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පටුන  

පපරවදන ............................................. 

හැදින්වීම................................................ 

1-   ඔසප් වීම හැදින්වීමක්.  

2- ඔසප් වීම පවතින කාල සීමාව. ගර්භනී 

ස්ත්රියකපේ ඔසප් වීම. 

3- ඔසප්වීපමහි  ඇතිපවන පවනස්කම්.  

4- ඔසප්වීම සම්බන්ධ නීති රීති.  

 සලාත් නැමදීම.  

 උපවාස පයදීම.  

 තවාෆ ්කහබ්ාව වපේ ගමන් කිරීම.  

 සමුගැනීපම් තවාෆය.  

 මසජ්ිදපේ නැවැතී සිටීම.  

 සංසර්ගපේ පයදීම.  

 දික්කසාදය.  

 ඉද්දාව.  

 නිදහස් ගර්භාශය.  

 ගුස්ල් (ජලස්නානය) අනිවාර්ය වීම. 

5- ඉස්තිහාදා යනු කුමක්ද? 
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6- නිෆාස් යනු කුමක්ද?  

7- ඔසප් වීම වැළැක්වීම. 

8- ප්රශ්පනෝත්තර .  
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පපරවදන 

දැරියක මල්වරවීපමන් පසු ඇතිවන ඔසප් වීම 
මාසයකට වරක් සිදුවන බැවින් පම් සඳහා මාස් 

සුද්ධිය, මාසික ආර්තවය, මාසික ඔසප් වීම සහ  
මාසය මාරුවීම පලසද හැඳින්පේ. ඔසප් වීම 

කාන්තාවකපේ පසෞඛ්ය සම්පන්න බව කියාපාන 

ලක්ෂණයක්. ඉස්ලාමීය වත්පිලිපවත් හා 

වන්දනාමාන කටයුතු ඉටු කිරීපම්දී සහ පමම 
කාලය තුල එදිපනදා කටයුතු ඉටුකිරීපම්දී පම් 

සම්බන්ධව ඉසල්ාමීය කාන්තාවක් විපශේෂ 

සැලකිල්ලක් දක්වන බැවින්  ඉස්ලාමීය 
ඉගැන්වීම් යනුපවන් වරදවා සිතා  වැරැදි පද් 

කරමින් අනවශය පලස අපහසු තත්ත්වයට 

පත්වන කාන්තාවන් ගැන අසන්නට ලැබී 
තිපබනවා.  

එබැවින් පමම විෂය සම්බන්ධව ඔබ පදෝපතහි 

ඇති පම් පපොත් පිංච ප්රධාන පපපළේ ඉසල්ාමීය 

ශාස්ත්ර විශාරද අශ්පශයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ ්

අල් උසයිමීන් (රහ්) විසින් අල්කුර්ආනය සහ 

හදීස් පදනම් කරපගන කාන්තාවක් පමම කාලය 
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තුල අනිවාර්යපයන්ම දැන ගතයුතු කරුණු 

විස්තර සහිතව පැහැදිලි කර ඇත.  

මුල් පපොපතහි ඇති පාදසටහන් පරිවර්තක විසින් 

පරිවර්තනය පනොකර එහි අරුත ඒ ඒ තැන්හිදී 

විස්තර කර  ඇත. 

මුස්ලිම් කාන්තාවන් පමයින් නිසි ප්රපයෝජනය 

ලබාගනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු.  

සියඵ ප්රශංසා අල්ලාහට්ම හිමිය . 

 

ප්රකාශකපයෝ  

 

2016 – 05- 25 

රියාද්  

 

 

 

 



 

 

කාන්තා පිරිසුදුකම 
 5  

හැඳින්වීම  

මහා කාරුණික අති දයාන්විත අල්ලාහ්පේ 

නාපමයනි.  

සියඵ ප්රශංසා හිමිවන්පන් අල්ලාහ්ට පමණයි.  

අපි ඔහු ප්රශංසාකර ඔහුපේ සහාය ද අපපේ 

පාපයන් හට සමාව ද අයැද සිටිමු. අති පරේෂ්ඨ වූ 

අල්ලාහ්පගන් අපප් පේ සදහා සමාව අයද සිටිමු. 

ඔහු විසින් යහ මගපපන්වන්නා පනොමග යන්පන් 

නැත. ඔහු විසින් පනොමග යවන්නා යහමග 

යන්පන් නැත. නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර 

අන් කිසිපවකු නැත යනුපවන් හා මුහම්මද් නබි 

තුමාණන් අල්ලාහ ් පේ දූතපයකු හා වක්තෘ 

වහන්පසේ පකපනකු පලස සාක්ෂි දරමි.  

ස්ත්රීන්පේ ඔසප් පිටවීම තුන් ආකාරයකින් සිදුපේ 

. 

1. නිශ්චිත කාලය තුල සිදුපවන ඔසප් පිටවීම්.  

2. ඉස්තිහාදා පහවත් නියමිත කාලයට අමතරව 

පල් පිටවීම.  

3. නිෆාස් පහවත් දරු ප්රසුතියට පසු පල් පිටවීම. 
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අල් කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් තුලින් පම් සදහා 

අවශය සාධක ලබා ගැනීම අවශය පේ. කුමක් 

නිසාද යත්  

අ. අල්ලාහ්පේ මග පපන්වීම් ලබා ගත හැකි 

මාර්ග නම් අල්කුර්ආන් සහ අස්සුන්නාහ් වීම.  

ආ. පම් තුලින් ඕනෑම අවශයතාවයක් සදහා 

විස්තර ලබා ගැනීපම්දී හරිපද් කල බවට හිපත් 

සැනැසීමක් සහනයක් ඇතිවීම.  

ඇ. අල්කුර්ආන් සහ සුන්නාහ ්පමණක් පවනත් 

මාර්ගයන් සඳහා සාදකයන් පලස ගත හැකි අතර  

පවනත් මාරගයන් අල්කුර්ආන් සහ සුන්නාහව්ට 

සාදකයන් පලස ගත පනොහැක.  

පමම මගපපන්වීම් පදක හැරුණු විට පමම 

විෂයට සම්බන්ධව නබි තුමාණන්පේ 

සහාබාවරුන්පේ සහ පවනත් විද්වතුන්පේ 

අදහස් ගැන පසොයාබැලිය හැක. එනමුදු ඒවා 

පමම මූලාර පදකට එකඟනම් පමණක් පිළිගත 

යුතු පේ. 
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අල්ලාහ ්තආලා පමපසේ පවසයි.  

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا ْ  ٱّللذ ِطيُعوا

َ
ْوِِل  ٱلرذُسوَل َوأ

ُ
رِ َوأ مأ

َ ۖۡ فَإِن  ٱۡلأ ِمنُكمأ
ءٖ فَُردُّوهُ إََِل  ُتمأ ِِف ََشأ ِ تََنَٰزَعأ ِ  ٱلرذُسولِ وَ  ٱّللذ ِمُنوَن ب ِ إِن ُكنُتمأ تُؤأ َوأمِ وَ  ٱّللذ  ٱٓأۡلِخرِ   ٱۡلأ

سَ  حأ
َ
ٞ َوأ َٰلَِك َخۡيأ وِيًلا  نُ َذ

أ
  ٥٩تَأ

යම් කිසි විෂයක් ගැන ඔබලා අතර මත පේදයක් 

හටගත් විටක, අල්ලාහ් සහ කියාමත් දිනය 

ඔබලා විශව්ාස කරන්පන් නම් එය අල්ලාහ ්සහ 

නබිවරයා පවත පයොමු කරන්න.එයම එකම 

නිවැරදි  මග සහ උචිත මාර්ගය පේ. ( 4 – 59)  

එබැවින් පහත සදහන් කාන්තා පිරිසිදු කම 

පිළිබද කරුණු ඉහත දැක්වූ මගපපන්වීම් යටපත් 

විස්තර කරමි.  

1. ඔසප් වීම යනු කුමක්ද?  

2. ඔසප් වීම සිදුපවන කාලය  

3. එහි පවනස්කම්  

4. එහි නීති රීති  

5. ඉස්තිහාදා පිළිබද විසත්ර 

6. නිෆාස් සහ එහි නීති රීති 

 



 

 

කාන්තා පිරිසුදුකම 
 8  

1. ඔසප් වීම යනු කුමක්ද? 

ඔසප් වීම යන්පනහි අරාබි පයදුම :  
ගලායෑම වැගිරීම සහ වහනය වීම යනුපවන් 

විස්තර කිරීමට හැක.  
ඉස්ලාමිය රාමුව තුල :  
බාහිර පහේතුවක් පනොමතිව ස්වභාවික පලස 

නියමිත කාලයක් තුල කාන්තාවන්පේ ගර්භාෂය 

තුලින් පිටවන රුධිරය පමපසේ ඔසප් වීම 

යනුපවන් හදුන්වමු. පවනත් පරෝගයක්, 
ගබ්සාවක්, පහෝ දරු ප්රසූතියක් තුලින් පිට පවන 

රුධිරය ඔසප් පිටවීම සමග සන්සන්දනය කරීම 

පනොකල යුතුයි.  
පමම ඔසප් වීම් සව්භාවය ස්ත්රීන්පගන් සත්්රීයකට 

පවනස ් වන අවස්ථා ඇත.  ඒවා ඔවුන්පේ 

ශාරීරික ස්වභාවය පරිසරය සහ විවිධ පහේතූන් 
නිසා ඇති වන බලපෑම් නිසා පවනස ්පේ.  
සැලකිය යුතුයි: 
මවකපේ ගර්භාෂය තුළ ඇති  එම කළලයට 

අල්ලාහ ් පදවිඳුන් හැර පකතරම් 

කරුණාවන්පයක් වූවද එක් පේලක 

පපොෂයදායක ආහාරයක් සැපයිය පනොහැකිය 
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යන්න අප වටහා ගත යුතුයි.උන්වහන්පසේ විසින් 
පමවන් තත්වයක පල් ගමන් කිරීපම් නිසි  

පිළිපවළක් ගර්භාෂය තුළ ඇති කර 

ඇත්පත්ය.පමම නිසි පිළිපවළ තුළින් ආහාරය 
පපකිනි වැල ඔස්පසේ ගර්භාෂපේ ඇති කළලයට 

ලැපබන්න සලසව්ා ඇත.කාන්තාවක් ගැබ්ගත් 

විට මාස ් ශුද්ධිය නතර වීමට පහේතුව පමය 
පේ.පමම කාල පරිච්පේදපේ කාන්තාවකට මාස් 

ශුද්ධිය ඇති වන්පන් කලාතුරකිනි.එපසේම 

කාන්තාවක් කිරි පපොවන කාල පරිච්පේදපේ 
තුලද මාස් ශුද්ධිය ඇති වන්පන් ඉතා අවමය. 

2. ඔසප් වීම ඇතිපවන සහ නවතින කාලය. 

1. වයස් සීමාව : 
ඔසප් වීම් සාමානය පයන්  අවුරුදු 12 ත්  50ත් 

අතර සිදුපේ. එනමුදු ඔවුන්පේ ශාරීරික සව්භාවය 

පරිසරය සහ විවිධ පහේතූන් නිසා ඇති වන 
බලපෑම් නිසා නියමිත කාලයට පපර පහෝ පසු 
සිදුවීමට හැක.  

ඉස්ලාමීය විද්වතුන් අතර ඔසප් වීම් ඇතිපවන 

කාල සීමාවන් සම්බන්ධපයන් සහ සාමානය 

පයන් පිටපවන නියමිත කාලයට පපර හා පසු 
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පිටපවන රුධිරය ඔසප් වීමට අදාල පේද 
පනොපේද යන්පනහි පවනස් වූ අදහස් දරති.  
ඉමාම් දාරමීපේ අදහස : වයස ගැන පනොතකා 

ඔසප්වීම් වලට අදාල නීති රීති ගැන සැළකිලිමත් 
විය යුතුයි.අදාල කාල සීමාවක් තුල රුධිරය පිට 

වීම පහේතුපවන් ඒවා ඔසප් වීම නිසා පිට වූ  

රුධිරය පලස අප විසින් පිලිගත යුතු පේ. 
පෂයිහුල් ඉස්ලාම්  ඉබ්නු තතමියාද පමම අදහස 

සමග එකග පවයි.  
ස්ත්රීයකට ඇයපේ වයස 9 ට වඩා අඩු වුවද 50 ට 

වඩා වැඩි වුවද රුධිරය පිටවීපම්දී ඒවා ඔසප් වීම 
නිසා පිට වූ  රුධිරය පලස  පිලිගත යුතු පේ. මන්ද 

ඔසප් වීම ඇතිපවන සහ නවතින කාලය ගැන 

කිසිවක් අල්ලාහ් පහෝ නබි තුමා පවසා 
නැත.පමයට අදාල වයස් සීමාවක් පගන 

දැක්වීමට නම් අල් කුර්ආනපේ හා අල් හදීස් 

වලින් සාධක ලබා ගැනීම අනිවාර්ය පේ.නමුත් 

ඒවාපේ කිසිඳු සාධකයක් දක්නට නැත. 
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2. ඔසප් වීම පවතින කාල සීමාව 

ඔසප් වීම ඇතිවීපමන් පසු එය පකොපණම 

කාලයක් පවතින්පන් ද යන කරුණ 

සම්බන්ධපයන් ඉස්ලාමිය විද්වතුන් අතර විවිධ 
මත දක්නට ඇත.  ඔවුහු පමයට අදාල දින ගනණ 

පමපමණයි යනුපවන් සීමාවක් දක්වා නැත. 

පමම පපොතහි කතෘ පම් ගැන ඉමාම් දාරමීපේ 
අදහස සහ පෂයිහුල් ඉසල්ාම්  ඉබ්නු 

තතමියාපේ අදහස සමග එකග පවයි. මන්ද පම් 

අදහස් අල් කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් වලට අදාල 

බැවිනි.  
පළපවනි සාක්ෂිය: 

අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි. 
أَمِحيِض  َعِن  لُونََك   َ َويَسأ  ٗذى فَ  ٱل

َ
ْ قُلأ ُهَو أ ََتِلُوا أَمِحيِض ِِف  ٱلن َِسآءَ  ٱعأ َوََل  ٱل

َمَرُكُم 
َ
تُوُهنذ ِمنأ َحيأُث أ

أ
َن َفأ رأ َنۖۡ فَإَِذا َتَطهذ ُهرأ َٰ َيطأ َرُبوُهنذ َحَّتذ ه َتقأ ُ َ إِنذ  ٱّللذ ُُيِبُّ  ٱّللذ

َٰبِيَ  أُمَتَطه ِ َوُيِحبُّ  ٱتلذوذ   ٢٢٢رِيَن ٱل
ඔවුහු සත්්රීන්පේ මාස් ශුද්ධිය ගැන විමසති. ඒ 

සදහා පමපසේ පවසන්න. එය අපිරිසිදු වූ 

තත්ත්වයකි. එබැවින් ස්ත්රීන්පේ මාස ් ශුද්ධ 
කාලපේ ඔවුන්පේන් ඈත් වී සිටින්න.  
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කාන්තාවන් ඔසප් පවතින කාලය තුල අපිරිසිදු 
තත්වපේ පසුවන බැවින් සිය සව්ාමිපුරුෂයන් 

සෘජු ලිංගික සංසර්ගපයන් වැලකී සිටිය යුතු 

බවට අල්ලාහ් නිපයෝග කර ඇත.  පම් සදහා 
දවසක් පදකක් පහෝ සතියක් යනුපවන් අල්ලාහ් 
කාල සීමා පනවා නැත.  

පදවන සාක්ෂිය : 

ආඉෂා තුමියපේ ප්රකාශය  
උම්රා පවනුපවන් ඉහ්රාම් තත්වයට පත්වීපමන් 

පසු ඔසප් වීම ඇතිවූ විටක කුමක් කල යුතුද 
යනුපවන් ආඉෂා තුමිය ඇසූ ප්රශ්නයට පිළිතුරු 

පදමින් මුහම්මද් නබි ( සල්) තුමාණන් පමපසේ 

පිළිතුරු දුන්හ.  
උම්රා සදහා වන්දනා කරුවකු  ඉටුකල යුතු 

කාර්යයන් සියල්ල කරන්න. එපහත් ඔසප් 

වීපමන් පිරිසිදු වන තුරු තවාෆ ්පනොකරන්න. මම 
නහ්ර් දින දුල් හජ් 10 පවනි දින පිරිසිදු තත්වයට 

පත් වුපනමි යැයි ආඉෂා තුමිය පැවසුවාය. 
මූලාරය : මුසල්ිම් වැකි අංක 1211. 
තවත් හදීසයක පමපසේද සදහන් පේ.  
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නබි සල්ලල්ලාහු අතලහිව සල්ලම් තුමාපණෝ 
(සිය බිරිද) ආඉෂා තුමිය අමතා පමපසේ 

පැවැසුපේය. ඔබ ඔසප් ඇතිවීපමන් පසු පිරිසිදු 

පවන පතක් සිටින්න. පසුව අත්තන්ඊම් ( 
මක්කාපේ පිහිටි සථ්ානයක්) පවත යන්න එහිදී 

ඉහර්ාම් ඇද උම්රා ඉටු කල පසු අප සමග (හජ් 

කටයුතු පවත්වාපගන යාම සදහා)  එක්වන්න. 
මූලාරය : බුහාරි වැකි අංක 305 
පමහිදී නබි තුමාණන් විසින් ආඉෂා තුමියව 

තාවකාලිකව හජ් කටයුතු කිරීපමන් 
වලක්වාලීමට  පාදක වූපේ ඇය පකපරහි 

පැවැතුන පවිත්රතා පිළිබද කරුනු බව පැහැදිලිය. 

පම් සදහා කාල සීමාවක් නබි තුමාණන් විසින් 

පවසා නැත. එබැවින් ඔසප් විම පිලිබඳ නීති රීති 

ඒවා ඇති වීම සහ නැවතීම යන කාලය අතරට 
සීමා වී ඇති බව පැහැදිලි පේ. 

පතවන සාක්ෂිය :    
ඔසප් වීම ඇතිපවන පවතින කාලය පිළිබද 

තක්පසේරු කිරීම.  
සමහර විද්වතුන් ඔසප් වීම සිදුවන පවතින 

නවතින කාලය පිලිබද උපකල්පනය මගින් 
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තක්පසේරුවක් කර ඇත. නමුත් පම් ගැන කිසිවක් 
අල්කුර්ආනපේ සහ සුන්නාහි සඳහන් වී නැත. 

අල්ලාහ ්සහ ඔහුපේ රසූල් තුමා පහත දැක්පවන 

ඉස්ලාමිය වතාවන් පිලිබද පමපසේ විසත්ර කර 
ඇත.  

 සලාතය - පමහි රකඅත් ගණන, පේලාව 

රුකූඋ සුජූද් යනාදිය  

 සකාත් - පමය ලැබීමට සුදුසු පංතිය, පම් 

සදහා වූ සම්පත් සහ නිසාබ් පහවත් 

ප්රමානය. 

 උපවාසය - කාලය පේලාව යනාදිය  

 හජ් - අනිවාර්ය යුතුකම් සහ ක්රම පේද  

එදිපනදා තදනික ජීවිතයට අදාල නීති රීති 
හිමිදිරි උදෑසන නින්පදන් අවදවීපම් සිට( ආහාර 

පාන ගැනීම්, අඹු දරුවන්පේ වගකීම් ඉටුකිරිම් 

යනාදිය) නින්දට යාම දක්වා පම් ආකාරයට 

පකපනකුපේ උපත සිට විපත දක්වා සිය ජීවිතය 
පගොඩ නගා ගැනීම සදහා මග පපන්වා දී ඇත.  
අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි. 

َا َعلَيأَك َونَ  ۡلأ ءٖ  ٱلأِكَتََٰب زذ ِ ََشأ
  ٩تِبأَيَٰٗنا ل ُِك 
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නබි තුමාපණනි !  සියලු පද් ඉතා මනා පලස 
පැහැදිලි කරන පමම ග්රන්ථය ඔබ පවත පහළ 
කපලමු..(  16 – 89)  

ِديَق  ىَٰ َوَلَِٰكن تَصأ ََتَ ِيَما ََكَن َحِديٗثا ُيفأ ءٖ َوُهٗدى  ٱَّلذ ِ ََشأ
ِصيَل ُك  َ يََديأهِ َوَتفأ َبيأ

ِمُنوَن  ٖم يُؤأ َٗة ل َِقوأ   ١١١َورَۡحأ

පමහි ඇති කරුණු පගොතා පවසන ලද්දක් 

පනොපේ. පමය පමයට පපර අනාවරණය කළ 

දිවය ග්රන්ථ සතය බවට සාක්ෂි දැරීමක් ද  සියලු 
පද් විස්තර කිරීමක් ද පවයි. (යූසුෆ ්-111) 

සමහර විද්වතුන් විසින් ඔසප් වීම සිදුවන පවතින 
නවතින කාලය පිලිබද උපකල්පනය මගින් 

තක්පසේරුවක් කර ඇති නමුත් එය කිසිවක් 

අල්කුර්ආනපේ සහ සුන්නාහි සදහන් වී නැත. 

එබැවින් ඒ පකපරහි අවධානය පයොමු කර ඒවා 
ප්රතික්පෂේප කිරීම වටී. අවශය වන්පන් ඔසප් 

සම්බන්ධපයන් රුධිරය පිටවී ඇත්ද නැත්ද යන්න 

සාධක කරපගන ඒ අනුව අල් කුර්ආන් සහ 

සුන්නාහ ්අනුව කටයුතු කිරීමයි.  

අප විසින් මතක තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණක් 
වන්පන් අල් කුර්ආන් අල් හිදීස ් ඉජ්මා කියාස් 
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යටපත් හැර පවනත් කරුණු පදනම් කරපගන  
කිසිදු ඉසල්ාමීය තීරණයක් අනුමත පනොකල යුතු 
බවයි.  

පෂයිහුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියියාපේ වැදගත් 

තීරණය  
ඔසප් වීම් සම්බන්ධව අල්කුර්ආන් සහ අල් හදීස් 

තුලින් පබොපහෝ විස්තර ලබා ගත හැක. නමුත් 

පමය සම්බන්ධපයන් අඩු වැඩි වශපයන් කාල 

සීමාවක් පගන හැර දක්වා නැත. එබැවින් පම් 

සඳහා කාල සීමාවක් ඇති කරන්පන් නම් එය අල් 
කුර්ආනයට සහ අස්සුන්නාවට අදාල පනොපේ.  
සිේවන සාක්ෂිය: 
අල්ලාහ ් ඔසප් වීම පේදනා සහගත තත්වයක් 
බවත් අපිරිසිදු වීමක් සිදුපවන බවත් සදහන් කර 

ඇති අතර පිරිමින් අමතා එවැනි කාන්තාවන් 

සමග සංසර්ගපේ පනොපයදිය යුතු බවටත් 
ප්රකාශයක් නිකුත් කර ඇත. ඔසප් සිදු වූ කල 

පළමු දින සහ පදපවනි දින අතරත් නැත්නම් 

සිවිවන දින සහ පතපවනි දින අතර දහසය පවනි 
හා පහපළොස්පවනි දින අතර , යනාදි වශපයන් 

කිසිදු පවනසක් දක්වා නැත. ඔසප් වීම ඇති 
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කල්හි සෑම දිනයකම ඒකාකාර ව ඇත්තා වූ 
තත්ත්වයකි. 
පසව්න සාක්ෂිය: 
ඔසප් වීම සම්බන්ධව  යම් කාල සීමාවක් 
නියමපකොට පදන අයපේ අදහස ් ඉජ්තිහාද් 

පහවත් ඉස්ලාමීය විද්වතුන් ඉසල්ාමීය 

මූලාරයන්ට සරිලන පසේ ගන්නා තීරණයන් 
තුළින් ලබා ගත් ඒවාය.පම්වා වැරදි පහෝ නිවැරදි 

විය හැක.පමවැනි මතයන් ඇති පද් සඳහා අල් 

කුර්ආනය හා අල් හදීස ්පවත පයොමු විය යුතුය. 

පම්වායින් මනාව පැහැදිලි වන්පන් ඔසප් වීම් 
සම්බන්ධපයන් නිවැරදි මතයනම් තුවාල වැනි 

යම් කිසි භාහිර බලපෑමකින් පතොරව 

සව්භාවපයන් පිටවන රුධිර වන ඔසප් වීම් එයට 

අඩු වැඩි කාල සීමාවක් නැති බවය.එපහත් රුධිර 
පිටවීම පනොනැවපත් නම් නැතපහොත් මසකට 

දවසක් පදකක් රුධිර පිටවීපමන් පසුව එය නවතී 

නම් එය ඉසත්ිහාදා බවට තීරණයක් ගත 
යුතුය.පම් හා සම්බන්ඳ කරුණු පහළින් විග්රහ 

කරණු ලැපබ්. 

පෂයිහුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා (රහ)් තුමා 
පමපසේ පවසයි:  
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ඉස්තිහාදා බවට තීරණයක් ගැනීමට 
පනොහැකිනම් ඒ සදහා සාක්ෂියක් පනොලැබුණා 

නම් එපසේ රුධිර පිටවීම් ඔසප් වීමක් පලස 

පිළිගත යුතුයි. එනම් එය තුවාලයක් නිසා පහෝ 
පවනත් රුධිර වහනයක් නිසා සිදු පනොවන්පන් 

නම් එය ඔසප් වීමක් පලස සලකා ඒ අනුව 

කටයුතු කල යුතුයි.  
පමම ඉහත සදහන් අදහස අපනක් සියළුම 

අදහස්වලට වඩා අනුමත කළ හැකි අදහසක් වන 

අතර පිළිපැදීමටද ඉතා පහසුය. 
අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි - 

حج َّ  جك حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ ٧٨: ال  

 

(දහම්) කර්තවය පිණිස ඔහු ඔබ පතෝරාපගන 

ඇත. ඔහු ආගම් කටයුතු සම්බන්ධපයන් ඔබට 
දුෂ්කරතාවයක් ඇති කර නැත. (22-78) 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් පමපසේ පැවැසූහ: 
සතය වශපයන්ම පමම දහම පිළිපැදීමට ඉතා 

පහසුය. පකපනකු පමය පිලිපැදීපමහිලා 

අනවශය බරක් ඇති කරගන්පන්ද එවිට ඔහුට 

පමය පනොකඩවා පිලිපැදීමට පනොහැක. 
මූලාරය : සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 39 
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තවද මුහම්මද් නබි තුමාණන් පමපවනි පුරුද්දක් 
දක්නට ලැබුණි. එනම් එකම පමොහතක 

අනුගමනය කිරීමට නිවැරදි විකල්ප පදකක් 

තිපබන්පන් නම් එයින් පලපහසි විකල්පය 
පතෝරාගනී. 
 මූලාරය : සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 3560/ 

මුස්ලිම් 2327. 

ගර්භණී සත්්රීයකපේ ඔසප් වීම පිළිබද විස්තර 

ස්ත්රීයක් ගර්භණී තත්ත්වයට පත්වීමත් සමගම 

ඇයපේ ඔසප් වීම නතර වන බව අපි දනිමු.  

ඉමාම් අහම්ද් (රහ)් තුමා පමපසේ පවසා ඇත:  

විවාහක සත්්රියකපේ ඔසප් වීම නතර වී 

තිපබන්පන් නම් ඇය ගර්භණී තත්තවයට පත් වී 

ඇති බවට සාක්ෂියකි. දරු ප්රසූතියට ස්වල්ප 
පේලාවකට පපර රුධිර වහනයක් සිදු වන්පන් 

නම් එය නිෆාස් ගනයට අයත් රුධිරය පේ. (අල් 

මුේනී 01/444) 

සැලැකිය යුතුයි : 
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ගර්භණී කාන්තාවකට ස්වල්ප පේලාවකට පපර 
පේදනාවක් සහිතව රුධිරය පිටවන්පන් නම් එය 

නිෆාස ් ගනයට අයත් රුධිරය පේ. එපසේ 

පනොමැතිව ප්රසූතියට දින කිහිපයකට පපර පහෝ 
ස්වල්ප පේලාවකට පපර කිසිදු පේදනාවකින් 

පතොරව සාමානය තත්ත්වපේ පසුවන විට රුධිරය 

පිටපවන්පන් නම් එය නිෆාස් ගනයට අයත් 
රුධිරය පනොපේ. 
එනමුත් එය ඔසප් වීමක්ද නැත්නම් පරෝගයක් 

පහේතුපවන් පිපවන රුධිරද  යන ගැටඵව 

සම්බන්දපයන් විද්වතුන් අතර මත පේද ඇත. 
පම් සම්බන්ධපයන් ප්රකාශයට පත් වී ඇති 

නිවැරදි මතය නම් ඔසප් වීමක් යැයි නිගමනය 

කිරීමට කිසියම් පහෝ බාදාවක් පනොතිබුපේ නම් 
පමය ඔසප් වීම නිසා ඇති රුධිරය යන්නයි. 

ගර්භණී කාන්තාවකට ඔසප් වීමක්  සිදු පනොවන 

බවට කිසිදු සාධකයක් අල් කුර්ආනපේ පහෝ 
සුන්නාහ ් පේ සදහන් පනොවීම පමම තීරණයට 

ඇති පදනමයි. මාලික් , ෂාෆී ,අහ්මද් යන 

මද්හබපේ මතය පමන්ම පෂයිහුල් ඉස්ලාම් 
ඉබ්නු තයිමියා (රහ්) තුමාද පමම මතයට එකග 

පවති.  
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සාමානය සත්්රියට ඔසප් සම්බන්ධපයන් පවතින 
නීති රීති ගර්භණී තත්ත්වපේ පසුවන 

කාන්තාවකටද අදාල පේ. නමුත් අවසථ්ා පදකක් 

හැරයි. ඒවා නම්: 
අ.) ගර්භණී පනොවූ ස්ත්රියක්  ඇය ඔසප් 

තත්තවපේ සිටියදී දික්කසාද පනොකල යුතුයි. 

ගර්භනී ස්ත්රියක් සම්බන්ධපයන්  ඇය දික්කසාද 
කිරීම සදහා ඇයපේ ඔසප් වීම බාධාවක් වන්පන් 

නැත. එයට පහේතුව නම්  ගර්භණී පනොවූ සත්්රියක් 

ඇය ඔසප් තත්තවපේ සිටියදී දික්කසාද කිරීම 

පමම පහත සඳහන් අල් කුර්ආන් වැකියට 
පටහැනිය.  

අල්ලාහ ්තආලා පමපසේ පවසයි : 

َها يُّ
َ
أ ُتُم  ٱۡلذِبُّ  َيَٰٓ ُصواْ  ٱلن َِسآءَ إَِذا َطلذقأ حأ

َ
تِِهنذ َوأ ۖۡ َفَطل ُِقوُهنذ لِعِدذ ةَ   ١ ٱلأعِدذ

ඔබ ස්ත්රින් දික්කසාද කරන්පන් නම් ඔවුන්පේ 
ඉද්දා (කාලය තීරණය) කළ හැකි පරිදි  ( ඔසප් 

කාලය පනොමැති කාලවල) දික්කසාද කරන්න. ( 

අල් කුර්ආන්  (65 – 1) 

එනමුත් ගර්භනී සත්්රියක් ඇයව දික්කසාද කිරීම 

පමම අල්කුර්ආන් වැකියට විරුද්ධ වන්පන් 
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නැත.එයට පහේතුව නම් ගර්භනී තත්වපේ සිටින 
කාන්තාවකපේ ඉද්දා කාලය ඇය ගර්භණී 

ත්ත්වපේ සිටින සම්පූර්ණ කාල පරිච්පේදයයි. 

දරු ප්රසූතිය සිදුවීමත් සමගම අවසන් පේ.  

ආ.) අල්ලාහ්පේ අණ පරිදි ගර්භනී සත්්රියකපේ 

ඉද්දාව ඇයපේ දරු ප්රසූතයත් සමග නිම පේ. එම 

කාල සීමාව තුල ඇයට ඔසප් වීම තිබුණත්  
පනොතිබුණත් පමම නීතිය ක්රියාත්මක පේ.  

අල්ලාහ ්තආලා පමපසේ පවසයි.  

ْوَلَُٰت 
ُ
َالِ َوأ ۡحأ

َ ه َوَمن َيتذِق  ٱۡلأ َن َۡحألَُهنذ ن يََضعأ
َ
َجلُُهنذ أ

َ
َ أ ُ  ٱّللذ ِ  ۥََيأَعل ّلذ رِه مأ

َ
 ۦِمنأ أ

ا  ٗ   ٤يُۡسأ

තවද ගර්භණීන්ට ඇති ඉද්දා සීමාව ඔවුන්පේ දරු 

ප්රසූතයක් සමග නිම පවයි. (65 – 4) . 
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03 - ඔසප් වීපමහි ඇතිවන පවනසව්ීම්  

ඔසප් වීපමහි විටින් විට යම් පවනසව්ීම් ඇති 

පේ.  
පළමුව  : වැඩිවීම පහෝ අඩුවීම  
සාමානයපයන් දින හයකට පමණක් සීමාපවන 

ඔසප් වීපම් කාලය දින හතකට දික්වීම 

නැතපහොත් දින හත වන පතක් තිබිය යුතු 

ඔසප්වීම දින හයකින් නැවතීම යනාදිය 

උදාහරණයක්  වශපයන් ගත හැක.  
පදවනුව : නියමිත කාලයට පපර පහෝ පසුව 
ඇතිවීම. 
උදාහරණයක් වශපයන් සත්්රියකට සෑම 

මාසයකම අවසානපේ දී ඔසප් වීම ඇතිපවයි. 
පසුව ඇයට මාසපේ ආරම්භපේ දී පහෝ ඊට ප්රති 
විරුද්ධ ව එය සිදුවිය හැකිය. 

පමම තත්තවයන් පදක සම්බන්ධ ව ඉස්ලාමපේ 

තීරණය කුමක්ද යන්පන හි විද්වතුන් අතර 

මතපේද ඇත. පම් සම්බන්ධව වු නිවැරදි මතය 

කුමක්දයත් ඇය කුමන අවස්ථාවක රුධිර පිටවීම 

දකින්පන් ද එම අවසථ්ාපේ සිට ඇයට ඔසප් වීම 

පටන් ගත් බවත්,  කුමන අවසථ්ාවක රුධිර 
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පිටවීම නවතින්පන් ද එම අවසථ්ාපේදී ඇයපේ 
ඔසප් වීම නතරවී , ඈ පිරිසුදු වූ බවත්  අදහස් කළ 

යුතුය. ඉමාම් ෂාෆිඊ (රහ)් හා ඉමාම් ඉබ්නු 

තයිමියියාහ ් (රහ්) තුමාණන්පේ මතයද පමය 
පේ.මුේනි යන කෘතිපයහි කතෘද එම මතය සථ්ීර 

කරන අතර පමපසේද පවසයි(ඉහත නීතිය 

හැපරන්නට පවනත් නීතියක් පමම තත්වයට 
තිබුපන් නම් එය නබි (සල්) තුමාණන් පැහැදිලි 

කරන්නට තිබුණි.එනමුත් එවන් අලුත් නීතියක් 
නබි (සල්) තුමාණන් නීතිගත කපල් නැත. 

පම් හැර ඔසප් වීපමහි වැඩිවීම පහෝ අඩුවීම ගැන 

පහෝ නියමිත කාලයට පපර පහෝ පසුව ඇතිවීම 

ගැන පහෝ සිත් තැවුලට පත් පනොවිය යුතුය. මන්ද 
යත් මීට පළමු විස්තරකළ පරිදි, ඔසප් වීම 

සම්බන්ධපයන් පවතින ඉස්ලාමීය නීති ඔසප් 
වීපමහි සව්භාවය මත රදා පවතී. 
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පතවනුව : කහ පාටට  හුරු පහෝ කුද්රාහ ්
නම් කහ පාට හා කඵ පාට අතර පැහැයක් සහිත 
යමක් පිටවීම.  

ඔසප් වීම පවතින කාලපේදී පමපසේ යමක් පිට 

පවයි නම් පහෝ  නැතපහොත් ඔසප් වීම නැවතී 

පිරිසිදු වීමට පපර පමපසේ යමක් පිටපවයි නම්, 

එය ඔසප්වීමක් හැටියට අදහස් කරනු ලැපබ්. පම් 

සම්බන්ධපයන් පවතින නීතිය ඔසප් වීම 

සම්බන්ධපයන් පවතින නීතිය වශපයන් සළකා 

කටයුතු කළ යුතුයි.   
ඉහත සදහන් තත්ත්වය ඔසප් වීපමන් පිරිසිදු වූ 

පසුව පිට පවයි නම් එය ඔසප් තත්ත්වපයහිලා 

සළකනු පනොලැපබ්  යනුපවන් උම්මු අතියියාත් 
(රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය) පේ අදහස පේ. 

එතුමිය පමපසේ ප්රකාශ කළහ. 
පිරිසිදු වූවායින් පසුව කහ පාටට හුරුව පිටපවන 
කිසිවක් ඔසප් වීම පමන් අප සිතුපේ නැත. 
මූලාරය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 326. 
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සිවිවැන්න : ඔසප් වීපමහි යම් පිළිපවළක් 
පනොවීම. 
එනම් පිළිපවලකින් පතොරව දිනයක් හැර දිනයක් 

ඔසප් වීම. පමහිදී කරුණු පදකක් පකපරහි 
අවධානය පයොමුකළ යුතුපේ.  
පළමුව -  

පමවැනි පිළිපවළක් පනොවීම සෑම පේලාවන් හිම 
ඇතිපේ නම් එකල්හි පිටපවන රුධිර ඉස්තිහාදා 

වශපයන් සළකනු ලැපබ්. ඉසත්ිහාදාට අදාල නීති 

රීති සියල්ල පමයටද අදාල පේ.  

පදවනුව -  
පමම පිළිපවළක් පනොවීම වනාහි සමහර 

පේලාවන් හි පමණක් ඇති පේ එනමුත් පිරිසිදුව 

සිටින කාලය පකොපමණද කියා පැහැදිලි දැන 
ගත හැකි වීම. 
පම් කාලය සම්බන්ධ ව විද්වතුන් අතර මත පේද 

ඇත. එනම් එය ඇත්පතන්ම ඔසප් වීමට අදාළ 
නීති රීතීන් පනොපයදන පිරිසිදු ව ඇති කාලයක් 

ද? නැතිනම් එය ඔසප්වීම ඇති කාලයට අයත් 

පකොටසක්ද යනාදි වශපයන් පම් සම්බන්ධව මත 
පේද ඇති වී ඇත. පම් සම්බන්ධපයන් පවතින 

මත පහත සදහන් පේ.  
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 ෂාෆී හා හනෆි මද්හබපේ ස්ථීර අදහස හා 

පෂයිහුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තතමියියා තුමා 

, (අල්ෆාඉක්) පහවත් කෘතිපයහි කතෘ 
යන විද්වතුන්පේ මතය අනුව පමම 

තත්ත්වය ඔසප් වීපම් පකොටසකි.  

 හන්බලී මද්හබපේ ඉතා ප්රකට මතය නම්  

රුධිර පිටවුවපහොත් එය ඔසප් වීම වන 

අතර රුධිර පිට පනොවන කාලය පිරිසිදු 
කාලය   යන්නය. 

එපහත් ඔසප්වූ කාලය ද පිරිසිදුව සිටින කාලය ද 
එක් වී ඔසප්වීම පකපරහි අධික කාලයක් (දින 

පහපළොවක්) ගත වුවපහොත් එවිට එම තත්ත්වය 

ඉස්තිහාලාහ ්බවට සැලකිය යුතුයි.  

හන්බලී මද්හබපේ  ෆික්හ් (නීතිවිදයාවට අදාල ) 

ග්රන්ථය වන අල් මුේනී හි කතෘ පමපසේ පවසයි. 

දිනකට වඩා අඩුව රුධිර පිටවීම නවතී නම් ඇය 
පැහැදිලි සාක්ෂියක්  පනොදුටු විට එය පිරිසිදු 
තත්ත්වයක් බවට කිව පනොහැක.  

පමම ග්රන්ථපේ කතෘ අල් මුේනිපේ අදහස ඉහත 

සදහන් අදහස ්පදකට වඩා මධයස්තවූ අදහසක් 
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බව පවසයි. යහපත් පද් දන්පන් අල්ලාහ් 
පමණයි. 

පසව්ැනි තත්වය  : වියලි සව්භාවයක් ගත් රුධිර. 
පතත්වූ යමක් පමණක් පිටත් වන බව සත්්රියක් 

දුටුපේ නම් පමපසේ  ඔසප්ව සිටින අවසථ්ාපේදී 

පහෝ පිරිසිදු වීමට පපර සිදුවන්පන් නම් පමය 

ඔසප් වීම පේ. පිරිසිදු වීපමන් පසුව සිදුවන්පන් 

නම් එය ඔසප් වීමක් පලස සලකනු පනොලැපබ්. 
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4. ඔසප් වීම සම්බන්ධව පවතින නීති රීති 

ඔසප් වීම සම්බන්ධ නීති රීති පබොපහෝ ඇත. පම් 

අතරින් ඉතා අතයවශය කරුණු පමණක් පමහිදී 
සදහන් කරමු.  
1. සලාත් ඉටු කිරීම. 

ඔසප් වී සිටින කාලය තුල කිසිදු සලාතයක් ඉටු 

කිරීම තහනම් කර ඇත. ඒවා (ෆර්ළ්) අනිවාර්ය 

පහෝ (සුන්නත්) අනිවාර්ය පනොවන සලාත් 

යනුපවන් පබ්දයක් නැත. යම් කිසි සලාතයක් 

ඉටු කිරීපම් නියමිත පේලාව එළඹී තිබියදී 
රකඅත් එක (වටය) ක් ලබාගන්නට තරම් වු 

අවස්තාවක් හැපරන්නට එම අදාල සලාතය ඉටු 

කිරීම ඇයට අනිවාර්ය පනොපේ. පමම 
තත්ත්වයන් පහත සදහන් ආකාරයට විවරණය 

කල හැක.  

පළමුව - හිරු බැස යාපමන් පසු සත්්රියකට ඔසප් 
වීම සිදුපේ. උදාහරණයක් පලස මේරිබ් 

සලාතපයහි එක් රකඅතයක් ඉටු කිරීමට හැකි 

කාල ප්රමාණයක් ඇය පිරිසිදු තත්ත්වපයහි 
සිටිපේනම් ඇය සම්පූර්ණපයන් පිරිසිදු වීපමන් 

පසු එම මේරිබ් සලාතය ඉටු කල යුතු පේ.  
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පදවනුව - ඉර උදාවීමට පපර ඔසප් වීම නතර 
පේ. උදාහරණයක් පලස ෆජ්ර් සලාතපේ එක් 

රකඅතයක් පමණක් ඉටු කිරීමට පේලාව ඉතිරිවී 

ඇත. පමහිදී ඇය සම්පූරණපයන්ම පිරිසිදු 
වීපමන් පසු ෆජ්රු සලාතය ඉටු කිරීම අනිවාර්ය 

පේ.  

ඉහත සදහන් කරුණු අනුව පැහැදිලිවන්පන් 
අදාල සලාතය සඳහා කාල පේලාව පනොලැබුන 

අවස්ථාවක එම සලාතය ඉටු කිරීම අනිවාර්ය 

පනොවන බවයි.  

නබි (සල්) තුමාණන් පැවැසූ හදීසයක පමපසේ 
සඳහන් පේ. ඉර බැස යෑමට පපර එක් 

රකඅතයක් පකපනකුට ලබා ගැනීමට හැකි 

වන්පන් නම් ඔහු සලාතය සම්පූර්ණපයන් 
ලබාගත් අයකු වන්පන්ය. 

