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                සියලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ් සතුි. 

ශංාන්තිකය හා සයාදානය උත්තය නායර මුහම්යද් 
(සල්ලල්ලාහු අලිහි වසල්ලම්) තුයා රවත 
හිමිරේවා!  

ශංරීරය රරෝගාතුරවනවාක් රයන්ය සිත ද 
රරෝගාතුර රවි. නිසි අයුරින් ඒ සඳහා ප්රතිකරාර 
රනොරළ විට එය විනාශං වී යන්නට විවිධ 
අවස්ථාවන් උදාරවි. සිත් තුළ රරෝග ඇතිකවන 
බවට පහත සඳහන් රද්ව වැකිය තහවුරු රරි.  

َرٌض  يهيم مَّ …يفي قُلُوب  

ඔවුන්රේ සිත් තුළ රරෝග ඇත... (අල් කු්මආන් 
2:10) 

රයරලස රරරනකුරේ සිත අධිර රලස රරෝගී 
භාවයට පත් වූ විට ඔහුරේ සියලු රා්මයයන් 
අයහපත් ප්රතිකලල රගන රදන්නක් බවට පත් රවි. 
එරසේය ඔහුරේ සිත කිසිදු රරෝගයකින් රතොරව 
සුරවන් පවතිකන්රන් නම් එවිට ඔහුරේ සියලු 
රා්මයයන් යහපත් බවට පත් රේ. රයය පහත 
සඳහන් නබි වදන රයරසේ විසත්ර රරි: 
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”  
َ
يَذا أ يَذا َصلََحْت َصلََح اجَلَسُد ُُكُُّه ، َوإ الَ إينَّ يفي اجَلَسدي ُمْضَغًة إ

َ الَقلُْب  الَ َوِهي
َ
 “ فََسَدْت فََسَد اجَلَسُد ُُكُُّه أ

දැන ගනු ! නියත වශංරයන්ය ශංරීරරේ යස ්පිඩුවක් 
ඇත. එය යහපත් වූරේ නම් ශංරීරය මුළුයණින්ය 
යහපත් වනු ඇත. එය අයහපත් වූරේ නම් ශංරීරය 
මුළුයණින්ය අයහපත් වනු ඇත. දැනගනු එයි 
හදවත. (බුහාරි හා මුසල්ිම්) 

නිරතුරුව රරෝගී භාවයට පත්වන සිත් සුව කිරීය 
පිණිස ඉස්ලාම් රපන්වා රදන ක්රයරේදයක් 
වශංරයන් පස්රේල සලාතය, රයළාන් යාසරේ 
උපවාසය ඇතුළුව සියලු ඉස්ලාමීය වත්පිළිරවත් 
පිහිටා ඇත. එය වගකීම් ක්රයවත් අයුරින් ඉු  කිරීය 
නිසි ප්රතිකරාර සඳහා නියමිත රේලාවට රබරහත් 
රබොනවාක් රයනි.   

රරෝගීන් වවදයවරුන්රේ උපරදස ්අනුව ිනනරට 
රදරේලක් රහෝ තුන්රේලක්  රහෝ නිසි රලස නිසි 
රේලාවට රබරහත් රබොන්රන් නම් පූ්මණ සුවය 
ලබන්නට එය රහේතුවක් රේ. රයරලස අපරේ සිත් 
ද ඒවාරයහි ඇතිකවන රරෝගී භාවය සුව අතට පත් 
කිරීය සඳහා ිනනරට පස ්වතාවක් අනිවා්මයරයන් 
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සලාත් ඉු  රළ යුතුි. වසරරට එක් යසක් 
උපවාසරේ නිරත විය යුතුි. පයණට වඩා මුදල් 
ඇත්නම් එහි නිසි ප්රයාණයට අනුව ිනළින්ඳන්ට 
දුගියන්ට පිරිනැමිය යුතුි. ජීවිතරේ එක් වතාවක් 
රහෝ හජ් රහෝ උම්රා වගකීය ඉු  රළ යුතුි. 
එවිටය මිනිස් සිත පිවිතුරු වනුරේ. ඔවුන්රේ 
ජීවිත ද නිසිඅයුරින් හැඩ ගැරසි. රයරලස එක් 
මිනිරසකුරගන් පටන් රගන මුලු මිනිස් 
සිංහතිකයටය එයගින් සන්සුන්ව සතුටින් පිරිණු 
ජීවිතයක් ලබා ගත හැර. 

