුනකින් තම
උපවාසය අවසන් කළහ. අනතුරු ව මේරිබ් සලාතය ඉටු කළහ. ඉන්
පසුව තවත් ආහාර අනුභව කිරීමට අවශ්ය නම් ආහාර තියබ් නම්
නැවත වරක් ආහාර ගත්හ.
හයහත් වාර්තමානයේ අපි යදවර්ගයටම අයත් වැරදි සදුකරමු.
1. පළමු ව මේරිබ් අදාන් පැවසීම නියි ත යේලායවන් ප්රමාද කරනු
ලබි. කිහිප යදයනුර පමණක් අදාන් පැවසු විගස මස්ජිදයේ
මේරිබ් සලාතය ඉටු කිරීමට මහත් ානැකමක් දක්වති. යමම
ප්රමාදයයන් පසුව තවත් වරදක් සදු යකයර් හනම් අදාන් පවසා
අවසන් කරන තුරු බලා සට ඉන් පසුව සයු  යදනාම ආහාර

2. සඳහා වාඩි යවති. ඔවුන් යමහි දී කරන්යන් උපවාසය අවසන් කිරිම
පමණක් යනොව රාත්රි යභෝජනය සඳහා ස්ස් වන ආකාරයයන්ය.
ඇතැම් මැද යපරදිග යද්ශ්යන් හි මේරිබ් සලාතය අදාන්
පවසන්යන් නියි ත යේලායවන් පසුවය. යමයට යහේතුව ඉස්ලාමීය
නිති රීති අත හැර දමා තාරකා ශ්ාස්ත්ර දින දර්ශ්නයට හකඟ ව ක්රියා
කරති. අපද ක්රියා කරන්යන් හවැනි කාල සටහනට හකඟවය.
අවාසනාවකට යමවැනි කාල සටහන යම් පෘථිවිය සලකන්යන්
පැතලි තලයක් යලසි. සැබැවින්ම යම් යපොයළොව වියශ්ේෙයයන්
අපයේ යද්ශ්යේ යපොයළොව පැතලි හකක් යනොයේ. හහි පහත් බිම්
ීහ මීටියාවත් ද උස් කඳු ද පිහිටා තියබ්. යම් යහේතුයවන් මුහුදු
යවරළ ි ටියාවත සහ කඳු යපයදස වැනි විවිය ස්ථානයන්ට හක
යේලාවක හිරු බසන බව ීරම වරදකි. සෑම තැනකටම හිරු බසන
යේලාවක් ඇත. නගරයක යහෝ පිටිසර ගම්මානයක තම දෑසන්
හිරු බසනු දකින යකයනුරට හය ුරමන යමොයහොතක යහේ යේවා
හයි ඔහුට හිරු බසන යේලාව වන අතර ඔහු උපවාසය අවසන්
කිරීමට ඉක්මන් කළ යුතුය. “මයේ සමාජය උපවාසය අවසාන
කිරීමට හදිස වන තුරු මයේ සමාජය යහ මාර්ගයේ දිගටම නිරත
වී සටින්යන්ය.“ යැි පැවසු නබි (සල්) තුමාණන් ශ්රීආ ව
උගන්වන්නට සහ හය ක්රියායේ යයොදන්නට ප්රයේශ්ම් වූහ.
නබි (සල්) තුමාණන්යේ තවත් හදීස් වදනක් යදස බලමු. “රාත්රිය
යම් දිසායවන් පැි යණන විට (හතුමාණන් නැයගන හිර යදසට
අත දිගු කළහ) දවස යම් දිසායවන් බැහැර යන විට (හතුමාණන්
බටහිර යදසට අත දිගු කළහ) හිරු බැස ිනය විට උපවාසයේ
යයයදන්යනුරයේ උපවාසය බිඳුයන්ය.“ මූලාශ්ර සීහහ් අල් බුහාරි
අිංක 1954.
“උපවාසයේ යයයදන්යනුරයේ උපවාසය බිඳුයන්ය.“ යන
වාකයයයහි අර්ථය ුරමක්ද? ඔහු උපවාසය පිළිබඳ නීතියට හකඟ