(බුහාරී වැකි අංක 580/ මුස්ලිම් වැකි අංක 607) 

සමහර විට යම් සත්්රීයකට අසර් නැතපහොත් ඉෂා 
සලාතපේ රක්අත් එකක් එම සලාතය ඉටු කළ 

යුතු අන්තිම පේලාව තුළ ලබා ගත හැකි 

පේ.එවිට ඇය ළුහර් සලාතය අසර් සලාතය සමඟ 
ඉටුකළ යුතු අනිවාර්ය තත්වයකට එළපෙන්පන්ද? 

නැතපහොත් එම ස්ත්රීය ඉෂා සලාතපේ රක්අත් 
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එකක් එම සලාතය ඉටු කළයුතු නියමිත පේලාව 
තුළ ලබා ගත පහොත් ඇය මේරිබ් සලාතය ඉෂා 

සලාතය සමග ඉටු කළ යුතු අනිවාර්ය තත්වයක් 

එළපෙන්පන්ද? 
පම් පිලිබදව විද්වතුන් අතර මතපේද 

ඇත.එපහත් නිවැරදි මතය නම් ඇයට කිනම් 

සලාතය ඉටු කිරීමට හැකි වන්පන්ද එම සලාතය 
පමණක් ඉටු කළ යුතුයි යන්නය.පමය මාලික් හා 

හනෆී ඉමාම් වරුන්පේ මතයද පේ. 

අල්ලාහ ්සිහි කිරීම සදහා වූ වදන් පතපලීම   

කාන්තාවක් ඔසප් තත්ත්වපේ සිටියදී එදිපනදා 
කටයුතු වලදී අල්ලාහ ්සිහි කිරීම සදහා වූ තක්බීර් 

තස්බීහ් තහම්ීද් පතපලීම උදා. කෑම බීම අනුභව 

කරන විටදී බිස්මි කීම අල් කුර්ආන් පාඨ උසිරිම  
හදීස් ඉපගන ගැනීම්  යනාදිය ඉසල්ාමය විසින් 

අනුමත කර ඇත.  

"මම ඔසප් තත්ත්වපේ සිටියදී මුහම්මද් නබි 
තුමාණන්පේ ඔපඩොක්කුපේ හාන්සි වී අල් 

කුර්ආනය පාරායනය කපළමි " යනුපේන් 

ආයිෂා තුමිය පැවැසුවාය.  
(ග්රන්ථය- බුහාරි මුස්ලිම්)   
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නබි (සල් ) තුමා පැවසූ බව උම්මු අතියියා (රලි) 
තුමිය පමපසේ වාර්තා කරයි.   

අපි යුධබිපම්දී තුවාලකරුවන්ට ප්රතිකාර 

කපළමු.එපසේම පලඩ්ඩුන්ට සාත්තු පසේවා 
කපළමු.එවිට නබි (සල්) 

තුමාණන්පගන්.කාන්තාවකට පැළඳීම සඳහා 

ඇඳුමක් නැති විට ඇය අවුරුදු සලාතය සඳහා 
සහබාගි පනොවී සිටිම වරදක්ද?යනුපවන් මා 

විමසුපවමි.එවිට නබි තුමාණන් අපනක් 

කාන්තාවක් ඇයට ඇඳුමක් දී උදේ කළ යුතුය. 

ඇය යහපත් කාර්යයන්හි නිරත විය යුතුයි. තවද 
ඉස්ලාමිය විද්වතුන්පේ ආගමික රැසව්ීමවලට ද 

සහභාගි විය යුතුයි.  

එනමුදු ඔසප් වූ  තත්වපේ පසුවන කාන්තාවන් 
සලාත් කරන ස්ථානපයන් බැහැරව සිටිය 

යුතුයි.යනුපවන් වදාලහ.  

(බුහාරි වැකි අංක 324/මුස්ලිම් 890). 
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ඔසප් වූ  තත්වපේ පසුවන කාන්තාවන් 
අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරීම. 

 ඔසප් තත්වපේ සිටින කාන්තාවන් අල් 

කුර්ආනය බලා සිපතන් පාරායනා කිරීපමන් 

කිසිඳු ගැටළුවක් නැත .උදාහරණයක් පලස 

අල්කුර්ආන් පපොත ඉදිරිය තබා මුපවන් 

පාරායනා පනොකර සිපතන් පාරායනා කිරීම 

වැනිය.පමපසේ පාරායනා කිරීම සම්භන්ධව කිසිඳු 

මත පේදයක් පනොමැති බව ඉමාම් නවවි 

තුමාණන් අල් මජ්මූ නැමති තම කෘතිපේ සඳහන් 
කර ඇත. 

 ශබ්ද නගා පාරායනා කිරීම :  

1) පබොපහෝ විද්වතුන් එපසේ ශබ්ද නගා 

පාරායනා කිරීම තහනම් යනුපවන් අදහස ්

පල කරති. 
2) ඉමාම් බුහාරි (රහ)්  තුමා, ඉමාම් ජරීර් 

අත්තබරී (රහ්)  ඉබ්නු අල් මුන්දිර්  (රහ්) 

ඉමාම් ෂාෆී (රහ්)(එතුමාණන්පේ පැරණි 
ආගමික මතය) තුමා පමම තත්වපේ සිටින 

කාන්තාවන් අල්කුර්ආන් වැකි පාරායනය 
කිරීම අනුමත කර ඇත. 
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ඉමාම් ඉබ්නු තයිමියා (රහ)් තුමා ඇය අල් 
කුර්ආනය පාරායනා කිරීම වළක්වාලන 

හදීසයක් පනොමැත යනුපවන් වාර්තා කර ඇත. 
ඔසප් වී සිටින කල ස්ත්රියක් හා ජනාබත් ඇත්තාවු 
පකපනක් කුර්ආනපේ ඇති කිසිවක් පාරායනය 

පනොකළ යුතුයි යන හදීසය දුර්වල එකකි.  හදීස් 

කලාපේ ගැඹුරු දැනුම් ඇති සියලු පදනාපේම 
ඒකමතික නිගමනය ද පමය ම පේ. තවද නබි 

තුමාපේ කාලපේ ජීවත් වූ කාන්තාවන්ට අල් 

කුර්ආනය පාරායනා කිරීම පනොකළ යුතු නම් එය 

එතුමා අනුගාමිකයින්ට පැහැදිලිවම විස්තර කර 
පදන්නට තිබුණි. 

එනමුත් නබි (සල්) තුමා පමය තහනම් කළ බව 

කවුරුන් පහෝ වාර්තා පනොකර තිබියදී අද පමය 
තහනම් කළ පනොහැකිය.පම් අනුව කුර්ආනය 

මුවින් පාරායනා කිරීම හරාම් පනොපේ. 

සාරාංශය 

ඔසප් තත්ත්වපේ සිටින කාන්තාවක් අල් 

කුර්ආනය කියවීම සම්බන්ධව විද්වතුන් අතර 

මත පේද පවතින බැවින් අධයාපනික කටයුතු 
සම්බන්ධව පහෝ එවැනිම පහේතුවක් මුල් 

කරපගන හැර පවනත් අවස්ථාවන්හිදී අල් 
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කුර්ආනය ශබ්ද නගා කියවීපමන් වැළකී සිටීම 
ඉතා යහපත්ය. 

2. අස්සේම් 

ඔසප් තත්ත්වපේ සිටින කාන්තාවක් අනිවාර්ය 
පහෝ සුන්නත් වූ සවිම්හි නිරත වීමට අනුමැතිය 

පනොමැත. ඔසප් තත්ත්වපේ සිටින විටදී  

අනිවාර්ය සේම් අත්හැරුපන් නම් පිරිසිදු වීපමන් 
පසුව එපසේ අත්හැරුණු උපවාස දිනයන් පවනත් 

දිනයන්හිදී නැවත ඉටුකිරීම අනිවාර්ය පේ.  
පම් සම්බන්ධව ආඉෂා තුමියපේ පමපසේ සඳහන් 

කරයි:  
අපි ඔසප් වූ කාලය පසු කපළමු. එවිට 

අත්හැරුණු උපවාසය පූර්ණ කිරීම සදහා නැවත 

උපවාසපයහි පයදීමට අණ කරන ලදි. නමුත් 
අතපසුවූ සලාතයන් නැවත ඉටුකිරීමට එපසේ අප 

අණ කරනු ලැබුපේ නැත.  
(සහීහ ්බුහාරී වැකා අංක 315/සහීහ ්මුස්ලිම් වැකි 
අංක 335). 

උපවාසපේ පයදී සිටින කාන්තාවකට ඉර බැස 

යෑමට සුඵ පමොපහොතකට පපර ඔසප් වීම සිදු 
වුවද එම උපවාසය අවලංගු වී යන්පන්ය. එම 
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උපවාසය අනිවාර්ය එකක් නම් එය නැවත 
පවනත් දිනයක ඉටු කිරීම අනිවාර්ය පේ.  
ඉර බැස යාමට සුඵ පේලාවකට පපර ඔසප් වීම 

ඇතිපවන බවට හැගීමක් ඇතිවී උපවාසපය 
මිපදන පේලාපවන් පසු රුධිර පිට පේ නම් 

පමවැනි තත්වයකදී ඇයපේ උපවාසය අවලංගු 

වන්පන් නැත.  
යම් කාන්තාවකට සිහිපනන් ධාතු පිටවූපවොත් 

ස්නානය කල යුතුද යනුපවන් නබි (සල්) 

තුමාපගන් ප්රශ්න කල විටදී  ඔේ ඇයට යමක් 

පිටපවනවා  නම්  ස්නානය කල යුතුයි යනුපවන් 
පිළිතුරු දුන්හ.  
(සහීහුල් බුහාරී 130/සහීහ ්මුස්ලිම් 311) 

පම් අනුව පැහැදිලි පවන්පන් නබි (සල්) 

තුමාණන් යමක් පිටවීම හරිහැටි දැකීම අනුව 

(ජලස්නානය කල යුතුයි) යනුපවන් තීරණයක් 
ලබා දුන්නා මිස පවනත් කාරණා මුල් කරපගන 

තීරණයක් දී නැත යනුපවන් පැහැදිලි පේ. 

එබැවින් ඔසප් වීම සම්බන්ධ නීති රීති 

සකස්පවන්පන් පයෝනි මාර්ගපයන් යමක් 

පිටවීම නිසියාකාරව දැකීම සාදක කරපගනයි.  ඒ 
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සදහා වූ නීති ක්රියාත්මක පවන්පන් පහත සදහන් 
ආකාරයටයි.  
1. යම් සත්්රියකපේ ඔසප්වීම ඉර උදාවීපමන් 

(ෆජ්රයට) පසුවත් පනොනැවතුපේ නම් එදින 
ඇපේ උපවාසය පිළිගත පනොහැකි ය .ඉර උදාවී 

පමොපහොතකින් පසුව ඇය පිරිසිදු වුවද එදින 

උපවාසය පිළිගනු පනොලැපබ්.   
2. ඇය ෆජ්රයට කලින් (ඔසප්වීපමන්) පිරිසිදු වී 

උපවාසපේ පයපදන්පන් නම් ෆජ්රය පසුවී 

අනිවාර්ය (ෆර්ල්)  සන්ානය පනොකළත් ඇයපේ 

උපවාසය පිළිගනු ලැපබ්. ජනාබත් වී 
සිටින්පනකුපේ තත්ත්වයට පමය සමාන පේ. 

පකපනක් උපවාසපේ පයදීපම් පච්තනාපවන් 

(නියියතපයන්) යුතුව ෆජ්රයට පසුවත් ඔහු  පහෝ 
ඇය අනිවාර්ය (ෆර්ල්) ස්නානය පනොකළත් 

ඔහුපේ පහෝ ඇයපේ එදින උපවාසය පිළිගත 

හැකිය. පමය පහත සඳහන් හදීසයට එකග පේ.  
ආඉෂා තුමිය පමපසේ පැවැසුවාය.  
නබි (සල්) තුමා ජනාබත් ව (එනම් එතුමා 

තමාපේ භාර්යාවන් සමග සංසර්ගපේ පයදීපමන් 
පසු) ඇති තත්ත්වපේ අවදි වී රමළාන් මාසපේ 

උපවාසපේ පයදුපේය.  



 

 

කාන්තා පිරිසුදුකම 
 38  

(සහීහුල් බුහාරී 1931/ මුස්ලිම් 1109). 
 

3. තවාෆ ්(කාබාව වපේ ගමන් කිරීම) 
ඔසප් වී සිටින කල ස්ත්රීන් (අනිවාර්ය  පහෝ 
අනිවාර්ය පනොවන කිසිදු තවාෆයන් ඉටු කිරීම 

තහනම් පකොට ඇත. ආයිෂා (රලි) තුමිය හජ් 

සමපයහි ඔසප් වීමට පත් වී සිටියාය. එවිට 
එතුමියට නබි (සල්) තුමා පමපසේ පැවසුපේය.  
හජ් සමපයහ ්හාජි පකපනක් ඉටු කළ යුතු කාර්ය 

සියල්ලම ඉටු කරන්න. එපහත් ඔසප්වීපමන් 

පිරිසිදු වන තුරු කාබාව තවාෆ ් කිරීම පමණක් 
පනොකරන්න. 

පම් හැර හජ් කර්තවයයට අයත් අපනක් 
කාර්යයන්හි පයදීමට අවසර ඇත. එපහයින් යම් 

ස්ත්රියක් පිරිසිදුව සිටින අවස්ථාපේදී තවාෆ ්කල 

පසු පහෝ සඊ (සෆා මර්වා කඳුගැට අතර සක්මන් 
කිරීම) නම් වූ කාර්යපයහි පයපදන අවස්ථාපේදී 

ඇයට ඔසප්වීම ඇති වුවපහොත් ඇය ඉටුකළ පමම 
කාර්යයන්ට කිසිදු හානියක් වන්පන් නැත.  
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4. සමුගැනීපම් තවාෆය (තවාෆුල් විදා) 
ඔසප් වී සිටින කාන්තාවකට සමුගැනීපම් 

තවාෆය පනොමැත. 

යම් සත්්රියක් හජ් සම්බන්ධ වූ කර්තවයයන් 
සියල්ලම ඉටුකිරීපමන් පසුව තම නිවස පහෝ රට 

නගරය කරා යෑමට පපර ඔසප්වීම ඇතිවී පමම 

ඔසප් වීම ඇයපේ ගමනාන්තය දක්වා 
දික්ගැසිමට ඉඩ කඩ ඇත්නම් ඇය සමුගැනීපම් 
තවාෆය  ඉටු පනොකර ම පිටත් ව ගිය හැක. 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමා දන්වා සිටින හදීසයක් 
පමයට සාක්ෂියක් පේ. එතුමා පමපසේ 

පැවැසුපේය.  
ඔසප් වීම ඇතිවූ සත්්රින් හැර අන් සියලු පදනාම 
(මක්කාපවන්) පිටවීමට පපර ඇති අන්තිම 

කර්තවයයන් වශපයන් තවාෆ් අල් විදා 

(සමුගැනීපම් තවාෆ්) ඉටුකළ යුතු බවට අණ 
කරනු ලැබුපේය. ( ඔසප් වීම ඇති වීම නිසා 

සමුගැනීපම් තවාෆය ඉටු කිරීමට පනොහැකි වූ ) 

ස්ත්රින් ඒ සදහා සමාව දිය යුත්පතෝ පවති. 
(බුහාරි 1755/මුස්ලිම් 1328) 
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ඔසප් වීම ඇති වූ ස්ත්රියක් ශුද්ධ වූ මස්ජිදයට 
ලඟාවී දුආ ප්රාර්ථනා කිරීම නුසුදුසු ය. පමයට 

පහේතුව පමය නබි (සල්) තුමාපේ ප්රකාශයන්හි 

සදහන් පනොවීමය. පම් ගැන වාර්තා වී ඇත්පත් 
අනිවාර්ය තවාෆය වන තවාෆුල් ඉෆාදා  ව 

ඉටුකිරීපමන් පසුව ඔසප් වීම ඇතිවුවපහොත් 

එතැනින් පිටවි යන්න යනුපවන් සෆියියා තුමියට 
නබි (සල්) තුමා පැවසූ බවයි. 
(බුහාරි 4401/මුස්ලිම් 1211) 

එපහත් තවාෆ ්අල් ඉෆාදා ව පහෝ උම්රාවට අදාළ 

තවාෆය ඉටුකිරීමට පපර යම් ස්ත්රියකට ඔසප් වීම 
ඇතිවුවපහොත් ඇය පිරිසිදු වීපමන් පසුව පමම 

තවාෆයන් ඉටුකළ යුතුයි. 

5. මසජ්ිදපයහි නැවතී සිටීම 
ඔසප් වීම ඇති වූ යම් ස්ත්රියක් මසජ්ිදපයහි පහෝ 

ඊද් නම් වු උත්සව දිනපේදී සලාත් ඉටුකරන 

ස්ථානපයහි පවා නැවතී සිටීම තහනම් පකොට 
ඇත. නබි (සල්) තුමා පැවසූ බව උම්මු අතියියා 

(රලි) තුමිය වාර්තා කරන හදීසයක් පමයට 

සාක්ෂියක් පේ. ඇය පමපසේ පැවැසුවාය. 
පබොපහෝ විට අවිවාහක ස්ත්රීන් පහෝ ඔසප් වූ 

තත්වපයහි පසුවන ස්ත්රීන් පහෝ (නිවසින්) පිටත 
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ඇවිත් යහපත් කාර්යයන්හි හවුල් විය යුතුය. 
එපමන් ම ආගමික රැස්වීම්වලට සහභාගි විය 

යුතුයි පමපසේ කියාපගන ආ නබි (සල්) තුමා 

එපහත් ඔසප් වී සිටින කල සත්්රින් මුසල්ලාපවන් 
එනම් සලාත් කරන ස්ථානපයන් ඈත්වී සිටිය 

යුතුයි යනුපවන් කියා නිහඩ වුපේය. (බුහාරි 

980/මුසල්ිම් 890) . 
6. නීතයානුකූලව සංසර්ගපේ පයදීම 
ස්වාමි පුරුෂපයක් තම භාර්යාව ඔසප් වී සිටින 

කල ඇය සමග සංසර්ගපේ පයදීම තහනම් 

පකොට ඇත. එපමන් ම එවැනි ආශව්ාදයක් 
ලබාගැනීමට ඇය අවස්ථාවක් සලසා දීමට ද 

අනුමතිය පනොමැත.  
අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි.  

أَمِحيِض  َعِن  لُونََك   َ َويَسأ  ٗذى فَ  ٱل
َ
ْ قُلأ ُهَو أ ََتِلُوا أَمِحيِض ِِف  ٱلن َِسآءَ  ٱعأ َوََل  ٱل

َنۖۡ  ُهرأ َٰ َيطأ َرُبوُهنذ َحَّتذ   ٢٢٢َتقأ

 “ඔවුහු ස්ත්රින්පේ මාස් ශුද්ධිය ගැන විමසති. ඊට 

පමපසේ පවසන්න. එය අපිරිසිදු තත්ත්වයකි. 

එපහයින් ස්ත්රින්පේ මාස ් ශුද්ධි කාලපේ 

ඔවුන්පගන් ඈත් වී සිටින්න. ඔවුන් පිරිසිදු 
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තත්ත්වයට යළි එළපෙනතුරු ඔවුන් පවත 
පනොයන්න. ,,  
අල් කුර්ආන් (2-222) 
පමහි ඔසප් වීපම් කාලය ගැන සදහන්පකොට 
ඇත. තවද ස්ත්රියපේ පයෝනි ප්රපද්ශ  පමහි 

තහනම් කර ඇත. නබි (සල්) තුමා ලිංගික 

සංසර්ගය හැර අන් සියලු පද් කරන්න යනුපවන් 
පවසා ඇත. (මුස්ලිම් 302). 
ඔසප් වී සිටින කල ස්ත්රිය සමග සෘජු ලිංගික 

සංසර්ගපේ පයදීම තහනම් පකොට ඇති බව 

මුස්ලිම් විද්වතුන් සියල්පලෝම ඉජ්මා වූ 
ඒකමතික තීරණයට එකග පවති.  

අල්ලාහ ් සහ විනිශ්චය දිනය පකපරහි සථ්ීර 
විශව්ාසයක් ඇති කවපරකු පහෝ පමම 

කාර්යපයහි පයපදන්පන් ද ඔහු පහපතම 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුපේ නබි (සල්) තුමාට අවනත 
පනොවී ඊමාන්ධාරීන්පේ මාර්ගය හැර අන් 
මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්පනක් පවයි.  

ඉමාම් ෂාෆී  (රහ)් තුමා පැවසූ බව ඉමාම් නවවි 

තුමා පමපසේ වාර්තා කරයි. 
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කවපරක් පමම කාර්යපයහි පයපදන්පන්ද ඔහු 
මහා පාප ක්රියාවක් කළ පකපනක් පවයි. 

පමතුමාපේ මද්හබයට අයත් පසසු විද්වතුන් 

පමපසේ පවසා ඇත. යම් පකපනක් ඔසප් වී සිටින 
කල ස්ත්රියක් සමග ලිංගික සංසර්ගපේ පයදීම 

අනුමත කළ බව සිතන්පන්ද පහපතම කුෆ්රපේ 

( ඉසල්ාමය ප්රතික්පෂේප කරන තත්ත්වපයහි) 
වැටුණු පකපනක් බව අදහස් කළ යුතුය. (අල් 
මජ්මූ 2/ 359). 

පකපනකුපේ ලිංගික ආපේග හා රාගික හැගීම් 
අඩුකර ගැනීමට ඔහු ඔසප් වී සිටින කල තම 

බිරිඳපේ තහනම් කළ රහස් ප්රපද්ශයන් හැර සිප 

වැළද ගැනීමට ඇය සමග තුරුල් වී සුරතල් බස ්
පදඩීමට අනුමතිය ඇත.  
එපහත් අපි අමතක පනොකළ යුතු වැදගත් 

කාරණයක් ඇත. එනම් යම් සව්ාමි පුරුෂපයක් 
තම භාර්යාව ඔසප් වී සිටින කල ඇපේ 

පපකනියටත් දණහකිස ් පදකටත් අතර ඇති 

ස්ථානයන්හි  යම් පදයකින් පනොවසා සමීප 
පනොවිය යුතුයි.  
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ආඉෂා (රලි) තුමිය පවසන විදිහට මා ඔසප් වී 
සිටියදී නබිවරයා ඉපණන් පහළ අදින ඇදුමක් 

අදින පලස නියම පකොට ඉන්පසුව මා සමග 

තුරුල් වී සුරතල් කරයි යනුපවන් පැවැසුවාය.  
(සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 295). 