රයරලස ඉස්ලායරේ ඇතික සියලු නැයදුම් යරයකු 
නිසිරලස ඉු  රරමින් පැමිණිරේ නම් චිත්ත 
පාරිශුද්ධිය ලබා පිවිතුරු රරරනකු බවට පත් විය 
හැරැි අල් කු්මආන් පහත සඳහන් අයුරින් විසත්ර 
රරි.  

ييَن مين  يي َخلََقُكْم َواَّلَّ يَُّها انلَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم اَّلَّ
َ
يَا أ

 َقْبليُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

අරහෝ මිනිසුනි, ඔබ හා ඔබට රපර විසූවන් යැවූ 
ඔබරේ පරයාධිපතිකට ගැතිකරම් රරනු. ඔබලා 
බියබැතිකයත් විය හැකිය. (අල්-කු්මආන් 2:21) 
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ඉස්ලායරේ අතිකවැදගත් වූ සලාතය, උපවාසය, 
සරාත්, හජ් වැනි වගකීම් පිළිබඳ සඳහන් රරන 
රද්ව වැකි හා රද්ව දූතයාණන්රේ ප්රරාශංයන් 
යදක් ගැඹුරින් අවධානය රළ විට රයය රරුණ 
තව දුරටත් අපට පැහැිනලි වනු ඇත.  

සලාතය: 

ඉස්ලායරේ මුල්ය වගකීය වන සලාතය පිළිබඳව 
අල් කු්මආනය හා නබි තුයාණන්රේ ප්රරාශං පහත 
සඳහන් අයුරින් දැර ගත හැර. 

اَلةَ  قيمي الصَّ
َ
اَلةَ َتْنََهٰ َعني الَْفْحَشاءي وَالُْمنَكري  ۖ  وَأ َوََّليْكُر  ۖ  إينَّ الصَّ

ْكََبُ 
َ
ي أ ُ َيْعلَُم َما تَْصَنُعونَ  ۖ  اَّللَّ  َواَّللَّ

තවද සලාතය විධියත්ව ඉු  රරනු. නියත 
වශංරයන්ය සලාතය අශීලාචාර දැින් හා පිළිකුල් 
සහගත දැින් වළක්වාලි. තවද අල්ලාහ ්
රයරනහි කිරීය වඩාත් රරේෂ්ඨ්.ය. තවද අල්ලාහ් 
ඔබ සිදුරරන දෑ පිළිබදව දනී. (අල් කු්මආන් 
29:45) 
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ي َصّلى اهلُل  ْعُت رُسول اَّللَّ يب ُهَرْيرةٍ ريض اَّللَّ عْنُه قَال : سمي
َ
عْن أ

نَّ َنْهراً » َعلَْيهي وَسلَّم َيُقوُل : 
َ
ْيُتْم لَْو أ

َ
رأ

َ
ُل  أ َحديكم يْغتَسي

َ
يباب أ ب

يهي ََشٌء؟ قالُوا : ال « ميْنه ُُكَّ يَْوٍم ََخْس مرَّاٍت ، هْل يْبىق ميْن َدَرن
ء ، قَال :  يهي ََشْ لَواتي اخلَْمسي ، » يْبىَق ميْن درن فذلَك َمَثُل الصَّ

 متفٌق عليه« يْمُحو اَّللَّ بهينَّ اخلَطايا 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් රළ ප්රරාශංයට තයන් 
සවන් දුන් බව පවසා අබූ හුරරිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුයා රයරසේ දන්වා සිටිි. 

ඔබ අතුරින් රරරනකුරේ නිවස ඉිනරිරයන් ගඟක් 
ගලා යි. ඔහු එහි සෑය ිනනරය පස්වතාවක් 
ස්නානය රරි. ඔහුරේ ශංරීරරේ කිසිදු කිලිට්ටක් 
ඉතිකරිව තිකරේදැ? ි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලිහි වසල්ලම්) තුයා තය 
මිතුරන්රගන් වියසා සිටි විට, ඔවුහු එරසේ කිසිදු 
කිලිට්ටක් ඔහුරේ ශංරීරරේ ඉතිකරිව රනොපවතී යැි 
පිළිතුරු දුන්රනෝය. එවිට එතුයා පස්රේල 
සලාතයට උපයාව එයි. එයගින් අල්ලාහ් 
පාපයන් යරා දයන්රන්ය යැි පැවසූහ. 

(මූලාරය: බුහාරි හා මුසල්ිම්). 
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උපවාසය: 

උපවාසය පිළිබඳව අල්කු්මආනරේ හා නබි වදන් 
තුළ පහත සඳහන් අයුරින් සඳහන්ව තිකබීය 
අවධානය රයොමු රළ හැර. 