ව උපවාසය අවසන් කළ යුතුය යන්න අර්ථය යේ. යමහිදී රසූල්
(සල්) තුමාණන් කලින් සඳහන් කළ “උපවාසය අවසන් කිරීමට
ඉක්මන් වන්න“ යන හදීසය යමහි අදාළ වන අතර රසූල් (සල්)
තුමාණන් ගමනක යයදුනු අවස්ථාවක පවා යමම නිගමනයට
හකඟ ව ක්රියා කළහ.
දිනක් තම සහාබාවරයයුරට ඉෆ්තාර් යහවත් උපවාසය අවසන්
කිරීම සඳහා ආහාර සූදානම් කරන යලස නබි (සල්) තුමාණන්
පැවසුහ. හවිට හම සහාබිවරයා “අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමනී
අප ඉදිරියේ තවමත් දහවල් කාලය ඉතිරි වී තියබ්.“ යැි ීරයේය.
හනම් ඉර බැස ිනය පසුවද බටහිර දිසායවහි හිරු හළිය තවමත්
තියබන බව ඔහු ීරය. යමයට පිළිතුරු නුදුන් රසූල් (සල්)
තුමාණන් ඔහුට ඉෆ්තාර් සඳහා ආහාර සූදානම් කරන යලස යළි
තර යකොට ීරහ. හිරු හළිය තවමත් තියබන බව පිළිතුරු දුන්
සහාබාවරයා “අපි උපවාසය අවසන් කරන විට දවයසේ හළිය හිරු
හළිය තවම අහයසේ තිබුණි. යකයනක් ඔටුවා මත නැග ගතයහොත්
ඔහුට සූර්යයා ව දැක ගත හැක.“ යැි වාර්තා කයළේය. මූලාශ්ර
සීහහ් බුහ්රි 1955. රසූල් (සල් තුමාණන් යමයලස ඉක්මන් කිරීමට
යහේතුව ුරමක්ද? “මයේ සමාජය උපවාසය අවසාන කිරීමට හදිස
වන තුරු මයේ සමාජය යහ මාර්ගයේ දිගටම නිරත වී
සටින්යන්ය.“ යන හකම යහේතුව නිසාය.
යමහිදී අපි දකින වැදගත් කරුණක් නම් ඉක්මන් කළ යුතු
යැි සඳහන් වන ඉඳි යගඩි කිහිපයකින් උපවාසය අවසන් කර
මේරිබ් නැමදුම වහාම ඉටු කර කර ඉන් අනතුරු ව අවශ්ය ආහාර
සදහා වාඩි විය හැක යන්නය.
ඔබ සැමට මතක් කිරිමට අවශ්ය වූ ප්රථම කරුණු වන්යන් හදීස්
වදන් යදයක්ම සඳහන් කරුණු යදක සමථය කිරීම යකයසේද යන්න
යම්වාය. පළමුවන හදිසය උපවාසය අවසන් කිරීම ඉක්මන් කරන

යලස පවසන අතර යදවන හදීසය මේරිබ් නැමදුම ඉක්මන් කරන
යලස පවසි. යම් යහේතුයවන් ඉෆ්තාර් නම් උපවාසය අවසන් කිරීම
සුන්නාහ්වට හකඟ ව ඉඳි යගඩි කිහිපයකින් යහෝ ඒවා යනොතිබුයේ
නම් ජලය උගුරු කිහිපයක් පානය කිරීයමන් අවසන් කළ යුතුය.
මේරිබ් සලාතය මස්ජිදයේ සමූහයක් වශ්යයන් ඉටු කළ යුතුය.
යමහිදී අදාළ යදවන යකොටස වන්යන් හදීසයේ සඳහන් ඉතිරි
යකොටස වන “ඔවුන් අු යම ආහාර ගැනීමට ප්රමාද කිරිම.“ යන
වදනය. යමය ඉෆ්තාර් ක්රියාවට විරුද්ය ක්රියාව වන බව සලකන්න.
හනම් සුහූර් ආහාර හැකි තරම් ප්රමාද කළ යුතුය. නමුත් අද
සමාජයේ සදුවන්යන් හයට හාත්පසන් විරුද්ය ක්රියාවකි. යබොයහෝ
යදයනක් ෆජ්ර් යේලාවට පැයකට පමණ යපර සුහූර් ආහාර අවසන්
කරති. යමය වරදකි. නබි (සල්) තුමාණන් යේ සුන්නාහ්වට හා
හදිසයට පටහැනි බව සලකන්න. ඇතැම් අවස්ථාවන්හි සහාබවරු
අදාන් හඬ ඇයසන්නට ආසන්න ව තමා ප්රමාද කළ සුහූර් ආහාර
අනුභව කිරීයම් නිරතව සටිි.
ඉස්ලාම් පහසු කරන කරුණු පිළිබඳ ව නබි (සල්) තුමාණන් පැවසු
හදිස් ඇත. යමය ඉස්ලාමයේ ප්රතිපත්තියක් වන අතර මුස්ලිම්වරු
හය ගැන සතුටු යවති. උපවාසය පිළිබඳ ව වියශ්ේෙ හදිසයක් පහත
සඳහන් ුරර්ආන් වාකයයට අදාළයේ.
“අල්ලාහ් ඔබට සයු  යද් පහසු කිරීමට අදහස් කරි. කිසවක්
අපහසු කිරීමට ඔහු අදහස් යනොකරි.“
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