7- දික්කසාදය 
යම් පකපනක් තම භාර්යාව ඔසප් වු තත්ත්වපේ 
පසුපවද්දී දික්කසාද කිරීම තහනම් පකොට ඇත. 

අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි. 
َها يُّ
َ
أ ُتُم  ٱۡلذِبُّ  َيَٰٓ تِِهنذ  ٱلن َِسآءَ إَِذا َطلذقأ   ١َفَطل ُِقوُهنذ لِعِدذ

 “ඔබ ස්ත්රීන් දික්කසාද කරන්පන් නම් ඔවුන්පේ 

ඉද්දා කාලය තීරණය කරන්නට හැකි පරිදි  

දික්කසාද කරන්න,, (අල්කුර්ආන් 65-01) 
පමයින් අදහස ්කරනු ලබන්පන් සත්්රීන් දික්කසාද 

කරන අවසථ්ාපවහි ඔවුහු තමාපේ ඉද්දාව 
තීරණය කරගත හැකි තත්ත්වපයහි සිටිය යුතු 

බවය. එනම් එක්පකෝ ඔවුහු (සංසර්ගපේ 

පනොයැදුන) පිරිසිදුව නැතිනම් ගැබ් පගන   සිටිය 

යුතුයි.  
එයට පහේතුව නම් ස්ත්රියක් ඔසප් වී සිටියදී දික් 

කසාද කළපහොත් ඇයපේ ඔසප් වීම නියමිත 

ඉද්දාපේ එක් පකොටසක් බව ගණන් ගනු 
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පනොලැපබ්. එයින් ඇයට ඇයපේ ඉද්දාව නිවැරදි 
ව ගණන් ගැනීමට පනොහැකි පවයි.  
තවද ඇය තම සැමියා සමග සංසර්ගපේ පයපදනු 

පසු දික්කසාද කරනු ලබයි නම් එවිට ඇය ගැබ් 
පගනද නැද්ද යන ස්ථීර අදහසක් පනොමැති නිසා 

ඇයපේ ඉද්දාව කුමන එකක් ද යනු පැහැදිලිව 

තීරණය කළ පනොහැකි තත්තවයක් මතු පේ.   
පමපසේ ඇයපේ ඔසප් තත්තවය සලකා ඉද්දාව 

තීරණය කරන්පන්ද නැතපහොත් ගැබිණි තත්වය 

සලකා ඉද්දාව තීරණය කරන්පන්ද?යනුපවන් 

පැහැදිලිව තීරණය කළ පනොහැකි තත්තවයක් 

මතු වන පහේතුපවන් එය පිළිබඳ පැහැදිළි 

වනපතක් ඇයව දික්කසාද කිරීම තහනම් පකොට 

ඇත. 

ඉබ්නු උමර් (රලි) තුමා තමාපේ භාර්යාව ඔසප් වී 

සිටියදී දික්කසාද කළහ. පමම ආරංචිය පගන ආ 
උමර් ඉබ්නුල් කත්තාබ් (රලි) තුමා පවත ඇය 

නැවත ආපසු භාර ගත යුතු ය යනුපවන් නබි 

(සල්) තුමාණන් පැවැසූ අතර පමපසේ අන කළහ 

: ඔහු  තමාපේ භාර්යාව ඔසප් වී පිරිසිදුවන පතක් 

තමා යටපත් තබාගන්නා අතර ඊලග ඔසප් වීම 

ඇති පවනතුරු ඉවසීපමන් සිටිය යුතුය. 
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ඉනික්බිති ව ඇය පිරිසිදු වූවායින් පසුව ඇය සමග 
සංසර්ගපේ පනොපයදී සිටින තත්ත්වයක ඈ සමග 

මින් ඉදිරියටත් පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන්පන්ද 

නැතපහොත් දික්කසාද කරන්පන් ද යන තීරණ 
පදපකන් එකකට එළඹිය යුතුය.  
 (බුහාරි 5251/මුසල්ිම් 1471) 

පම් අනුව යම් පකපනක් තමාපේ භාර්යාව ඔසප් 
වි සිටියදී දික්කසාද කරන්පන් නම් එය පාප 

ක්රියාවකි.එයට පශච්ාත්තාපයට පත් වී අල්ලාහ් 

පගන් පවි සමාව අයැද යුතුය. ඉන්පසු ඉහත 

හදීසපේ සදහන් වූ ආකාරයට දික්කසාද කල 
යුතුය. 

පහත සඳහන් අවසථ්ා තුන හැර ඔසප් වී සිටියදී 
ස්ත්රියක් දික්කසාද කිරීම තහනම්.  
පළපවනි අවස්ථාව :  
ස්වාමි පුරුෂපයක් තමාපේ භාර්යාව සමග 

සංසර්ගපේ පයදීමට පපර ඔහු ඇයව දික්කසාද 

කරන්පන් නම් එම තත්ත්වපේ ඇයට ඉද්දාව 

කියා යමක් නැත. තවද ඇයපේ දික්සාදය “ 

ඔවුන්පේ ඉද්දා කාලය තීරණය කරන්නට හැකි 
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පරිදි දික්කසාද කරන්න.,, (අල් කුර්ආන් 65-01) 
යන අල්ලාහ්පේ අණට එපරහි වන්පන් ද නැත.  

පදපවනි අවස්ථාව :  
සමහර විට ස්ත්රියක් ගැබ් පගන සිටිය දී ඔසප් 
වීමට පත්වුවපහොත් කළින් විස්තර කළ පරිදි 

ඇපේ ඉද්දාව ඇයපේ ඔසප් වීම සමග පනොව 

ඇයපේ ගැබ් ගැනීම සමග සම්බන්ධ වී 
තිපබ්.එපහයින පම් අවස්ථාපේදීද දික්කසාද කල 

හැක. 
තුන්පවනි අවස්ථාව :  
අල් කුල්හ ්ලබාපගන දික්කසාද කිරීම : 
උදාහරණයක් නම් අඹු සැමි යුවල අතර විසදිය 

පනොහැකි ආකාරපේ පනොකඩවා ආරවුල් 

පවතීනම් පහෝ ඇය හිංසා පීඩා හා පවනස්කම් 

යනාදියට ලක්පේ නම් ඇය ඔහුපගන් පවන්විය 
හැක. පම් සදහා ඉබ්නු අබ්බාස ් (රලි) තුමා 
දක්වන හදීසයක සාක්ෂි ඇත.  

“ සාබිත් බින් කයිස ්බින් ෂමාස ් නැමැත්තාපේ 

භාර්යාව නබි (සල්) තුමා පවත පැමිණ යා 

රසූලුල්ලාහ ් මම සාබිත් පවත ඇති 

කල්කිරියාවන්හි හා ඔහුපේ ආගමික වත් 
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පිළිපවත් හි ඇති අඩු පාඩු ගැන පදොස් පනොකියමි 
. එපහත් මුස්ලිම් කාන්තාවක් වූ මම ඔහු සමග 

තවත් ජීවත් වීපමන් ඉස්ලාමයට විරුද්ධව 

හැසිපරන්න නම් කැමති නැහැ යි කීවාය . පමයට 
සවන් දුන් නබි (සල්) තුමා ඔබට ඔපබ් ස්වාමි 

පුරුෂයා මහ්ර් වශපයන් දුන්  ඉඩම් ඔහුට ආපසු 

පදනවාද? යනුපවන් විමසීය. එපසේ යැයි ඇය 
පිළිතුරු දුන්නාය. පසුව නබි (සල්) තුමා සාබිත් 

පදසට හැරී සාබිත් ඔබපේ ඉඩම ලබාගන්න ඇය 

ව එක්වරක් දික්සාද කරන්න. යනුපවන් 
පැවසුපේය. ,, (බුහාරි 5273) 

පමහිදී අපපේ අවධානය පයොමුවිය යුතු කරුණක් 

ඇත. එනම් නබි (සල් ) තුමා පමම අවස්ථාපේදී  
ඇය ඔසප් වී සිටිනවාද නැද්ද යනුපවන් විමසුපේ 

නැත. පමවැනි සාධාරණ පහේතු පකොට පගන යම් 

භාර්යාවක් තම ඔසප් වීම ගැන පනොසලකා 
දික්කසාදය ඉල්ලා සිටිය හැක. තවද සත්්රියක් 

ඔසප් පවත්නා කාලය තුළ දික්කසාද කිරීපමන් 

ඇය ඉද්දාව සිටිය යුතු කාලය දීර්ඝ වන අතර අල් 
කුල්හ ්ලබා ගැනීම යනු ඇයට පවුපල් පකපරන 

පවනස්කම් පනොපයකුත් හිංසා පීඩා කිරීම් 
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නිසාය.පමපසේ කුල්හ ් ලබා ගැනීම ඇයට ඇති 
වන ප්රශ්න ආදිය සමග සසදා බලන විට ඉතා 

සුඵපටු පේ. පමවැනි අවසථ්ාවක දික් කසාදයට 

අනුමැතිය දීපමන් පමම අයහපත් තත්වය 
මගහරවා ගැනීම ඉතාමත් ඉක්මනින් කළයුතු 

වැදගත් කාර්යයක් වන්පන්ය. පමම පහේතුව නිසා 

නබි (සල්) තුමා සාබිත් බින් කයිස්පේ 
භාර්යාවපගන් ඇයපේ ඔසප් වීම ගැන 

පනොවිමසා සිටිපේ.  
සැළකිය යුතුයි : 
ඔසප් තත්ත්වපේ සිටින සත්්රියක් සමග විවාහ 
කිරීම ගැනීම තහනම් යැයි කීමට කිසිදු සාදකයක් 

පනොමැති නිසා ඇය සමග විවාහ සබදකම් ඇති 

කරගැනීමට ඉසල්ාමය විසින් අනුමත පකොට 
ඇත. නමුත් ඇය විවාහකර ගන්නා සව්ාමි 

පුරුෂයා ඔහුපේ ලංගික හැගීම් මැඩපවත්වා එය 

පාලනය කරමින් ඇයපේ ඔසප් නතර වී ඈ 
පිරිසිදුවනපතක් ඇය සමග ලිංගික සංසර්ගපේ 

පයදීපමන් වැළකී සිටිය යුතුයි.  
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8 .  දික්කසාදයට අදාළ ඉද්දාව හා ඔසප් වීම 
ස්වාමි පුරුෂපයක් තමාපේ භාර්යාව සමග 

සංසර්ගපේ පයදීපමන් පසු ඔහු විසින් ඇය 

දික්කසාද කරනු ලැබුවපහොත් ඇය ඉද්දා 
වශපයන් සිටිය යුතු ආකාරය පහත සඳහන් 

පරිදිය.  
1.පපොදුපේ ඔසප් වන කාන්තාව :  
ඔසප් වාර තුනක කාලයක් සම්පුරණපයන් රැදී 

සිටිය යුතුය. එයින් ඇය ගැබ් පනොගත් ඔසප් වීම 

ඇතිපවන ස්ත්රියක් බවට පැහැදිළි පවයි. පමය 

අල්ලාහ්පේ පහත සදහන් අල්කුර්ආන් වාකයයට 
එකගවන්පන්ය.  

أُمَطلذَقَُٰت  ََٰثَة قُُروٓءٖ   َوٱل نُفِسِهنذ ثََل
َ
َن بِأ بذصأ   ٢٢٨َيََتَ

  “දික්කසාද වූ ස්ත්රින් මාස් ශුද්ධි තුනක්  

(සිදුපවන) පතක් බලාපපොපරොත්තුපවන් සිටිය 
යුතුය.,, (අල් කුර්ආන් 2- 228)  

2.  ගැබිනි කාන්තාව : 
ඇයපේ ඉද්දාව දරු ප්රසූතිය කරා දික්ගැපසයි. 

ඇය අඩු මාසපේ පහෝ මාස් ගණන සම්පුර්ණ වූ 

ගැබිනියක් වූවද නියමය පමයම පේ.  
පම් ගැන අල්ලාහ ්තආලා පමපසේ පවසයි.  
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ْوَلَُٰت 
ُ
َالِ َوأ ۡحأ

َ ه َوَمن َيتذِق  ٱۡلأ َن َۡحألَُهنذ ن يََضعأ
َ
َجلُُهنذ أ

َ
َ أ ُ  ٱّللذ ِ  ۥََيأَعل ّلذ رِه مأ

َ
 ۦِمنأ أ

ا  ٗ   ٤يُۡسأ

 “තවද ගැබිනියන්පේ ඉද්දා සීමාව ( ඔවුහු 
දික්කසාද කරනු ලැබ පහෝ ඔවුන්පේ සව්ාමි 

පුරුෂයන් මරණයට පත්වී ඇති විටක) ඔවුන්පේ 

දරු ප්රසූතියක් සමග අවසන් පේ.  
(අල් කුර්ආන් 65-04)  

3. වැඩිවියට පත් පනොවු ස්ත්රීය නැතපහොත් ඔසප් 
වීපම් වයස ් සීමාව ඉක්මවා ගිය විට පහෝ ශලය 

කර්මයකින් ඇයපේ ගර්භාශය ඉවත් කළ 

කාන්තාවන් . 

ඇයපේ ඉද්දාව හරියටම මාස තුනක් පේ. 

අල්ලාහ ්තආලා පමපසේ පවසයි. 

َٰٓـ ِي َن ِمَن  َوٱلذ أَمِحيِض يَئِسأ تَبأُتمأ ِمن ن َِسآئُِكمأ إِِن  ٱل ُهرٖ وَ  ٱرأ شأ
َ
ََٰثُة أ ُتُهنذ ثََل َٰٓـ ِيفَعِدذ  ٱلذ

َنه ا    ٤لَمأ َُيِضأ

ඔබපේ ස්ත්රීන්පගන් කවපරකු ඔසප් වන වයස 
ඉක්මවා සිටින්පන්ද ඔවුන් සම්බන්ධ ව ඔබට යම් 

බලාපපොපරොත්තු සුන් වීමක් ඇතවුවපහොත් 

ඔවුන්පේ ඉද්දා කාලය මාස තුනක් පේ. තවද 

කිනම් සත්්රින්ට පම් දක්වා ඔසප් වීම ඇති 
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පනොවුපන්ද ඔවුන්ට අදාළ සීමා කාලය ද පමයම 
පේ. 
( අල් කුර්ආන් 65-04). 

4.ඔසප් ඇතිපවන යම් ස්ත්රියකට යම් පලඩ පරෝග 
හා  ළදරුවන්ට මේකිරි දීම යනාදී පහේතු නිසා 

ඔසප්වීම නවතින කාන්තාවන්.  
පමහිදී ඇය තමාට නැවත ඔසප්වීම 
ඇතිවනපතක් එය දීර්ඝ කාලයක් වුවත් ඉද්දා 

සිටිය යුතුයි.  
5.ඔසප් ඇති පනොවීමට පහේතුවූ එම තත්තවය 

පවනස් වූ පසුවත් ඔසප් වීම ඇති පනොවූ 
කාන්තාවන්. 
එම තත්වය පවනස ් වූ කාලය පටන් සම්පූර්ණ 

අවුරුද්දක් ඇය ඉද්දාපේ සිටිය යුතුය. පමයයි 
ඉස්ලාමීය නීති පද්ධතියට සරිලන අදහස ද 

වන්පන් . ඇයපේ පමම තත්ත්වය ඔසප් වීම 

නැවතීමට පහේතුව කුමක් ද යනුපවන් පනොදන්නා 
ස්ත්රියකපේ තත්තවයට සමාන පේ. ඇපේ ඉද්දා 

කාලය සම්පුර්ණ අවුරුද්දකි . 
 
6.ඔසප් වීම නැවතීමට පහේතුව කුමක් ද යනුපවන් 

පනොදන්නා කාන්තාවන්. 
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සම්පූර්ණ අවුරුද්දක් ඇය ඉද්දාපේ සිටිය යුතුය'( 
සාමානය පයන් දරු ප්රසූතිය පවනුපවන් 

ප්රමාණවත් බව තක්පසේරු කරනු ලබන) මාස 
නවයක කාලය ද ඇයපේ නියම ඔසප් වීම සදහා 

වූ කාලය වන මාස තුනක කාලය ද පමහි අඩංගු 

පේ.  
7.යම් ස්ත්රියකට විවාහ ගිවිසුමක් කරනු ලැබ 
ඇත. නමුත් ඇය තම සව්ාමි පුරුෂයා සමග 

සංසර්ගපේ පයදුපන් නැත . පමවැනි තත්ත්වයක 
ඔවුනතර දික්සාදයක් පේනම්: 

 ඇය කිසිදු ඉද්දාවක් රැකිය යුතු නැත. අල්ලාහ් 
පමපසේ පවසයි. 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ُتُم  ٱَّلذ مَِنَٰتِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكحأ أُمؤأ وُهنذ  ٱل ن َتَمسُّ

َ
ُتُموُهنذ ِمن َقبأِل أ ُثمذ َطلذقأ

ةٖ  ۖۡ  َفَما لَُكمأ َعلَيأِهنذ ِمنأ ِعدذ وَنَها َتدُّ   ٩َتعأ

ඊමාන්ධාරිනී ! පද්ව (ඊමාන්) විශව්ාසය ඇති 

ස්ත්රින් ඔබ විවාහ කරගැනීපමන් පසුව ඔවුන් ව 
ස්පර්ශ කරන්නට පපර ඔවුන්ව දික්කසාද කපළේ 

නම් ඔවුන්ට ඉද්දා සිටිය යුතු කාලයක් නැත. 

(අල් කුර්ආන් 33-49) 
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9- නිදහස ්ගර්භාශය 
එනම් ගැබ් ගැනීපමන් නිදහස් වීම. එයට 

ආපේනික වූ ඉස්ලාමීය  නීතිරීති ඇත.  

උදාහරණයක් වශපයන් විවාහ වූ යම් සත්්රියකපේ 
සැමිපයකු මිය යන බව සිතා ගනිමු. ඔහු  

විපශේෂපයන් උරුම වූ පද්පපොළ ඇත. පමම 

පළපවනි  සැමියා මිය ගිය පසු පමම කාන්තාව 
පවනත් විවාහ ගිවිසුමක් කර ගත්පත් නමි 

ඇයපේ නව සව්ාමි පුරුෂයා පහත සදහන් 

කරුණු මනාපසේ පැහැදිලි වනපතක් ඇ සමග 

සංසර්ගපේ පනොපයදී සිටිය යුතුය. 
අ) ඇය ඔසප් වීම ඇතිපවන තැනැත්තියක් නම් 

ඇයපේ එම තත්ත්වපයහි ගර්භාශය නිදහස් ව 

ඇතිපහයින් (ගර්භාෂපේ ළඳරුපවක් සිටිපේ 
නම්) උරුමවන පද්පපොළ සදහා සුදුසුකමක් නැති 

බව පැහැදිලි කර ගැනීම.  

ආ) එම පද්පපොළ උරුම වූ තැනැත්තා මරණයට 
පත්වන විට, ඇය ගැබ්පගන් ඇති බව ඔප්පු වීම . 

පමම අවසථ්ාපවහි උරුමවන පද්පපොළ පබදා 

පදනවිට අලුතින් ඉපපපදන ළදරුවා ද 
සැලකිල්ලට පයොමුවිය යුතුය.  
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10 - ගුස්ල් පහවත් ජල ස්නානය අනිවාර්ය වීම 
ඔසප් වීමට පත් වූ යම් ස්ත්රියක් එය නතර වූවාට 

පසුව එනම් ඔසප් වීපමන් පිරිසිදු වූවාට පසුව ජල 
ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය පේ. පම් සම්බන්ධ ව 

අබූ හුතබස්පේ දුව වන ෆාතිමා (රලි) හට නබි 

(සල්) තුමා පමපසේ පැවසූපේය.  
ඔබපේ ඔසප් වීම පටන් ගැනුණු විට සලාතය අත් 
හරින්න. එනම් සලාත් පනොකර ඉන්න. ඔසප් වීම 

නැවතුණු පසු ව ඔබපේ ශරීරපේ තැවරී ඇති 

රුධිර මනාපසේ පසෝදා සම්පුර්ණ ජල ස්නානයක් 
කිරීම තුළින් පිරිසිදු කර ගන්න. පසුව සලාතය 

ආරම්භ  කරන්න.  
(සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 320/මුස්ලිම් 333). 
ජල ස්නානය කිරීපම් දී අවම වශපයන් ඉටුකළ 

යුතු යුතුකම් නම් හිස ්මුදුන ඇතුඵ ව සම්පුර්ණ 

ශරීරයම පහොද හැටි පසේදීම පේ. පමම ජල 
ස්නානය නියමාකාරව පකපසේ කළ යුතුද යනාදී 

කරුණු  නබි (සල්) තුමාපේ ආදර්ශපයන් ලබා 

ගත හැක.  
අස්මා බින්ති ශකල් (රලි) තුමිය අනිවාර්ය ජල 

ස්නානය ගැන නබි (සල්) තුමාපගන් විමසූ විට 
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එතුමා පහත සදහන් පලස පැවසූ බවට හදීස් හි 
වාර්තා පේ. 
ඔබපගන් සෑම පකපනක් ම සිද්ර් ගපසේ පකොළ 

කලවම් වූ ජලපයන් පහොද හැටි ශුද්ධ කරගත 
යුතුය. පසුව ඇය තමාපේ හිස මත ජලය වත්කර 

හිස පකස් හි ආරම්භය සිට අවසානය දක්වාම එම 

ජලය ගලා යන පසේ පහොද හැටි පිරිමැදිය යුතුය. 
පසුව ජලය පගන ශරීරපේ වත්කර ගත යුතුය. 