ييَن  َياُم َكَما ُكتيَب لََعَ اَّلَّ ييَن آَمُنوا ُكتيَب َعلَْيُكُم الصِّ يَُّها اَّلَّ
َ
يَا أ

 مين َقْبليُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

අරහෝ විශංව්ාස රළවුනි, ඔබට රපර විසූවන් හට 

උපවාසය අනිවා්මයය රළාක් රයන්ය ඔබ 

රරරරහි ද උපවාසය අනිවා්මයය රරනු ලැබ ඇත. 

(එයගින්) ඔබ ආත්ය පිවිතුරුභාවය ලැබිය 

හැකිවනු පිණිස. (අල් කු්මආන් 2:183) 

ياُم ُجنٌَّة فإيذا اكن يوُم صومي أحديكم فاَلَ يرفُْث وال  والصِّ
حٌد أو قَاتله فَليُقْل إيين

َ
يٌم، يْصَخْب فإيْن سابَُّه أ  صائ

තවද උපවාසය (පාපයන්රගන් ආරක්ෂ්ඨා රරන) 

පළිහකි! එරහින්, ඔබ අතුරින් කිසිවකු 

උපවාසරේ නිරතව සිටිය දී ඔහු නපුරු වචනරයන් 

රතා රනොරළ යුතුි. රනොසන්ඩාලරම් රනොරළ 
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යුතුි. රවරරකු රහෝ ඔහුට බැණ වැදුරන් නම් 

රහෝ ඔහු සයඟ සටන් වැදුරන් නම් රහෝ යය 

උපවාසය රකින්රනමි යැි පවසා ඉන් ඉවත්විය 

යුතු යැි රද්ව දූත (සල්ලල්ලලාහු අලිහි 

වසල්ලම්) තුයා පැවසූහ. (මූලාරය: බුහාරි) 

සකාත්: 

يَها َوَصلِّ َعلَْيهيْم  يهيم ب ُرُهْم َوتَُزكِّ ْم َصَدقًَة ُتَطهِّ يهي ْمَوال
َ
ينَّ  ۖ  ُخْذ ميْن أ إ

َُّهْم  يٌع َعلييمٌ  ۖ  َصاَلتََك َسَكٌن ل ُ َسمي  َواَّللَّ

(නබිවරය!) ඔවුන්රේ වස්තුරවන් දානය සඳහා වූ 

දෑ ගනු. එයගින් ඔවුන්(රේ යතුපිට) පිවිතුරු රරන 

අතර ඔවුන්(රේ අභයන්තරයද) පාරිශුද්ධ රරි. 

තවද ඔවුනට ප්රා්මථනා රරනු. නියත වශංරයන්ය 

ඔබරේ ප්රා්මථනාව ඔවුනට සැනසුය ලබා 

රදන්නකි. තවද අල්ලාහ් ස්මව රාවරය. ස්මව 

ඥානීය. (අල්-කු්මආන් 9:103) 

ُركَ  ” ينََّها ُطْهَرٌة ُتَطهِّ يَك فَإ اَكةَ ميْن َمال ريُج الزَّ
 ”ُُتْ
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ඔබ ඔරේ ධනරයන් (ඔබට පැවරුණු) සරාතය 

නිකුත් රරනු. එය ඔබ පිවිතුරු රරන පිවිතුරු 

දැයකි. යැි රද්ව දූත මුහම්යද් (සල්ලල්ලාහු 

අලිහි වසල්ලම්) තුයා විසින් වා්මතා රරන ලදී. 

(අහ්යද්) 

හජ්:  

ْعلُوَماٌت  ْشُهٌر مَّ
َ
َجُّ أ َجَّ فاََل َرفََث َواَل  ۖ  اْلْ َفَمن فََرَض فييهينَّ اْلْ

َجِّ  َداَل يفي اْلْ ُ  ۖ  فُُسوَق َواَل جي  ۖ  َوَما َتْفَعلُوا ميْن َخْْيٍ َيْعلَْمُه اَّللَّ
ْْلَا ۖ  َوتََزوَُّدوا فَإينَّ َخْْيَ الزَّادي اتلَّْقَوٰى 

َ
وِلي اْْل

ُ
 بي َواتَُّقوني يَا أ

හජ් නියමිත යාසවලය, එරහින්, එහි කිසිවකු 

(ඉහර්ාම් ඇද) හජ් තයන් රවත අනිවා්මයය රර 

ගන්රන් ද හජ් රාලරේ රනොසණ්ඩාල රයක් රහෝ 

දුෂ්ඨ්.රයක් රහෝ රනොයනා ත්මරයක් රහෝ 

රනොයැත. ඔබ යම් යහපතක් සිදු රරළේ නම් එය 

අල්ලාහ් දනී. තවද ඔබ (හජ් සඳහා) ගයන් යලු 

සරසා ගනු. නමුත් ගයන් යලු අතුරින් වඩාත් 

රරේෂ්ඨ්. වනුරේ තක්වා (රහවත් රදවියන් පිළිබඳ වූ 

යානසිර හැඟීයය) එරහින් අරහෝ බුද්ධියතුනි, 
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ඔබ යා සයඟ බියබැතිකරයන් යුතුව රටයුතු 