ඊට පසු කස්තූරි තැවරු කපු පරදි කැබැල්ලක් 

පගන එයින් ශුද්ධ කරගත යුතුය. යනුපවන් නබි 

(සල්) තුමා පැවසුපේ ය. එවිට ඒවායින් පකපසේ 
ශුද්ධ කරගනිමිද?  යනුපවන් අසම්ා (රලි) විමසූ 

විට නබි (සල්) තුමා සුබ්හානල්ලාහ ්  යනුපවන් 

පැවසූ පසු නැවතත් ශුද්ධ කරගත යුතුය 
යනුපවන් පැවසීය.ඉන්පසු රුධිර තැවැරුණු 

ලකුණු ඉවත්වන තුරු ශුද්ධ කරන්න. යනුපවන් 

නබි (සල්) තුමාපේ භාර්යාව වන ආයිෂා (රලි) 
තුමිය රහපසන් පිළිතුරු දුන්හ. (සහීහ ් මුසල්ිම් 

වැකි අංක 332). 
ඔසප් වූ ස්ත්රියක් තමාපේ හිසපකස් හි යටි පැත්ත 
දක්වා ම ජලය යැවීම වළක්වන පසේ ඉතාමත් 

තදව හිසපකස ් පගොතා ඇත්පත් නම් අනිවාර්ය 
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ජල ස්නානය කරනවිට හිසපකස් (මුදා) කඩා 
දැමීම අනිවාර්ය පේ.  
උම්මු සලමා (රලි) තුමිය නබි (සල්) තුමාපගන් 

පමපසේ විමසුවාය.  
මා මාපේ හිසපකස් ඉතා තදව පගොතා ඇති 

ස්ත්රියකි. එමනිසා සංසර්ගපේ පයදුණු බැවින් 

නැතපහොත් -තවත් වාර්තාවක් අනුව- ඔසප් වීමට 
පත් වූ පහයින් ජල ස්නානය කිරීමට මපේ 

හිසපකස ්මුදා කඩා හැරිය යුතුද? පමයට පිළිතුරු 

දුන් නබි (සල්) තුමා  “නැත,, ඔබපේ අත්හි පුරවා 

ගත් ජලය තුන්වරක් පගන හිසමත වත්කර 
ගතපහොත් සෑපහේ. පසුව ඔබපේ ශරීරය මත ජලය 

වත්කරගන්න. පමපසේ කිරිපමන් ඔබ පිරිසිදු 

වන්පන්ය. යනුපවන් පැවසුපේය.  
(සහීහ් මුසල්්ම් වැකි අංක 330). 
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පවනත් නීතිරීතීන් 

 ඔසප් වීමට පත්වූ සත්්රියක් යම් 

සලාතයකට අදාළ පේලාවක් අතරතුර පිරිසිදු 

වන්පන් නම් පමා පනකර අනිවාර්ය ජල 

ස්නානයක් ගත යුතුය. එපලස ජල ස්නානයක් 
කිරීපමන් සලාතය පමා පනොකර නියමිත 

පේලාවට ම ඉටුකළ හැකිය. 

 සමහර විට ඇය ගමනක පයදි සිටියි, 

ජලය ද පනොලැපබයි. නැතපහොත් ජලය 

ලැබුණත් එය පාවිචිචි කිරිපමන් ඇයට යම් 
පීඩාවක් පලඩ පරෝග පහෝ පවනත් බාධාවක් 

ඇතිපවයි යන බයක් ඇත්පත් නම් ඇය තයම්මුම් 

කළ හැකිය. පසුව ජලය ලැබුනු විට ජල ස්නානය 

කළ හැකිය. 

 යම් සලාතයකට අදාළ පේලාවක් 

අතරතුර පිරිසිදු වන යම් සත්්රින් සිටිති. ඔවුහු ජල 
ස්නානය කිරීම පමා කරන්පනෝ පවති. පම් සදහා 

ඔවුහු කියන පහේතුව නම් එම සලාතයට අදාළ 

අවස්ථාව තුළ තමා පිරිසිදු කරගැනීම අපහසු 
බවය. උදාසීන තත්ත්වක් යටපත් නම් පමය තමා 

පවත පැවරී ඇති වගකීම පැහැර හරින ක්රියාවකි. 
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ඇත්ත වශපයන් ඔවුහු තමන් පිරිසිදු කර ගැනීපම් 
අනිවාර්ය ජල ස්නානයට අදාළ අනිවාර්ය 

කටයුතු නිසිපලස කරගැනීමටත් එම සලාතය 

නියමිත පේලාපවහි ඉටු කිරීමට ප්රමාණවත් කාල 
පේලාවක් ඇත. පසුව  ඔවුන්ට සම්පූර්ණ නිදහස් 

පේලාවක් ලැබණු විට අංග සම්පූර්ණ ජල 

ස්නානයක් කළ හැක.  
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5 - ඉස්තිහාදා 
ඉස්තිහාදා යනු  කාන්තාවපකපේ පයෝනිය 

තුලින් පනොකඩවා පිට පවන රුධිර පේ. පමය 

වර්ග පදකකි.  
1 - මාසයක් පුරාම පනොනැවතී පිට පවන 

රුධිරය: 
ආඉෂා තුමිය විසින් දැනුම් පදන හදීසයක පමපසේ 
සදහන් පේ.  
ෆාතිමා බින්ත් අබී හුතබස ් තුමිය නබි (සල්) 

තුමා පවත පැමිණ පමපසේ පැවැසුවාය. රුධිරය 

පිටවීම පනොකඩවා පවතී යනුපවන් 
පැවැසුවාය.(බුහාරි වැකි අංක 228/මුසල්ිම් වැකි 

අංක 333)  
2 - මාසයක දවසක් පදකක් හැර අපනකුත් සෑම 
දිනකම පනොකඩවා පිට පවන රුධිර :  
නබි (සල්) තුමා පවත පැමිණි හම්නාහ ් බින්ත් 

ජහශ්් තුමිය - මපේ ඔසප් වීම ප්රමාණපයන් වැඩිව 
පවතින බව පැවැසුවාය.  
(අබූ දාවූද් 287/තිර්මිදි 128). 
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ඉස්තිහාදාපවහි විවිධ තත්වයන්. 
ප්රථම තත්වය : 

ඉස්තිහාලාවට පපර එනම් ස්ත්රියකපේ ඔසප් 

විපම් තත්වය තුල එක් තරා කාල සටහනක් ඇත. 
එනම් නියමිත කාලය තුල ඇයට ඔසප් වීම් සිදු 

පවයි. 

පමහිදී ඔසප් වීම් සම්බන්ධපයන් පවතින සලාත් 
සහ සේම් ඉබාදතයන්ට අදාල නීති රීති ඇය 

විසින් පිළිපැදීම අවශය පේ. ඔසප් වීම සිදු පවන 

කාලය හැරුනුවිට අන් කාලපයහි පිට වන රුධිර 

ඉස්තිහාදා යනුපවන් ඉස්ලාමීය නීති කලාව තුල 
හදුන්වනු ලැපබ්.  

උදාහරනයක් පලස කාන්තාවක් ඇයට සාමානය 

වශපයන් ඔසප් පිටවීම දින 6 තුල සිදුපවනවා 
යැයි සිතමු. නමුත් එක්තරා මාසයක එම දින 

චක්රයට අමතරව පනොකඩවා රුධිර වහනය වීමක් 

සිදු පවයි. එබැවින් කාන්තාවක් ඇයට සාමානය 
වශපයන් දින කිහිපයක් තුල පිටවන රුධිරය 

ඔසප් වීම පලසත් අතිපර්ක පලස දවස් 

ගනනාවක් පනොනැවතී පවතින රුධිරය 
ඉස්තිහාලා පලසත් හදුන්වමු. 
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ආඉෂා තුමිය විසින් දැනුම් පදන හදීසයක පමපසේ 
සදහන් පේ. 
ෆාතිමා බින්ත් අබී හුතබස ් තුමිය නබි (සල්) 

තුමා පවත පැමිණ පමපසේ පැවැසුවාය.  
රුධිරය පිටවීම පනොකඩවා පවතී. එපසේ පහයින් 

මම අපිරිසිදු පවමියි. එබැවින් මම සලාතය 

අත්හරින්නද යනුපවන් ප්රශ්න කලාය. එවිට නබි 
තුමාණන් ඇය අමතා පමය රුධිර වහනයක් නිසා 

ඇතිවන්පනකි. එබැවින් ඔසප් වීම් සිදුපවන 

දිනයන් හිදී පමණක් සලාතය පනොකරන්න. 

පසුව අනිවාර්ය ජලසන්ානය කර සලාතය ඉටු 
කරන්න යනුපවන් පැවැසුපේය. ( මූලාරය 

සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 325/මුස්ලිම් 333)  . 
පවනත් හදීසයක පමපසේ සදහන් පේ.  
පනොකඩවා රුධිර වහනය වීමක් සිදු පවමින් 

පැවති උම්මු හබීබ් බින්ති ජහ්ශ ් තුමියට නබි 

(සල්) තුමා පමපසේ පැවසුපේය. 
ඔසප් සිදුපවන කාලය තුල සලාත් ඉටුකිරීපමන් 

වැළකී සිටින්න. ඔසප් වීම් නැවතීපමන් පසු 

අනිවාර්ය ජලසන්ානය කර සලාත් ඉටු කරන්න.  
(මුසල්ිම් 334). 
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ඔසප් වීම් නැවතීපමන් පසු අනිවාර්ය 
ජලසන්ානය කර සලාත් ඉටු කිරීපමන් පසු 

ඉස්තිහාලාවට අයත් රුධිර වහනය සිදු වීපමන් 

ඇයට කිසිඳු ගැවළුවක් පනොමැත. 
පදවන තත්වය. 
ඉස්තිහාදා සිදුවීමට පපර ඔසප් වීම් සම්බන්ධව 

කාන්තාවකට පැහැදිලි කාල දින චක්රයක් 
පවතින්පන් නැත්නම් ගත යුතු ක්රියා මාර්ගය.  

පමහිදී ඔසප් කාලය තුල පවතින රුධිරපයහි 

ස්වභාවය සහ ඉස්තිහාදා කාලපයහි පිටපවන 

රුධිරපයහි සව්භාවය ගැන හදුනා ගැනීමට 
පමවැනි කාන්තාවන් සැළකිලිමත් විය යුතුයි.  

එනම් ඔසප් වීම් කාලපේ පිටපවන රුධිරය අදුරු 

පැහැයක් ගන්නා අතර එම රුධිරය උකු 
ගතිපයන් හා දුඟපදන් යුක්තය. පමවැනි ගතිගුණ 

පනොමැතිව පැමිණන රුධිර ඉස්තිහාදා කාලපයහි 

පිටවන රුධිර යැයි සැළකිය යුතුය.  
උදාහරණයක් වශපයන් :  

කාන්තාවක් ඇයට දිගින් දිගටම රුධිර පිටපවන 

බව දකී.එම රුධිර මාසපේ මුල් දින දහය තුල 
අඳුරු රතු පැහැපයන් තිපබනවා ඇය 

දකීයි.නැතපහොත් මාසපේ මුල් දින දහය තුල 
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උකු ගතිපයන් හා ඉතිරි දිනයන්හි දියාරුවටත් 
යනවා දකීයි.එපසේත් නැත්නම් මුල් දින දහය තුල 

පිටපවන රුධිරවල ඔසප් වීම් සමපේ රුධිර වල 

තිපබන දුඟදය ඇති අතර අපනක් දිනයන්හි කිසිදු 
දූඟදක් නැති බව ඇයට වැටපහයි.පම් අනුව 

ඇයපගන් පිටවන රුධිර අඳුරු රතු පැහැපයන් 

,උකු ගතිපයන් නැතපහොත් ඳුගදයක් සහිතව 
තිපබ් නම් එය ඔසප් වීපම් කාලයයි.පමපසේ 

පනොමැතිව පිටවන රුධිරය ඉසත්ිහාලා පවහි 

රුධිරය පේ. 

නබි තුමාණන් ෆාතිමා බින්ත් අබී හුපබ්ශ ්අමතා 
පමපසේ පැවැසුපේය.  

ඔසප් වීම් කාලපේ පිටපවන රුධිරය අදුරු 

පැහැයක් ගන්පන් නම් එය ඔසප් වීම නිසා පිට 
පවන රුධිරය පලස සලකා ( ඒ කාලය තුල)  

සලාතපයන් ඈත් වී එය ඉටුපනොකර සිටින්න. 

එපහත් යම් කිසි පවනසක් ඇති වී රුධිරය 
පිටපවන්පන් නම් වුදූ පහවත් අර්ධ පදෝවනය කර 

සලාතය ඉටුකරන්න.  මක්නිසාද යත් එම අමතර 

රුධිරය පිටපවන්පන් යම් කිසි ( පරෝග ලක්ෂන) 
පහේතුවක් නිසාය. (අබූ දාවූද් 304/නසාඊ 215). 
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තුන්වන තත්වය : 
කාන්තාවක් ඔසප් වීම් කාලය සඳහා පැහැදිලි 

කාල චක්රයක් පනොදකී. පිටපවන රුධිරය හයිද් 

පහවත් ඔසප් නිසාද  ඉස්තිහාදා පහවත් අමතර 
පලස පිටවීම් නිසාද යනුපවන් පවනසක් 

පනොදකී. එවැනි අවස්ථාවක  සාමානය වශපයන් 

කාන්තාවන් සඳහා ඔසප් රුධිරය පසේ දින 6 -7 ක් 
ඔසප් වීමට අදාළ දිනයන් පසේ සලකා ඒ සදහාවූ 

නීති රීති අනුගමනය කල යුතු පේ. පම් දිනයන්ට 

වැඩිපයන් පිට වන රුධිරය ඉස්තිහාලා වශපයන් 

සලකා ඒ සදහාවූ නීති රීති අනුගමනය කල යුතු 
පේ. 

වරක් හම්නාහ ් බින්ත් ජහ්ශ් (රලි) තුමිය නබි 

(සල්) තුමා පවත පැමිණ පමපසේ පැවැසුවාය. 
රුධිරය පිටවීම පනොකඩවා පවතී. පමය ඉවසිය 

පනොහැකිය. එපසේ පහයින් මම අපිරිසිදු පවමියි. 

එබැවින් එය මපේ සලාතය සහ සේමය 
වලක්වාලයි. යනුපවන් පැවැසුවාය.  මුහම්මද් 

නබි (සල්) තුමා ඇයට පමපලස පිළිතුරු 

දුන්පන්ය.  
ඔබ කපු පරදි කැබැල්ලක් ඔබපේ රහස ්

ප්රපද්ශපේ තබන්න.එවිට ඇය එහි පිටපවන 
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රුධිර ඉතා අධිකව පිට  පවයි  යැයි කීවාය.එයට 
පිළිතුරු දුන් නබි (සල්) තුමාණන් පමපසේ 

කීය.පමම තෂයිතාන්පේ ක්රියාවකි එම නිසා 

ඔබපේ ඔසප් වීම ඇතිවන දින ගණන හයක් පහෝ 
හතක් පමන් සලකන්න.පසුව පසෝදා පිරිසිදු 

වන්න ඉන්පසු දින විසිතුනක පහෝ විසි හතරක රෑ 

දවල්හි සලාතය ඉටු කරන්න.තවද උපවාසපේද 
පයපදන්න.පමය ඔබට ප්රමාණ පේ. 

පමහි නබි (සල්) තුමා දින හයක් පහෝ හතක් 

පලස පවසා ඇත්පත් කැමති දිනයක් පතෝරා 
ගැනීමට පනොව එපලස පැවසුපේ අපනක් 

කාන්තාවන්පගන් තමාපේ වයසට හා ශාරීරක 

තත්වයට සමාන වය අය සමඟ තම තත්වය 
සසඳා බැලීමටය.එපසේ සසඳා බලනවිට  ඇයට 

සමාන වන කාන්තාවන්පේ ඔසප් වන කාලය 

දින හයක් නම් ඇයද දින හයක් යැයි අදහස ්කල 
යුතුයි. එපසේ සසඳා බලනවිට  ඇයට සමාන වන 

කාන්තාවන්පේ ඔසප් වන කාලය දින හතක් නම් 
ඇයද දින හතක් යැයි අදහස් කල යුතුයි. 
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මුස්තහාදා තත්වය හා සමාන පකපනක් 
අනුගමනය කල යුතු කරුණු. 

කාන්තවකපේ පයෝනිය තුලින් අසාමානය පලස 

රුධිරය පිට වීමට ගර්භාශපේ සිදු කරනු ලබන 
ශලය කර්මයන් පහෝ පවනත් පහේතූන්  තිබිය 

හැක. පම් අතුරින් කරුනු පදකක් අපට පැහැදිලි 

කළ හැක.  
පළපවනි කරුණ : ශලය කර්මයක් සිදුවීම නිසා 

ඔසප් රුධිරය පිටවීපම් ප්රවනතාවය නැවැතීම. 

එනම් ගර්භාශය පහෝ එහි ඇති බාධක ශලය 

කර්මයකින් ඉවත් කිරීම වැනි සිදුවීම් නිසා 
පමපසේ සිදුවිය හැක. පමවැනි අවස්ථාවන්හිදී 

ඇයට ඉසත්ිහාදා නීතිය වලංගු පනොවන අතර 

පමහිදී ස්ත්රියකට කහ පාටට පහෝ පතතමන 
සහිත පදයක් පිටවීපමහිලා අනුගමනය කල යුතු 

නීති වලංගු පේ. තවද  සලාතය ඉටුකිරීම, 

උපවාසපේ පයදීම යනාදි නැමදීම් වලින් වැළකී 
සිටීමට පනොහැක. ඒවා නිසියාකාරව ඉටු කළ 

යුතුපේ. සලාතයට පපර අදාල සථ්ාන පිරිසිදු කර 

එම ස්ථානපයහි රුධිරය පිටවීම වලක්වාගැනීම 
සදහා පුඵන් පහෝ කපුපරදි කෑල්ලක් තබා ගැනීම 

වඩාත් සුදුසු පේ.  
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පසුව කුමන සලාතයන් සඳහා පේලාවක් අවශයද 
එපවනි සලාතපේ පේලාව පැමිණීපමන් පසු වුඵ 

පදෝවනය කර ඒ ඒ සලාතයන් ඉටු කල 

යුතුයි.එපසේ පේලාවක් අවශය  පනොවන 
සලාතයක් නම් තමන් සලාතය කිරීමට පපර වුළු 

කල යුතුයි. කාන්තාවක් පමවැනි තත්වයක 

සිටියදී ඇයට තම ස්වාමියා සමග සංසර්ගපේ 
පයදීම වරදක් පනොපේ. පමපසේ පිටපවන රුධිරය 

පහේතුපවන් අනිවාර්ය ජලසන්ානය කිරීම අවශය 

පනොපේ.  

පදපවනි කරුණ : ශලය කර්මයක් සිදුවීම නිසා 
ඔසප් රුධිරය පිටවීම නතර පවයි යනුපවන් 

නිශ්චිතවම කිව පනොහැකි වීම. 

එනම් ඔසප් වීම සිදුවිය හැකිය. පමවැනි අයට 
මුස්තහාලාවට අයත් නීති රීති අනුගමනය කල 

යුතු පේ. පහත සදහන් හදීසය පමයට සාධකයක් 

පේ.  
නබි (සල්) තුමා ෆාතිමා  බින්ත් අබී කුතබස්  

තුමියට පමපසේ පැවැසුපේය.  

එය රුධිර වහනයක් නිසා සිදු පේ. එබැවින් 
ඔසප්වීම සිදු වුවපහොත් සලාතය කිරීපමන් වැළකී 

සිටින්න. පසුව ඔසප් වීම නතර වූවානම් ඔබපේ 
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ශරීරපේ එනම් අදාල ස්ථානපේ රුධිරය ඉවත් 
පවන පතක් පසෝදා ජලස්නානය කර සලාතය 

ඉටු කරන්න. (බුහාරි 306/මුස්ලිම් 333) 

පමහි නබි (සල්) තුමා (ඔසප් වීම සිදු වුවපහොත්) 
යැයි සඳහන් කිරීම තුලින් මුස්තහාලා වට අයත් 

කාන්තාවපේ නීතිරීතීන් තම නියමිත කාලයට 

පපර පහෝ පසු සිදුවිය හැකි කාන්තාවටත් සුදුසු 
වන බව පැහැදිලි පේ. 
 

මුස්තහාදාවට අදාල නීති රීති 

ඉස්තිහ්ලාහ්වට සහ ඔසප් පිටවීමට අදාල නීති 

රීති ඒ ඒ අවස්ථාවන්හිදී පිටපවන රුධිරපේ 
ස්වභාවය අනුව රඳා පවතී. ඔසප් වීමට අදාල නීති 

රීති පපර සදහන් කපළමු. ඉසත්ිහාලාවට අදාල 

නීති රීති පිරිසිදුව සිටින කාන්තාවන්ට තිපබන 
නීති රීතින් හා සමානය.පහත සදහන් කරුණු 

හැර. ඒවා නම් : 

1. මුස්තහාදාවට අදාල ස්ත්රීන් එක් එක් 

සලාතයන් සදහා  පවන පවනම වුඵ පදෝවනය 

කර ගැනීම අනිවාර්ය පේ. නබි (සල්) තුමා 

ෆාතිමා බින්ත් අබී හුතබස ් තුමියට පම් 

සම්බන්ධපයන් නිපයෝග කපල් එපසේය: එක් එක් 
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සලාතයන් සදහා  පවන පවනම වුඵ පදෝවනය 
කරන්න. 

(බුහාරි228) 

පමපසේ නිපයෝගය කිරීපමන් අදහස ්වන්පන් යම් 
සලාතයක් සදහා එහි පේලාව ඇතුල් විය යුතුව 

තිපබ්ද එපවනි සලාතයන් සඳහා එහි පේලාව 

ඇතුල් වූ පසු වුඵ කල යුතු බවයි.ඊට අමතරව 
පේලාවක් නියම පනොවූ සලාතයක් නම් එම 

සලාතය ආරම්භ කිරීමට පපර වුළු පදෝවනය කළ 

යුතුය.  

2. වුළු කරගැනීමට පපර ශරීරපේ තැවරී ඇති 
පල් පැල්ලම් පසෝදා ඉවත් කල යුතුයි. තවද අදාල 

ස්ථාන පිරිසිදු කර එම ස්ථානපයහි රුධිරය 

පිටවීම වලක්වාගැනීම සදහා පුඵන් පහෝ කපුපරදි 
කෑල්ලක් තබා ගැනීම වඩාත් සුදුසු පේ.   

නබි (සල්) තුමා හම්නාහ් බින්ත් ජහස්් තුමියට 

පමපසේ පැවැසුපේය.   
තවද ඔබ විසින් අදාල සථ්ානපයහි රුධිරය 

පිටවීම වලක්වාගැනීම සදහා පුඵන් පහෝ කපුපරදි 

කෑල්ලක් තබා ගැනීම වඩාත් සුදුසුය. මන්ද පම් 
තුලින් පල් උරාගැනීමක් සිදුපේ. එවිට ඇය ඉතා 

අධිකව රුධිරය පිටපේ යනුපවන් පැවැසුවාය. 
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එවිට එතුමාපණෝ -තරමක් පලොකු පරදි 
කැබැල්ලක් තබන්න යනුපවන් පවැසුහ.  එවිටද 

ඇය නබි තුමා අමතා ඉතා අධිකව රුධිරය පිටපේ 

යනුපවන් පැවැසුවාය. එවිට එතුමාපණෝ එපසේ 
නම් තලජ්ජම් කරන්න එනම් රුධිරය පිටවීම 

වළක්වා ගැනීම පිණිස කපු සහිත ආරක්ෂක 

තුවායක් (Pad) තදව තබා ඉණ වපේ පටියක් ද 

දමා ගන්න. ඉන් පසු පිටපවන රුධිර බිංදු නිසා 

ඔපබ් සලාතයට හානියක් වන්පන් නැත.(අබූ 

දාවූද් 287/තිර්මිදි 128) 
පමපසේ කිරීපමන් පසූත් රුධිරය පිටවීපමන් කිසිඳු 

හානියක් සිදුවන්පන් නැත. 
ෆාතිමා බින්ත් හුපබයිස ්තුමියට නබි (සල්) තුමා 

පමපසේ නිපයෝග කපළේය. 
මාස් ශුද්ධී කාලපේදී සලාතය  කිරීපමන් 

වළකින්න.එම කාළය අවසන් වූ පසු ස්නානය 
කරන්න .ඉන්පසු සෑම සලාතයන් පවනුපවන් 

වුළු කර සලාතය ඉටු කරන්න.එවිට රුධිරය 

පැදුර මත වහනය වූවද කිසිදු හානියක් පනොමැත. 

(ඉබ්නු මාජා 624 /අහම්ද් 24145). 
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3. සංසර්ගපේ පයදීම . (පමපසේ සංසර්ගපේ 
පනොපයදීපමන් දුරාචාරපේ නියැලිය හැකි යන 

භිය පනොමැති නම්) පමය සඳහා අනුමැතිය දීපම්දී 

විද්වතුන් අතර විවිධ මත පල වී ඇත. නිවැරදි 
මතය නම් සංසර්ගපේ පයදිය හැකි 

යන්නය.එයට පහේතුව නම් නබි තුමාපේ 

කාලපේදීද පබොපහෝ ස්ත්රීන් ඉස්තිහාදා 
තත්ත්වපේ සිටියහ. නමුත් අල්ලාහ ්පහෝ ඔහුපේ 

නබි  ඔවුන් තම සැමියන් සමග සංසර්ගපේ 

පයදීම වැළැක් වූපේ නැත.  

අල්ලාහ ් මපසේ පවසයි - මාස ් ශුද්ධි කාලපේදී 
ඔවුන්පගන් ඈත් වී සිටින්න. 3 – 323  

මාස ් ශුද්ධි කාලපේදී ඔවුන් සමග සංසර්ගපේ 

පයදීපමන් වැළකී සිටීම අනිවාර්ය වන බවට 
ඉහත අල්කුර්ආන් වදන සාක්ෂියක් පලස ගත 

හැක. ඉස්තිහාලා තත්ත්වපේ සිටින 

කාන්තාවන්හට සලාතය කිරීමට අනුමැතිය ලබා 
දී ඇති බැවින් එම තත්ත්වපේ එම කාන්තාවන්ට 

සිය සැමියන් සමග සංසර්ගපේ පයදීමද වරදක් 

නැත. 
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6 - නිෆාස් යනු කුමක්ද? 

නිෆාස ්යනු ගර්භණී සත්්රීයකපේ දරු ප්රසූතිපයන් 

පසු පිටපවන රුධිර සදහා හදුන්වනු ලබන 
නමකි. පමය දරු ප්රසූති කාලපයහි පහෝ ඊට පසුව 

පහෝ ඊට පපර දින පදක තුනකට පපර ප්රසූතිපේ 

පේදනාව ඇතිවිටක පහෝ පිටවිය හැකිය. 
පෂයිහුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියියාහ ්(රහ්) තුමා 

පමපසේ පවසයි : 
ස්ත්රියකට ප්රසූතිපේ පේදනාවත් සමගම රුධිර 

පිටවුවපහොත් එය නිෆාස් පවයි.(ෆතාවා ඉබ්නු 
තයිමියා 10/240). 

පමහිදි පමතුමාණන් එය දින පදක තුනකට කියා 

සීමා පකොට නැත. තවද පමතුමාණන් අදහස් 
කරන්පන් ප්රසූතිපේ පේදනාවත් සමගම දරු 

ප්රසූතියද සිදු පේ නම් එය නිෆාස්ය. එපසේ නැතිවිට 

පිටවූ රුධිර  නිෆාසයට සම්බන්ධ පනොපවයි. 
නිෆාස ් සම්බන්ධපයන් එය පිටපවන කාල 

සීමාවක් තිපබ්ද යනුපවන් විද්වතුන් අතර මත 
පේද තිපබ්. 

පසයිහුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියියාහ් (රහ්) තුමා 

පමපසේ  පවසයි.  
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නිෆාසයට අඩු පහෝ වැඩි වශපයන් කාලය පිළිබද 
සීමාවක් නැත. සත්්රියක් තමාට දින හතළිහකට 

හැටකට පහෝ හැත්තෑවකට අධික කාලයක් රුධිර 

පිටපවනවා දකියි. පසුව එය තවතියි නම් පමය 
නිෆාසයට අදාල රුධිරය පේ. පමපසේ පිටපවන 

පල් පනොනැවතී යයි නම් එවිට එයට නිෆාස් 

වශපයන් දින හතළිහක සීමාවක් තබනු ලැපබ්. 
පමයට පහේතු පබොපහෝ ස්ත්රීන් සමානයයන් 

පගවන කාල ප්රමාණය පමය වීමය. (ෆතාවා 

ඉබ්නු තයිමියා  19/240) 
පමම ග්රන්ථපේ කතෘපේ විග්රහය.  
ස්ත්රියකට දින හතළිහකට අධික කාලයක් රුධිර 

පිටපවන බව සිතමු. එවැනි අවස්ථාවකදී ( ඇය 

පපර සිදුවූ ප්රසූතියන් මුල් කරපගන පහෝ පවනත් 
සළකුණු අනුව) ඇයපේ රුධිර පිටවීම නැවපතන 

යම්යම් සලකුණු දකින්නට ලැපබයි නම් එය 

නැවපතනපතක් ඇය බලාපපොපරොත්තුපවන් 
සිටිය යුතුය. සත්්රියකට පමවැනි ලකුණු කිසිවක් 

පනොදකින්නට ලැබුනු කල්හි පබොපහෝ සත්්රීන්පේ 

තත්ත්වය අනුව දින හතළිහක් සම්පූර්ණ පකොට 
ජලසන්ානය කර පිරිසිදු විය යුතුයි.  
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තවද එම දින හතළිහ සම්පූර්ණ කිරීමත් සමගම 
ඇයට ඔසප් වීම ඇතිවුවපහොත් එය නවතින 

පතක් ඇය ඉවසීපමන් සිටිය යුතුය. එපහත් 

ඇයපේ නියම ඔසප් වීපම් කාලයත් ඉක්මවා 
රුධිර පිටවීම සිදුපේ නම් එවිට ඇය මුස්තහාලාහ ්

ව සිටින බව සැලකිය යුතුය. පමකල්හි ඇය 

ඉස්තිහාලාහව්ට අයත් නීති රීති පිළිපැදිය යුතුපේ.  
සාමානය පලස ගණන් ගත් දින හතළිහට පපර 

ඇයපේ නිෆාසය නැවතී පිරිසිදු තත්ත්වයට පත් 

වන්පන් නම් පනොපමාව ජල ස්නානය කර 

සලාතය ඉටු කිරීමටත් උපවාසපේ පයදීමටත් 
පුඵවන. තවද ඇය තම සැමියා සමග සංසර්ගපේ 

පයදීමට ද පුඵවන. එනමුත් එක් දිනකටත් වඩා 

අඩු කාලයක් ඇපේ රුධිර පිටවීම නැවතීපමන් 
ඇය පිරිසිදු වූ බව අදහස් කළ පනොහැක. 

(අල්මුේනී 1/252) 
 
ස්ත්රියක් පැහැදිලි ශාරීරික ලක්ෂණ ඇති මිනිස් 

ජීවයක් ප්රසූති කරනපතක් ඇයපේ නිෆාසය ස්ථිර 

කළ පනොහැකිය. 
ඉතා කුඩා ශරිරයක් ලැබුපන් ද එය වැඩුනු මිනිස් 

ජීවයක ලක්ෂණයන් පැහැදිලි ව 
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පනොපපන්වන්පන් නම් ඒ සමග පිටවන රුධිර 
නිෆාසයට අයත් බව කිව පනොහැක. එය ඉර්ක් 

පහවත් පරෝගයක් මාර්ගපයන් පිටවන රුධිර  බව 

සැලකිය යුතුයි. පමහි නීතිය ඉසත්හාලාවට අදාල 
නීතිරීතිය.මිනිස් ජීවයක් ගර්භාශය තුළ 

පිළිසිදපගන වැඩීමට එය පිළිසදගත් දින පටන් 

අඩු වශපයන් දින අසූවක් පවයි .වැඩි වශපයන් 
දින අනූවක් පේ. දින 80 ක් පහෝ 90 කට පපර 

පේදනාපවන් යුතුව රුධිර පිටපවන බව දුටුපවොත් 

ඒ ගැන කලබල පනොවිය යුතු අතර එම දින 80 

ක් පහෝ 90 කට පසු පේදනාපවන් යුතුව රුධිර 
පිටපවන බව දුටුපවොත් ඇය සලාතය ඉටු කිරීම 

උපවාසපේ පයදීම යනාදිපයන් බැහැර වී සිටිය 

යුතුයි. 
පකපසේ පවතත් ඇය තමාපේ ළදරුවා ප්රසූති 

කළවිට එය වැඩුණු මිනිස් ජීවයක හැඩරුව පගන 

සිටිපේ නම් එක්ල්හි  දින 80 ක් පහෝ 90 කට 
පපර වූ ඇයපේ රුධිර පිටවීම නිෆාස ් බව 

අදහස්පකොට ඇයට අතහැරුණු සලාත් සහ 

උපවාසය යනාදිය නැවත සම්පූර්ණ පනොකල 
යුතුයි.සමහර විට එපසේ ඉපදුණු ළදරුවා වැඩුණු 

මිනිස ්ජීවයක හැඩරුව දක්නට පනොලැපබන්පන් 
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නම් එවිට ඇයපේ රුධිර පිටවීම නිෆාස ් බව 
අදහස් කළ පනොහැක. ඉසත්ිහාලාපවහි රුධිරය 

යැයි සලකා අතහැරුණු සලාත් හා උපවාසයන් 
නැවත ඉටු කිරීම අවශය පේ. 

එනමුත් නිසි පැහැදිලිතාවයක් පනොමැති විට 

නිෆාස ් යැයි සලකා අතහැරුනු  සලාත් හා 

උපවාසය යනාදිය නැවත සම්පූර්ණ පනොකල 
යුතුයි යැයි ඉබ්නු තයිමියා තුමාණන් පවසා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

කාන්තා පිරිසුදුකම 
 78  

නිෆාසයට අදාල නීති රීති 

පහත සදහන් කරුනු හැර, නිෆාසයට අදාළ 
නීතිරීති ඔසප් වීමට අදාළ නීතිරීති හා සමානය. 

1. ඉද්දාව නිෆාසයට සම්බන්ධ වූවක් 

පනොපේ. එපහත්, දික්කසාදයට අදාළ නීතිරීති 

සමග සම්බන්ධ වූවකි. උදාහරණයක් වශපයන් 

තලාක් (දික්කසාදය) දරු පුසූතියට පපර 

දැන්වූවපහොත් ඉද්දාව එම පුසූතියත් සමග 

නිමාපවයි. ඒ හැර එයට නිෆාසපේ කාලය සමග 
කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. සමහර විට තලාක් ( 

දික්කසාදය) ප්රසූතියට පසුව දැන්වූවපහොත් ඇය 

තමාපේ ඔසප් වීම ඇතිපවනතුරු 

බලාපපොපරොත්තු පවන් සිට ඒ අනුව මින් ඉහත 

විස්තර කළ පරිදි ඉද්දාව ගණන් බැලිය යුතුය.  

2. ඊලා සඳහා වූ කාල සිමාව තුල ඔසප් කාලය 
අඩංගු වන අතර නිෆාසපයහි කාලය පමහි අඩංතු 

පනොපේ. 

ඊලා යනු සව්ාමි පුරුෂයකු කාල සීමාවකින් 

පතොරව (නැත්නම් මාස හතරකට අධික ව) සිය 

භාර්යාව සමග සංසර්ගපේ පනො පයපදන බවට 

දිවිරීම පවයි. පමවැනි අවස්ථාවකදී එම භාර්යාව 
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තමන් සමඟ සංසර්ගපේ පයදිය යුතු බවට ඉල්ලා 
සිටිපේ  නම් එම සව්ාමි පුරුෂයා දිවුරුම් දුන් දින 

සිට මාස හතරක කාලයක් ඔහු සදහා නියම කළ 

යුතුය. පමම කාල සීමාව තුල සංසර්ගපේ 
පනොපයදී එම කාලය නිමවූපේ නම් ( මුස්ලිම් 

විනිශච්ය කාරපයකු විසින්) ඔහුපේ භාර්යාව 

සමග සංසර්ගපේ පයපදන පලස පහෝ ඔහුපේ 
භාර්යාවපේ ඉල්ලීමට අනුව පවන්වීම ඉටුකරන 

පලස පහෝ නිපයෝග කරනු ලබයි. 

නිෆාසපේ කාලපේදී  ඊලා පහවත් දිවුරුම්දීම් සිදු 

වූවපහොත් පමම කාලය ගණන් පනොකර පවනම 
මාස හතරක කාලයක් පමම සව්ාමි පුරුෂයාට 

නියම කරනු ලැපබ්.  

3. වැඩිවියට පත්වීම -කාන්තාවක් වැඩිවියට 
පත් වන්පන නිෆාස ්වලින් පනොව  මාස ්ශුද්ධිය 

ඇති වීපමන් බව පැහැදිලිය. ස්ත්රියකට ඩිම්බ 

පකෝෂපයන් ඩ්ම්බ පමෝචකය වන තත්ත්වය 
ඇතිවීමට පපර ගැබ් පනොගනියි.  

4.   මාස ්ශුද්ධිය ඇති වුනු පසු එම රුධිරය නැවතී 

ඉන් පසු නැවත වහනය වූපේ නම් එය මාස ්
ශුද්ධියට අදාල රුධිරය බව සැළකිය 

යුතුයි.නිදසුනක් පලස කාන්තාවකට පපොදුපේ 
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දවස ්අටක කාලයක් රුධිරය වහනය පේ නම් 
ඇයට දවස ් තුන හතරක කාලයක් රුධිරය 

වහනය වී නතර වූ පසු (පපොදුපේ ඇයට 

රුධිරය වහනය වන කාලය වන) දවස ්අටක 
තුල නැවතත් රුධිරය වහනය වුපේ නම් පමය 

නිසැකව මාස් ශුද්ධි රුධිරය යැයි කිව හැක.ඒ 

හා සම්බන්ධ නීති රීතීන් අනුගමනය කළ 
යුතුය.සමහර විට නිෆාසයට අදාළ රුධිර 

පිටවීම දින හතළිහක් තුළ නැවතී, නැවත එම 

දින හතළිහ තුල පිටපවන්පන් නම් එයට 

කුමක් කිව යුතුද යන ප්රශ්නයක් මතුවීමට 
පුඵවන. ඇය නියමිත කාලයන්හි සලාතය  

උපවාසය යනාදිය ඉටුකළ යුතුය. අනිවාර්ය වූ 

වතාවත් හැපරන්නට මාස ් ශුද්ධිය ඇති වු 

කාන්තාවකට තහනම් වන සියළු කරුණු 

පමම කාන්තාවට තහනම් වන නමුත් පිරිසිදු වූ 

පසු පමම කාලපේදි කල සෑම සලාතයන් හා 
උපවාසයන් නැවතත් ඉටු කළ යුතුය. 

පමම මතය හන්බලි මද්හබපේ විද්වතුන් දරන 
මතය පේ.එනමුත් නිවැරදි මතය නම්: 
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 පමම නිෆාස් රුධිරය නතර වී නිෆාස් යැයි 

කිව හැකි කාලයක් තුල නැවතත් රුධිර පිටවූපේ 

නම් එය නිෆාසයට අදාල රුධිරය පේ. 

 එපසේ එය නිෆාස් යැයි කිව හැකි කාලයක් 

තුල නැවත වහනය පනොවුපන් නම් එය මාස් 
ශුද්ධියට අදාල රුධිර පේ.  

 එපහත් එය පනොනැවතී පිටපවන්පන් නම් 

එවිට එය ඉසත්ිහාලාහ්වට අදාල රුධිර බව අදහස් 
පවයි. 

පමම මතය අල් මුේනී යන කෘතිපේ  සදහන් වන 

මතයට සමීප වූවකි. ඉමාම් මාලික් (රහ්) තුමා 

පැවසූ බව පමම ග්රන්ථපයහි පමපසේ 

සදහන්පකොට ඇත. ඇයපේ රුධිර පිටවීම නැවතී 

දින පදක තුනකට පසුව නැවතත් පිටපවයි නම් 

එය නිෆාසපේ රුධිරය පේ. නැතපහොත් එය ඔසප් 

වීපම් රුධිරය පේ. තෂයිහුල් ඉසල්ාම් ඉබ්නු 
තතමියියාහ් (රහ්) තුමාපේ පත්රීම  ද පමම 

මතය ම පවයි.         ඇත්පතන්ම පමම රුධිර 

සම්බන්ධව සැකයක් තිබිය පනොහැක. එනමුත් 
මිනිසුන්පේ ඥානය, වටහා ගැනීම යනාදිය 

පදනම්පකොට පගන පම් ගැන වවිධ අදහස ්ඔවුන් 
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තුළ ඇත. අල්ලාහ ් අනාවරණය කළ 
අල්කුර්ආනය, ඔහුපේ නබි මුහම්මද් (සල්) 

තුමාපේ හදීස් වැකි වල සියළු දෑ ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන් වී ඇත. 

අල්ලාහ ් පදවිඳුන් උපවාසපේ පයදීම, තවාෆය 

ඉටුකිරීම යනාදී කර්තවයයන් ඉටුකිරීපම් දී පළමු 

වතාවට යම් වැරදීමක් ඇතිවුපවොපහොත් හැර එම 

කර්තවයයන් පදවරක් ඉටු කළ යුතුයි යැයි 
අනිවාර්ය කර නැත.  

එපහත් කවපරකු පහෝ පේවා ඔහුපේ  පහෝ 

ඇයපේ ශක්ති පේ තරමට ඔවුන් අනිවාර්ය වූ 

නැමදුම් හා අපනකුත් ක්රියාවන් ඉතා යහපත්ව 

ඉටුකරන්පන් නම් ඔහු පහෝ ඇය තමාපේ 
වගකීපමන් නිදහස ්වන්පන්ය.  

අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි. 
ُ يَُكل ُِف  ََل  َعَهاه  ٱّللذ ا إَِلذ وُسأ سا   ٢٨٦َنفأ

කිසිදු මනුෂයයකුට දැරිය පනොහැකි අන්දපම් 

බරක් අල්ලාහ ් පනොපවරයි.  (අල් කුර්ආන් 2-

286) . 
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අල්ලාහ ්පමපසේද පවසයි.  
 ْ َ  فَٱتذُقوا ُتمأ َما  ٱّللذ َتَطعأ   ١٦ ٱسأ

 එබැවින් ඔබට හැකි පමණින් අල්ලාහට් බිය 
(භක්ති) ව ජීවත් වන්න. (අල් කුර්ආන් 64-16)  

5. යම් සත්්රියකට සාමානය වශපයන් ඔසප් වීම 

ඇතිවී පිරිසිදු  වන කාලයට පපර ඇය 

පිරිසිදුවන්පන් නම් ඇය සමග සංසර්ගපේ 

පයදීමට අවසර ඇත. 
නමුත් නිෆාසය සම්බන්ධව හන්බලී මද්හබපේ 

පැහැදිලි මතය අනුව සංසර්ගපේ පයදීමට 

කැමැත්තක් දක්වා නැත. පම් සම්බන්ධ ව ඇති 
නිවැරදි මතය නම් පමයට අවසරයක් ඇත 

යන්නය . පමය  ද පබොපහෝ මුසල්ිම් 

විශාරදයින්පේ මතය පවයි. යම් කරුණක් 
සම්බන්ධව කැමැත්තක් පහෝ අවසරයක් නැති 

බවට තිරණය කිරීමට නම් ඒ සදහා ඉස්ලාමීය 

නීති රීතීන් තුළින් සාක්ෂි අවශය වන්පන්ය. 
 පම් සම්බන්ධව ඉමාම් අහ්මද් තුමා වාර්තා කරන 

පහත සඳහන් දෑ හැර පවනත් සාක්ෂි කිසිවක් 

පනොමැත.  