රරන්න. (අල්-කු්මආන් 2:197)  

 ُ ي َصّلَّ اَّللَّ يبي ُهَرْيَرةَ ريض اهلل عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ
َ
َعْن أ

تُْه َعلَْيهي وََسلََّم : مَ  ْن َحجَّ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم َيْفُسْق رََجَع َكَما َوََلَ
هُ  مُّ

ُ
 أ

රනොයනා රතා රනොපවසා පාපරාරී රටයුතුවල 

නිරත රනොවී රරරනකු අල්ලාහ් රවනුරවන් හජ් 

ඉු  රරළේ නම්, ඔහු ඔහුරේ යව ඔහුව ප්රසූත රළ 

ිනන සිටියාක් රයන් (පේ  රනොදන්නා බිළිරදකු 

රයන්) නැවත හැරී එනු ඇතැි රද්ව දූත මුහම්යද් 

(සල්ලල්ලාහු අලිහි වසල්ලම්) තුයා ප්රරාශං රළ 

බව අබූ හුරරිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) විසින් 

වා්මතා රරන ලදී. (මූලාරය: බුහාරි හා මුසල්ිම්) 

إينَُّهَما َيْنفيَياني الَْفْقَر وَاَّلُّنُوَب ، َكَما  ”
يجِّ َوالُْعْمَرةي ، فَ

ْ
يُعوا َبْْيَ اْل تَاب

يدي  َيْنفي  َدي  “ الْكيُْي َخَبَث اْلْ
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ඔබ හජ් ඉු  රර ඊට පරව උම්රාවද ඉු  රරන්න. 

යරඩරේ බැඳු යළ රම්යල් රරු ඉවත් රරන්නාක් 

රයන් ිනළිඳුරය හා පාපරම් ඒ රදර ඉවත් රරනු 

ඇත. යැි රද්ව දූත මුහම්යද් (සල්ලල්ලාහු 

අලිහි වසල්ලම්) තුයා විසින් වා්මතා රරන ලදී. 

(මූලාරය: අහ්යද්, තික්මමිින, නසාඊ) 

සලාතය සලරා බලන විටදී එය ිනනරට පස ්

වතාවක් යනසට ලබා රදන රබරහත් රයනි. 

උපවාසය වසරරට එක් වරක් ලබා රදන එන්නත් 

රයනි. සරාත් අවශංයතා ඇත්තන් හට වසරරට 

වරක් විඳින එන්නත් රයනි. හජ් හා උම්රා 

අවශංයතා ඇත්තන් හට ජීවිතරේ එක් වරක් ලබා 

රදන අතික වැදගත් එන්නතක් රයනි. අයතර 

වත්පිළිරවත් සලරා බලන විටදී රරෝගීභාවයට 

එරරහිව නැගී සිටිමින්  

ශංක්තිකය රරෝපණය රරොට යනසට ලබා රදන 

විටමින් රයනි.  

එරහින්, රදවියන් අපට නියය රළ ආගමිර වත් 

පිළිරවත් විධියත් රලසින් ඉු  රර යානසිර සුවය 
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ලබා දැහැමියන් අතරට අප සියල්ල ඔහු පත් 

රරත්වා! 

ආමීන් 

ශංරීරය රරෝගාතුරවනවාක් රයන්ය සිත ද 
රරෝගාතුර රවි. නිසි අයුරින් ඒ සඳහා ප්රතිකරාර 
රනොරළ විට එය විනාශං වී යන්නට විවිධ 
අවස්ථාවන් උදාරවි. නිරතුරුව රරෝගී භාවයට 
පත්වන සිත් සුව කිරීය පිණිස ඉස්ලාම් රපන්වා 
රදන ක්රයරේදයක් වශංරයන් පස්රේල සලාතය, 
රයළාන් යාසරේ උපවාසය ඇතුළුව සියලු 
ඉස්ලාමීය වත්පිළිරවත් පිහිටා ඇත. එය වගකීම් 
ක්රයවත් අයුරින් ඉු  කිරීය නිසි ප්රතිකරාර සඳහා 
නියමිත රේලාවට රබරහත් රබොනවාක් රයනි. 
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