එතුමා වාර්තා කරන්පන් පමයයි : 
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අබී අල් ආස්පේ පුත් උසම්ාන් පවත ඔහුපේ 
භාර්යාව ඇයපේ (නිෆාසපේ) දින හතළිපහේ කාල 

සීමා සම්පූර්ණ වීමට පපර ඔහු පවතට 

සමීපපවයි. එවිට ඔහු (සව්ාම පුරුෂයා වන 
උස්මාන්) එපා! යනුපවන් කීපේය.  

පමම සද්්ධිය එම කාන්තාවපේ ක්රියාව ඇපේ 

ස්වාමි පුරුෂයා විසින් තරපේ ප්රතික්පෂේප කළ 

බවට පැහැදිලි සාක්ෂියක් පනොපේ. ඔහු එපලස 

කීමට ඇය නිෆාසපයන් පිරිසිදු වුපේ ද නැද්ද 

යනුපවන් පනොදන්නවා විය හැකි බව සිතන්නට 
ඇත. නැතපහොත් ඇය සමග සංසර්ගපේ 

පයදීපමන් නැවතත් රුධිර පිටපවන්න පුඵවන් 

බව සිතන්නට ඇත. නැතපහෝ පවන් පහේතූන් 
තිබිය හැකිය. 

අල්ලාහ ්සියඵ පද් දනී. 

 

 

 



 

 

කාන්තා පිරිසුදුකම 
 85  

7 - ඔසප් වීම වළක්වාගැනීම - උපත් පාලනය 
හා ගබ්සාව 

ඔසප් වීම වළක්වාගැනීමට පයොදාගන්නා උපක්රම 
පකොන්පද්සි පදකක් යටපත් පිළිගත හැක.  

පළමු පකොන්පද්සය.  

පමම ක්රමය ස්ත්රීයකට හානියක් පනොවිය යුතුයි.  

අල්ලාහ ්පමපසේ පවසයි. 
يأِديُكمأ إََِل 

َ
لَُكةِ َوََل تُلأُقواْ بِأ ْه إِنذ  ٱتلذهأ ِسُنٓوا حأ

َ
َ َوأ ِسنِيَ ُُيِبُّ  ٱّللذ أُمحأ   ١٩٥ ٱل

තවද ඔබපේ ම දෑතින් ඔබපේ විනාශය හැඩ 

ගසව්ා පනොගන්න. (අල් කුර්ආන්   2 : 195) 

අල්ලාහ ්පමපසේද පවසයි..  
ه  نُفَسُكمأ

َ
ُتلُٓواْ أ   ٢٩َوََل َتقأ

තවද ඔබ විසින්ම ඔපබ් සිය ජීවිතය නසා 

පනොගන්න. සතය වශපයන්ම දැනගන්න. 

අල්ලාහ ් ඔබ පකපරහි අපරිමිත කරුණාව 

දක්වන්පන්ය. (අල් කුර්ආන් 4: 29) 

පදපවනි පකොන්පද්සිය. 

ඔසප් වීම වළක්වාගැනීමට පයොදාගන්නා ද්රවය 

භාවිතා කිරීම මාර්ගපයන් සවාමි පුරුෂයාට 
අවහිරයක් පහෝ අනිසි බලපෑමක් ඇති පවන්පන් 
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නම් ඇය විසින් සිය ස්වාමි පුරුෂයාපේ අනුමැතිය 
ලබා ගැනීම අවශය පේ.  

උදාහරණයක් පලස සත්්රියක් (දික්කසාදයක් 

නිසා) ඉද්දාපේ  නිරත වී සිටින්පන් නම් ඇයපේ 
වියහියදම් ඇයපේ ස්වාමි පුරුෂයා විසින් දැරිය 

යුතුයි. පමවැනි අවසථ්ාවකදී අයුතු ප්රපයෝජන 

ලබා ගැනීපම් අරමුපණන් අධික මුදල් 
ලබාගැනීපම් අදහසින් ඔසප් වීම වළක්වන පද් 

භාවිතා කර ඉද්දා ව දීර්ග කිරීමට අනුමැතිය 

නැත. පම් සදහා සිය සව්ාමි පුරුෂයාපේ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශය පේ.  
පමවැන්නක් භාවිතා කිරීම නිසා පිළිසිද ගැනීමට 

බාධාවක් ඇති කරයි නම් පම් සම්බන්ධපයන් සිය 

ස්වාමි පුරුෂයා දැනුවත් කර පම් සදහාද ඔහුපේ 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශය පේ.  

එබැවින් ඉහත සදහන් පකොන්පද්සි යටපත් 

පමණක් ඔසප් වීම් වලක්වාගැනීම සඳහා අදාල දෑ 
භාවිතා කල යුතුයි. එනමුත් පම් සදහා 

අවශයතාවයක් ඇති වූ විටක පමණක් 

වලක්වාගැනීම සදහා අදාල දෑ භාවිතා කිරීම ඉතා 
උචිතය. එයට පහේතුව නම් සව්භාවික වූ ක්රම 
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අනුගමනය කිරීම තමන්පේ පසෞඛ්යය ආරක්ෂාව 
යනාදියට ඉතා සුදුසුය. 

 ඔසප් වීම ඇතිවීම පිණිස පබපහත් 

භාවිතය පකොන්පද්සි පදකක් යටපත් අනුමත 

කල හැක.  

පළමුව - අල්ලාහ ් තආලා උපදසා ඉටුකල යුතු 

සලාත් සහ උපවාසපේ පයදීම් වැනි 

ඉබාදතයන්පගන් තමන්ව වලක්වා ගැනීපම් 

අදහසින් පමම පබපහත් පහෝ පවනත් දෑ භාවිතා 

කිරීම පනොකල යුතුයි.  
පදවනුව - සව්ාමි පුරුෂයා දැනුවත් කර පම් 

සදහාද ඔහුපේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශය 

පේ. පමම පබපහත් භාවිතය නිසා පනොකඩවා  
හට ගන්නා ඔසප් වීම් තුලින් සිය සව්ාමි 

පුරුෂයාට ඇය සමග සංසර්ගපේ සතුට 

ලබාගැනීම  ඇති ඉඩකඩ නැතිවී යන්පන්ය 
.එපහයින් ඔහුපේ අයිතිය උල්ලංඝනය වන පරිදි 

කිසිවක් පනොකළ යුතුයි. 

ස්ත්රියක් දික්කසාදයක් නිසා ඉද්දාපේ  නිරත වී 

සිටින්පන් නම් පමවැනි පබපහත් භාවිතය නිසා 

ඉද්දාපේ කාලය පබොපහෝ සුඵ කාලයකින් 

නිමාවට පත්පේ. (සව්ාමි පුරුෂයා තම බිරිඳ සමග 
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නැවත සංසර්ගපේ පයදීමට අනුමැතිය ලබා දී 
ඇති අන්දපම්) ඉද්දාවක නිරතවී සිටින විටක එම 

ඉද්දා කාලය අවසන් වීමට පපර සව්ාමිපුරුෂයාට 

සිය බිරිඳ සමග සංසර්ගපේ පයදි පනවා ඇති 
ප්රාථමික ඉද්දාව අවලංගු කිරීමට ඇති අවස්ථාව 

මගහැරී යයි.  

 උපත් පාලන ක්රමයන් අනුගමනය කිරීම 

පළමුව - ගැබ් ගැනීම සම්පූර්ණපයන් ම 

වළක්වාලීම සදහා අනුගමනය කරන්පන් නම්  

පම් සදහා  අනුමැතියක් නැත. පහේතුව : 
අ) මුස්ලිම් වරුන්පේ ජනගහනය වැඩි කර 

ගැනීමයි. පමම ක්රමය ජනගහනපේ වර්ධනය 

අඩුකරයි.  
ආ) දූ දරුවන් පකොපමණ සිටියත් ඔවුන්පේ ජීවිත 

පැවත්ම අවිනිස්චිතය. එබැවින් අනාගතය ගැන 

අවධානම් සහිතව ජීවත් විය යුතු අතර  ගැබ් 
ගැනීම නතර කිරීම ගැන ප්රපේසම් විය යුතුයි.  

පදවනුව - තාවකාලික ව ගැබ් ගැනීම 

වළක්වාලීම පිණිස කීප වරක් ම ගැබ් ගත් 

ස්ත්රියක් විසින් නැවත නැවත  ගැබ් ගැනීපමන් 

ඇය දුර්වල තත්වයකට පත්පවන බව 

හැපගන්පන් නම් එවැනි අවස්ථාවකට පමය 
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සුදුසු වන්පන් ය. තවද ස්ත්රියක් තමාපේ ගැබ් 
ගැනීම අවුරුදු පදකකට වරක් බැගින් ක්රමවත් 

පලස පවත්වාපගන යන අතර ඇයපේ සැමියාද 

එයට අවසර දුන්පන් නම් සහ ඇය අනුගමනය 
කරන්න යන උපත් පාලන ක්රම නිසා ඇයට 

හානියක් නැති බවට විශව්ාසයක් ඇත්පත් නම් 

ඇයට ඒ සදහා අනුමැතිය දිය හැකිය.  
සහාබාවරු සංසර්ගපේදී ශුක්ර ධාතු  තම 

භාර්යාවන්පේ පයෝනිය තුලට ඇතුල්වීම 

වැළැක්වූහ. නබි තුමා පමොවුහු පමපසේ කිරීම 

වැළැක්වූපේ නැත.පමයට අස්zල් යැයි කියනු 
ලැපබ්.අස්zල් යනු යම් පකපනක් තම භාර්යාව 

සමග සංසර්ගපේ හැසිපරන සමපයහි ධාතු 

පිටපවන්නට යන බව හැපගන කළ තම ශිශන්ය 
ඇයපේ පයෝනිපයන් පිටතට පගන ධාතු පිට 

කිරීම අරාබිපයන් අස්ල් යනුපවන් කියනු ලැපබ්.  

 ගබ්සා කිරීම පමය පකොටස් පදකකට වර්ග 

කළ හැකිය.  

පළමුව - මවකපේ ගර්භාෂය තුළ ඇති කළලය 

ඉවත් කිරීමට සිතීම .  

ගර්භාෂය තුළ ඇති කළලයට හුසම් දුන් පසුව 

පමපසේ කිරීමට අදහස ් කරන්පන් නම් එය නීති 
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විපරෝධි ක්රියාවක් බවට කිසිදු සැකයක් පනොමැත. 
පහේතුව එක් ජීවයක් මැරීපම් භයානක ක්රියාවක් 

වීමය. පමය කුර්ආන් සුන්නාහ ් ඉජ්මා ආදිපේ 

අදහසට අනුකූල වූ අදහස පේ.  
සමහර විට ගර්භාෂය තුළ ඇති කළලයට ජීවය 

දීමට පපර ගබ්සා කරනු ලබන්පන් නම් : 

1. එය අනුමත කළ හැකි බව සමරහර 
විද්වතුන් පවසයි. 

2.  තවත් සමහරු එය අනුමත් පනොකරයි. 

3. සමහර විද්වතුන් එය අලකා පහවත් 

පල්කැටියක්ව පරිවර්තනය වීමට පපර 
එපසේ කිරීමට හැකි බව පවසයි. එනම් ගැබ් 

පගන දින 40 කට අඩු කාලයකදී එපසේ 

කල හැකි බව ඔවුන්පේ අදහසයි. 
4. පවනත් සමහර විද්වතුන්පේ අදහස් අනුව 

කළලය මිනිස ්හැඩරුව ගන්නා තුරු පමය 

අනුමත කල හැකි බව පවසයි.  

ඒ පකපසේ පවතත් සාධාරන පහේතුවකින් පතොරව 

එපසේ පනොකල යුතු බව ඉසල්ාම් විද්වතුන්පේ 

මතතයි. එය නිවැරදි මතයක් පලස පිළිගැනීමට 
හැකි පේ. උදාහරණයක් පලස ගර්බනී 

කාන්තාවට පලඩපරෝගයක් ඇති වීම 
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වැනිය.පමම අවසථ්ාපේදී  කළලය මිනිස ්
හැඩරුවක් පනොගත්පත් නම් ගබ්සා කල 

හැක.එපසේ පනොමැති නමු ගබ්සා කල පනොහැක. 

පදවනුව - ගර්භාෂපේ බීජය නැති කිරීපම් 
පච්තනාවක් පනොවීම. 

ශලය කර්මයක් අවශයවුවපහොත් ඒ සදහා අපපේ 

අවධානය පයොමු කළයුතු කරුණු හතරක් ඇත.  
අ) මව හා ඇපේ ගර්භාෂය තුළ සිටින නූපන් 

දරුවා ද ජීවත් ව ඇත්නම් : පමවැනි අවස්ථාවක 

ඇත්පතන්ම ශලය කර්මයක් අවශයවුවපහොත් 

පමණක් එය අනුමත කල හැක. එනම් දරු 
ප්රසූතිපේදී අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති පවන 

බවට බියක් ඇති විටක එය අනුමත කල හැක.  

යහපතක් උපදසා මිස පවනත් පහේතූන් 
මුල්කරපගන ශලය කර්ම පනොකල යුතුයි. එයට 

පහේතුව නම් මිනිසාපේ ශරීරය යනු සර්වබලධාරී 

අල්ලාහ් පදවිදුන් විසින් ලබා දුන් එක් 
වරප්රසාදයකි.එය ආරක්ෂා කල යුතුය.එපහයින් 

අතයවශය වූවානම්  පමණක් පමපසේ  ශලය 

කර්මයක් කල හැක. 
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ආ) මව සහ ගර්භාෂපේ සිටින දරුවා මරණයට 
පත් වී සිටින්පන් නම් :පමවැනි ශලය කර්මයක් 

අවශයවන්පන් නැත. 
ඇ) මව ජීවත්ව සිටියදී ගර්භාෂපේ සිටින දරුවා 
මරණයට පත් වී සිටින්පන් නම් : පමවැනි 

අවස්ථාවක ශලය කර්මයක් කර දරුවා ඉවත් 

කිරීම සඳහා ශලය කර්මයක් අවශය පේ.පමපසේ 
ශලය කර්මයක් කිරීපමන් හැර කළලය ඉවත් 

කළ පනොහැක.පමපසේ ශලය කර්මයක් පනොකර 

කළලය මවපේ කුපසහි රඳා පවතී නම් ඇයට 

අනාගතපේදී ගැබ් ගැනීපම් අවසථ්ාව ලැබීමට 
පනොහැකි වන අතර පවනත් අතුරු ආබාධද ඇති 

විය හැක. 
  
 
ඈ) මව මරණයට පත්ව සිටියදී ගර්භාෂපේ සිටින 

දරුවා ජීවතුන් අතර සිටී යැයි බලාපපොපරොත්තු 

වූපේ නම් පමවැනි අවස්ථාවක දරුවා 

පබ්රාගැනීම සදහා ශලය කර්මයක් කර දරුවා 

ඉවත් කිරීම අවශය පේ.එපසේ පනොමැති විට ශලය 

කර්මයක් පනොකළ යුතුයි. 
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ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට එම දරුවා ජීවතුන් 
අතර සීටී යැයි බලාපපොපරොත්තු වන අවස්ථාවක 

ගත යුතු පියවර නම් :  
❖ එම දරුවාපේ ශරීරපයන් පකොටසක් 

ගර්භාෂපයන් පිටතට පැමිණ තිබුපේ නම් 

ශරීරපේ අපනකුත් අවයවයන් පිටතට 

ගැනීම සඳහා ශලය කර්මයක් කළ යුතුයි. 

❖ එම දරුවාපේ ශරීරපයන් පකොටසක් 

ගර්භාෂපයන් පිටතට පනොපැමිණ තිබුපේ 

නම් මද්හබ් විද්වතුන්පේ මතයට අනුව ශලය 

කර්මයක් පනොකළ යුතුයි.එයට පහේතුව නම් 
පමපසේ කිරීපමන් එම පද්හයට වද දිමක් ඇති 

වන නිසාය. 

එනමුත් නිවැරදි මතය නම් එම දරුවාපේ 
ශරීරපයන් පකොටසක් ගර්භාෂපයන් පිටතට 

පනොපැමිණ තිබුපේ නම් පමම අවස්ථාපේදී 

ශලය කර්මයක් කළ හැකිය.ඉබ්නු  හුපබයිරා 
නැමැති විද්වතාපේ මතයද පමය පේ.පමම මතය 

ඉතා සුදුසුයි  යනුපවන් අල් ඉන්සාෆ ් නැමැති 

කෘතිපයහි සඳහන් කර ඇත. 
පමම කෘතිපයහි කතෘ වරයා පමපසේ පවසයි: 
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විපශේෂපයන් පම් කාලයට පමම මතය ඉතා 
ගැලපප්.එයට පහේතුව නම් ශලය කර්මයක් යනු 

වද දීමක් පනොපේ.මිය ගිය තැනත්තාපේ 

පගෞරවයට වඩා ජීවතුන් අතර සිටින පමම දරුවා 
ඉතා වටින්පන්ය.ඒ විතරක් පනොව කිසිම පවක් 

පනොකරපු ජීවතුන් අතර සිටින පමම දරුවා 

ආරක්ෂා කළ යුතුව ඇත. 
 
සැළකිය යුතුයි  
ගබ්සා කිරීම අනුමත කරන සෑම අවස්ථාවක ම 
සිය සැමියාපේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශය 

පේ. 
 

සියළු දෑ දන්නා අල්ලාහ්ය. 
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අවසාන වශපයන් වචනයක් 
පමම ග්රන්ථයට අදාල මාතෘකාව යටපත් පමහි 

අදහස් දක්වා ඇත. පමහි අඩංගු වී ඇත්පත්  

පමයට අදාල මූලික අදහස් පමණී. පමයට අදාල 
අතිපර්ක කරුනු පමහි සඳහන් පනොකපලමි. 

යහපත් පච්තනාපවන් පමහි ඇති අදහස ්පහොදින් 

වටහාපගන ඉතා පහොදින් එපවනි අතිපර්ක 
කරුනු පමහි ඇති මූලික අදහස ් සමඟ 

සංසන්දනය කර ඒවා ක්රියාවට නංවන්නට 

හැකිපේ යැයි මපේ විශව්ාසයයි.  
මුෆ්තී පහවත් ආගමික තීරණය ජනයා පවත ලබා 
පදන්නා යනු අල්ලාහප්ේ සහ ඔහු වක්තෘපේ 

නියමයන් ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන පකපනක් 

පමණක් බව වටහාගත යුතුයි.  
ඔහු අල්ලාහ්පේ අල් කුර්ආනය සහ මුහම්මද් 

නබි (සල්) තුමාණන්පේ සුන්නාහ ්මගපපන්වීම 
උපපයෝගී කරමින් ඔහු ජනයින් පවත පවසන 
සෑම මතයක් සඳහාම ඔහුම වගකිව යුතුය. පමය 

හැරන්නට කිසිවක් අනුගමනය කිරීමට උත්සහ 

පනොකළ යුතුය. මුෆත්ී විසින් අල්ලාහ්පේ අල් 
කුර්ආන ය සහ මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්පේ 

සුන්නාහ ් යන විෂයන් පදක ගැන මනා 
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අවපබෝධයකින් යුක්ත විය යුතු අතර ඒවා 
සම්බන්ධව නිසි පර්පේෂණයක් කිරීමත් තමන් 

තීරණයක් ගැනීමට යන විෂය පවනත් 

විද්වතුන්පේ අදහස ්සමග සැසදිය යුතුය. පකපසේ 
පවතත් යහපත් පචතනාවකින් අල්කුර්ආන් සහ 

අස්සුන්නාහ ්පවත සමීප වී ඒවා පාදක කරපගන 

තීරණ ගැනීපම්දි එය සඳහා අල්ලාහ් 
පදවිඳුන්පගන් උදේ උපකාර පැතිය යුතුයි. 
අල්කුර්ආනයට සහ අල්සුන්නාහ්වට එකග 

පනොවන යමක් ප්රකාශ කර ඇත්නම් පහෝ ඒ 

සම්බන්ධව ලියවී ඇත්නම් එවැනි වැරදි කිසිවක් 
ක්රියාවට නැගීමට පහෝ අනුගමනය කිරීමට පහෝ 

උත්සහ පනොවිය යුතුය. යම් මුජ්තහිද් පකපනක් 

විසින් පගන හැර දැක්වූ තීරණයක් පහෝ 
නිගමනයක් එය වැරදි බව නිශ්චිත පලස දැන 

ගතපහොත් ඔහු එය ක්රියාවට නැංවීපමන් වැළකී 

සිටිය යුතුය. 
පකපනකුට යම්කිසි කරුණක් පිළිබඳව මනාව 

පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා තමන් හට තිපබන 

ඉස්ලාමීය නුවණට අනුව විද්වතුන්පේ අදහස් 
පසොයා එයින් තම හෘදය පිළිගත් උත්තර ඔහුට 

පසොයා ගැනීමට පනොහැකි වන අවස්ථාවක 
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අල්කුර්ආනය හා අල්හදීසය පවත පැමිණීපමන් 
ඔහුට එම කරුණ පිළිබඳ මනා අවපබෝධයක් 

ලබා ගැනීමට හැකි පේවි. 
තීරණයක් ගැනීපම්දී මුෆ්ති පකපනකු විසින් 
හදිසි පනොවිය යුතුය. ආගමික තීරණයක් දිමට 

ඉක්මන් පනොවිය යුතුය. ආගමික ප්රශන්යක් ඔහු 

පවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට ඒ ගැන මනා පලස 
අධයයන කර කරුණු පසොයා බැලීම අවශය පේ. 

ඉක්මන් තීරණ අයහපත් විපාක ඇති කිරීමට මග 

පාදයි.එක් මුෆ්ති වරපයකුපේ නුවණ හා ඔහුපේ 

නිවැරදි භාවය හඳුනා ගත්  පසු මිනිසුන් ඔහුව 

විශව්ාස කිරීමට ආරම්භ කරති. 
කිනම් පහෝ විශයක් පිළිබඳව ඔහු පවත කරුණු 

කාරනා ඉදිරිපත් වන අවසථ්ාවකදී පමොහු 

ඉක්මන් තීරණයක් ගැනීමට තැත් කපළේ නම් 

මිනිසුන් ඔහු මත තබා ඇති විශව්ාසය මගහරිනු 
ඇත. 
පමවන් මුෆ්ති වරපයකුපේ ඉක්මන් තීරණ 

ගැනීපමන් හා වැරදි තීරණ ගැනිපමන් අපනකුත් 

සාමානය මිනිසුන් පනොමග යෑමට හැක.එපහයින් 

ඉතා උත්කෘෂ්ට වූ අල්ලාහ ්පවත අප හා අපපේ 

මුස්ලිම් සපහෝදර සපහෝදරියන් යහමග 
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යවනපමන් ප්රාර්ථනා කර සිටිමි. තව ද ඔහුපේ 
ආරක්ෂාව අප සැමට ලබා පදන පමන්ද වැරදි හා 

පාප ක්රියාවන් හි පයදීපමන් රැකගන්නා  පලසද 

අයැදිමි. ඔහු ඉතාමත් තයාගීශීලීය. ඔහුපගන් 
අයද සිටින්නන් හට පනොපසුබටව පිහිට 

වන්පන්ය.  
අල්ලාහ්ට යටහත් මම මුහම්මද් බින් සාලිහ ්අල් 
උතථමීන්  හිජ්රි 1392 ෂඅබාන් මස 14 වන දින  

සිකුරාදා පමම කර්තවයය පරිපූර්ණ කපලමි.  
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8 - ප්රශ්න හා ඒ සඳහා පිළිතුරු 
 පමම පපොතහි මාතෘකාව යටපත් විවිධ කරුණු 

සම්බන්ධව පසයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් 

උතතයිමීන් තුමාපගන් අසන ලද ප්රශ්න හා 
එතුමා දුන් පිළිතුරු පහත සදහන් පේ. පමය 

පහොදින් වටහාපගන පිලිපැදීම අවශය පේ.  

ප්රශ්න අංක 01: 

ඔසප් වීම හටගත් කාන්තාවක් පිරිසිදු වී ෆජ්ර් 

සලාතපයන් පසු සන්ානයද කර සලාතය 

කිරීපමන් පසු එදිනට අදාල උපවාසය සම්පූරණ 
කරන්පන් නම් ඇය නැවත එම උපවාසය ඉටු 

කල යුතුද?  
පිළිතුර :  

රමධාන් මාසපේදී කාන්තාවක් ෆජ්ර් සලාතපේ 

පවලාවට විනාඩියකට පපර පිරිසිදු වුවද ඇය 

පකපරහි එදිනට අදාල උපාවාසපේ පයදීම 

අනිවාර්ය පේ. ඇයපේ උපවාසය පිළිගනු ලැපබ්. 

ඇය විසින් එම උපවාසය නැවැත ඉටුකිරීම 

අවශය පනොපේ. කුමක් නිසාද යත් ඇය ෆජ්ර් 

සලාතයට පසුව ජලස්නානය කලද පිරිසිදු 

තත්ත්වපේ සිටින විටදී ඇය විසින් උපවාසපේ 
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පයදී ඇත. පම් සම්බන්ධව ඇයට කිසිදු වරදක් 

සිදු පනොපේ. තවද පමයට සමාන සිදුවීමක් 

පමපසේ විස්තර කල හැක. ජලස්නානය කිරීම 

අනිවාර්ය වූ පකපනකු සහර් පේලාපේදී ආහාරය 

අනුභව කර උපවාසය සදහා නියියතයද පිහිටුවා 

ගත් පසු ෆජ්ර් පේලාපවන් පසු ජලස්නානය 

කිරීමට සමාන පේ. පමහිදී ඔහුපේ උපවාසය 

පිළිගනු ලැපබ්.පමහිදී කාන්තාවකට අදාල 

කරුණක් විසත්ර කිරීම වැදගත් පේ. කාන්තාවක් 

උපවාසය පයදුනු දිනයකදී උපවාසපයන් 

මිදීපමන් පසු ඉෂා සලාතය ඉටු කිරීමට පපර 

ඔසප් වීම සිදුවුපන් නම් එදාට අදාල ඇයපේ 

උපවාසය අවලංගු වන බව සමහරුන්පේ 

අදහසයි. පමය පදනම් විරහිතයි. තවද මේරිබ් 

පවලාවට විනාඩියකට පසු ඔසප් සිදු වුවද ඇය 

විසින් පයදුනු උපවාසය සම්පුර්ණ පේ.  

ප්රශ්න අංක 02:  

නිෆාස් පහවත් දරු ප්රරසූතිය පසු රුදිරය පිටවූ 

කාන්තාවක් දවස ්40කට පපර පිරිසිදු වුපන් නම්  
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ඇය සලාතය ඉටු කිරීම සහ උපවාසපේ පයදීම 

අවශයද?  

පිළිතුර : 

සැබෑව. ඇය පිරිසිදුපවන්පන් කවදාද  එවිට ඇය 

විසින් සියඵ වගකීම් ඉටු කල යුතුයි. පිරිසිදු වූ 

පමොපහොත රමධාන් කාලය නම් උපවාසපේ 

පයදීම අනිවාර්ය පේ. එපසේම නියමිත කාලපේදී 
උපවාසපේ පයදීම අනිවාර්ය පේ. ඇයපේ සව්ාමි 

පුරුෂයාට ඇය සමග සංසර්ගපේ පයදීමට හැක. 

ඇය පිරිසිදු වීපමන් පසු උපවාසය පයදීම, 
සලාතය ඉටුකිරීම,  සංසර්ගපේ පයදීම 

යනාදිපයන් වැලකී සිටීමට ඇයට කිසිදු පහේතුවක් 

නැත. 
ප්රශ්න අංක 03 : 

කාන්තාවකපේ සාමානය ඔසප් කාලය දවස ්

08ක් පහෝ 07ක් පේ . නමුත්  පදතුන් වරක් පහෝ 

එයට අදිකව පනොකඩවා පල් වහනය පේ නම් 

පම් සම්බන්ධපයන් ඇති ආගමික නීතිය කුමක්ද?  

පිළිතුර : 
කාන්තාවකපේ සාමානය ඔසප් කාලය දවස ්

06ක් පහෝ 07ක්  වී ඊට වඩා වැඩි කාලයක්  එනම් 
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8 ,9, ,10, 11, යනාදි වශපයන් එක දිගට පල් 
පිටවීම සිදු පේ නම්, පම් කාලය තුල එම 

කාන්තාව සලාතය ඉටු පනොකර උපවාසපේ 

පනොපයදී පිරිසිදු පවන තුරු ඉවසා සිටිය යුතුයි. 
කුමක් නිසාද යත් නබි (සල්) තුමාණන් ඔසප් 

වීපම් කාලය සීමා පකොට විස්තර කපල් නැත. 
අල්ලාහ ්තආලා පමපසේ විස්තර කරයි.  

أَمِحيِض   ٢٢٢    َويَسأ   َ لُونََك  َعِن ٱل
මාසක ශුද්ධිය ගැන ඔවුහු ඔබගගන් ප්රශ්න කරති. 

එය අපවිත්රවූ (කිල්ලට අදාල)  කාලයක්  යැයි 

පවසනු. ( 222 අල් බකරා)   

එබැවින් රුධිරය පිවපවමින් පවතින කාලය 

මුළුල්පල්ම ඉවසපගන සිට පවිත්ර වීපමන් පසු 
ජලසන්ානය කර සලාතය ඉටු කල යුතුයි. ඊලග 

මාසපේදී පපර මාසයට වඩා අඩුපවන් පල් 

පිටවීම සිදුවී පිරිසිදු  තත්ත්වයට පත්වන්පන් නම් 
එවිට ජලස්නානය කල යුතුයි. පසුගිය මාපසහි 

ගණන පනොසලකා හැරිය යුතුයි.එබැවින් 

කාන්තාවක් සඳහා රුධිරය වහනය වන කාලය 

පසුගිය මසට වඩා වැඩිඅඩු වුනද පිවපවමින් 
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පවතින කාලය මුඵල්පල්ම ඉවසපගන සිට පවිත්ර 
වීපමන් පසු ජලස්නානය කර ඒ ඒ වගකීම් ඉටු 

කල යුතුයි යන්න පමහි අදහසයි.  
ප්රශ්න අංක 04 : 
කාන්තාවක්  තුල හිරු බැස යාමට කලින් ඔසප් 

හට ගන්නා ආකාරපේ හැගීමක් ඇති පේ. නමුත් 

එය හිරු බැස යාපමන් පසු සිදුපේ. නැතපහොත් 

ඔසප් හටගන්නා අවස්ථාවක ඇතිපවන 

පේදනාවක් ඇයට දැපන් නම්. පමවැනි තත්වයක 

පසුවන කාන්තාවකපේ උපවාසය 

නිවැරැදිද?නැතපහොත් ඇය නැවත උපවාසය 

රැකිය යුතුද?  

පිළිතුර : 

හිරු බැසයාමට පපර කාන්තාවකට ඔසප් හට 
ගන්නා ආකාරපේ හැගීමක් දැනුනද එය හිරු 

බැසයාපමන් පසු සිදුවුපන් නම් පහෝ එවැනි 

පේදනාවක් ඇති වුවද , හිරු බැස යාපමන් පසු 
ඔසප් පිට වීම සිදු වුපන් නම් ඇය එදින සදහා 

පයදුනු උපවාසය වලංගු පේ. එය අනිවාර්ය වූ 

උපවාසයක් නම් එය නැවැත ඉටු කල යුතු 
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පනොපේ. එය අනිවාර්ය පනොවන උපවාසයක් 
නම් ඒ සදහා වූ  කුසල  පනොඅඩුව ලැපබ්.  
ප්රශ්න අංක 05 : 

කාන්තාවක් රුධිරය පිටවීම දකී, නමුත් එය 

මාසික ඔසප් විමක්දැයි ඇයට තහවුරු කර 

ගැනීමට පනොහැකි  පේ. පම් තත්වය යටපත් ඇය 

විසින් ඉටු කල උපවාසය වලංගු පේ ද 

පිළිතුර : 

මාසික ඔසප් වීම යනුපවන් තහවුරු පවන තුරු 

කාන්තාවක් ඇයපේ තත්වය පිරිසිදු 

තත්වපයහිලා සලකනු ලැපබ්. ඒ අනුව එදින ඇය 

විසින් ඉටු කල උපවාසය වලංගු උපවාසයක් පසේ 

සලකනු ලැපබ්. 

ප්රශ්න අංක 6: 

කාන්තාවක් ඇයට ඔසප් පිටවන කාලය තුල එක් 

දිනකදී ඇයට රුධිරය පිට වන අතර ඊට පසු දින 

දිවා කාලය පුරාම රුධිරය පිට පනොවී පවතී. පම් 

තත්වය යටපත් ඇය පිළිපැදිය යුතු මග කුමක්ද?  

පිළිතුර: 
පපොදුපේ ඔසප්වීම් කාලපේදී පිරිසිදු වීම රුධිරය 

පිටවීම නැවතීම යනාදිය මාසික සෘතු කාලපේදී 
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සිදුවන ලක්ෂණයයි. පම් අනුව මාසික ඔසප්වීම 
කාලපේදී කාන්තාවක් විසින් වැළකී සිටිය යුතු 

සියඵම කරුණුවලින් පමම තත්ත්වපේ සිටින 

කාන්තාවද වැළකී සිටිය යුතුයි. පම් 
සම්බන්ධපයන් පවනත් ආගමික විශාරදයින් 

පමපසේ පවසා ඇත. එනම් කාන්තාවකට එක් 

දිනකදී රුධිරය පිට වන අතර තවත් දිනකදී 
රුධිරය පිට පනොවී පවතී නම්. පම් තත්වය 

යටපත් දවස් 15 ක් දක්වා වූ රුධිරය පිට වන 

කාලය හයිද් පහවත් මාසික ඔසප් පිටවන කාලය 

පලසද රුධිරය පිට පනොවන කාලය පිරිසිදු 
කාලය පලසද පිළිගත යුතුයි. පමයට වඩා වැඩි 

කාලයක් රුධිරය පිටපවන්පන් නම් එම කාලය 

ඉස්තිහාදා කාලය පලස සලකා ඒ නීතියට අනුව 
කටයුතු කිරීම අවශය පේ. පමම අදහස ඉමාම් 

අහ්මද් ඉබ්නු හම්බල් තුමාපේ ප්රසිද්ධ අදහසයි.  
 ප්රශ්න අංක 07: 

කාන්තාවක් ඇය මාසික ඔසප් කාලපේ අවසාන 

භාගපේදී රුධිරපේ ලක්ෂණ දකින්පන් නැත. 

එපසේම පිරිසිදු වීම සදහාවූ සුදු ද්වාර ලක්ෂණයද 

පැහැදිලිව දකින්පන් නැත. පමම කාලවලදී ඇය 
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විසින් උපවාසපේ පයදීම අවශය පේද? ඇය 

විසින් කල යුත්පත් කුමක්ද?  

පිළිතුර  : 

මාසික ඔසප් පිටවී  නිමාවන කාලපේදී සුදු ද්වාර 

පිටවීම සිදුපේ. පමම තත්වය හට පනොගන්නා  

කාන්තාවක් පේ නම් ඇය විසින් උපවාසපේ 

පයදීම අනිවාර්ය පේ. නැත්නම් සුදු ද්වාර 

ලක්ෂණ දකිනා තුරු උපවාසපේ රැකීපමන් 

වැළකී සිටිය යුතුයි.  

ප්රශ්න අංක 08: 
හයිද් කාලපේදී පහෝ නිෆාස ් කාලපේදී 
කාන්තාවක් අල්කුර්ආනය කටපාඩමින් පහෝ 

අල්කුර්ආනය බලා පාරායන කිරීම 

සම්බන්ධපයන් පවතින නීතිය කුමක්ද? 

(උදාහරන පලස ශිෂයාවකට පහෝ ගුරුවරියකට 

අවශය වූ විටකදී)  

පිළිතුර  : 
ගුරුවරියක් පහෝ තදනිකව අල්කුර්ආනය 

පාරායනා කරන ශිෂයාවක් වැනි කාන්තාවන් 

අපවිත්රව සිටින විට අවශය වූ විටකදී 
අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරීම වරදක් පනොපේ. 
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නමුත් සාමානය පලස කුසල් ලබා ගැනීපම් 
අදහසින් පාරායනය කරන්පන් නම් එම 

තත්වපයන් වැළැකී සිටීම වඩාත් සුදුසුය. මන්ද 

පබොපහෝ ආගමික විද්වතුන් ඔසප් තත්වපේ 
සිටින කාන්තාවන් අල්කුර්ආනය පාරායනය 

කිරීපමන් වැළකී සිටිය යුතුයි යනු පවන් පවසා 

ඇත.  
ප්රශ්න අංක 09: 
රමළාන් මාසපේ ජනයින් සමඟ එකතු වී 

උපවාසය රැකීම සඳහා ඔසප් පාලන පපති 

භාවිතය පිළිබඳ ඔපබ් අදහස කුමක්ද? 
පිළිතුර : 
ඔසප් පාලන පපති භාවිතා කිරීම මා අනුමත 

කරන්පන් නැත.පමයින් අතුරු ආබාධ රාශියක් 
ඇති වන බව තහවුරු කරන තවදය වාර්තාද මා 

සතුව ඇත.ඔසප් වීම යනු ආදම්පේ දූදරුවන් වන 

කාන්තාවන් සඳහා අල්ලාහ ් පදවිඳුන් තීරණය 
කළ නියමයකි.එපහයින් කාන්තාවන් පමම 

නියමයට අවනත විය යුතුයි.තවද  තහනම් 

නිපයෝග පනොතිපබන කාල වකවානුව තුල 
සලාතය ,උපවාසය වැනි වන්දනාමන කර 

,තහනම් නිපයෝග තිපබන වකවානුපේදී 
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සර්වබලධාරී අල්ලාහට් අවනත වී එයින් 
තෘප්ථියට පත් වී උපවාසය අත් හැරිය යුතුයි. 
 
ප්රශ්න අංක 10: 
සමහර කාන්තාවන් සඳහා මාස ් ශුද්ධිය 

පනොනැවතී වහනය පවමින් පවතී.සමහරක් 

අවස්ථාවන්වලදී දින පදක තුනක් වහනය පනොවී 
නැවත වරක් වහනය පේ.පමවැනි 

අවස්ථාවන්වලදී කාන්තාවක් සලාතය 

,උපවාසය වැනි වන්දනාමාන වල නිරත වීපම් 
නීතිය කුමක්ද? 
පිළිතුර : 
බහුතර විද්වතුන්පේ ප්රබල මතය නම් පමවැනි 

කාන්තාවක් සඳහා ඔසප් වීම අවසාන වීමට 

නියමිත කාලයක් තිබුපේ නම් එම නියමිත 

කාලයට පසු සුපුරුදු පරිදි ඇය ස්නානය කර 
වන්දනාමාන වල නිරත විය යුතුයි.නියමිත 

කාලයට පසුව දවස ් පදකක් පහෝ තුනක් වැනි 

කාලයක් වහනය වන රුධිරය ඔසප් විපම් රුධිරය 

යැයි නිගමනය කල පනොහැක.පමපසේ පමොවුන් 

තීන්දු කිරීමට පහේතුව නම් පමම බහුතර 

විද්වතුන්පේ අදහස වන්පන් කාන්තාවක් එක් 
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මාසයක පිරිසිදුව සිටීපම් අවම  ප්රමාණය දවස් 
දහතුනක් නිසාය.  
තවත් සමහර විද්වතුන්පේ මතය නම් 

කාන්තාවක් ඔසප් වීම් පදකක් අතරතුර දින 
දහතුනක් පතොතිබුනද රුධිරය වහනය වීම දකින 

තාක්කල් එම රුධිරය ඔසප් වීපමහි රුධිරය යන 

නිගමනයකට ඇය පැමිණිය යුතු අතර රුධිරය 
වහනය පනොපවන තාක්කල් ඇය 

පවිත්රතාවපයන් පසුවන බවද තීරණය කල යුතුයි 
යන්නයි. 

ප්රශ්න අංක 11: 
කාන්තාවක් තමාට උපවාසය අනිවාර්ය වු දා පටන් 

උපවාසය රැකු නමුත් ඔසප් කාලපේ මග හැරුනු 
උපවාසයන් නැවත රැකීමට උනන්දුවක් දැක් 

වූපේ නැත.මගහැරුනු උපවාසයන් පකොපමණද 

කියා නියමිත ප්රමාණයක් නිශච්ය   කිරීමටත් 
පනොහැකි අවස්ථාවකදී ඇය හා සම්බන්ඳ නීති 

රීති කුමක්ද? 
පිළිතුර : 
අල්ලාහ් පදවියන් විශව්ාස කරන අපපේ 

කාන්තාවන් අතුරින් පමවැනි කාන්තාවන් සිටීම 
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ඉතා කණගාටුදායක සිදුවීමකි.පමය සමහරක් 
විට  පනොදැනුවත් කම නිසා පහෝ  උදාසීනත්වය 

, කම්මැලිකම නිසා පහෝ විය හැක.පමපසේ 

පනොදැනුවත්ව සිටිනවා නම් එයට විකල්පය 
වන්පන් ඒ පිළිබඳ විස්තර හරිහැටි දැන 

ගැනීමයි.කම්මැලිකපමන් හා උදාසීනත්පවයන් 

පපපළනවානම් එයට විකල්පය වන්පන් අල්ලාහ ්
පදවිඳුන්පේ දඬුවමට බිය වීමයි. පම් සදහා 

පවනත් විකල්පයක් නැත.එපහයින් පමවන් 

කාන්තාවන් අල්ලාහ් තආලා ඉදිරිපේ 

පාපපොච්චාරනය කර තමාට හැකි තරම් 
අතහැරුනු  උපවාසපේ දින ගණන් නිරීක්ෂණය 

කර ඒ පවනුපවන් පවනත් දිනයන්හි උපවාසපේ 

පයදීම ඇයපේ යුතුකමකි.ඇයපේ 
පාපපොච්චාරනය අල්ලාහ් පදවිදුන් පිළිගත්වා 

යනුපවන් අපි බලාපපොපරොත්තු පවමු. 

ප්රශ්න අංක 12: 
කාන්තාවක් සඳහා වහනය වන සුදු පහෝ කහ 

පාටට හුරු දියරය පිරිසිදුද? පමම දියරය 

පනොකඩවා වහනය වන්පන් නම් වුළු පහවත් 
අරරධ පදෝවනය කළ යුතුද? එපසේ පනොමැතිව 

විටින් විටින් වහනය වූපේ නම් එහි නීතිය 
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කුමක්ද? විපශේෂපයන් ගුරුවරියන් හා බහුකර 
කාන්තාවන් පමය වුළු පනොකල යුතු සව්භාපයන් 

වහනය වන දියරයක් පමන් සලකති. 
පිළිතුර : 
කාන්තාවක් සඳහා වහනය වන පමවන් දියරය 

මුත්රාශපයන් වහනය පනොවී ගර්භාෂපයන් 

වහනය පේ නම් පමම දියරය මාපේ 
පපර්යේෂණයට අනුව පිරිසිදු දියරයකි.එනමුත් 

පමපසේ සිදු වීපමන් වුළු නිෂ්ඵල පේ.එයට පහේතුව 

නම් වුළු පහවත් අරරධ පදෝවනය නිෂඵ්ල වීමට 

නම් ලිංගික අවයවයන් වලින් පිට වන වස්තුව 
අපිරිසිදු විය යුතුයි යන්න කිසිදු පකොන්පද්සියක් 

පනොවන බැවිනි.තවද වාතය පිට වීම තුලින්ම 

අරරධ පදෝවනය නිෂඵ්ල පේ නම් පමපවනි 
දියරයක් වහනය වීම තුලින්ද ඇයපේ වුළු 

නිෂ්ඵල වීම සාමානයය පදයකි.ඇය නැවතත් 

අලුතින් වුළු කළ යුතුයි. 
එනමුත් පමම දියරය පනොකඩවා වහනය පේ නම් 

පමවැනි අවස්ථාවන් වල වුළු නිෂ්ඵල 

පනොපේ.ඇය කල යුත්පත් සෑම සලාතයක් 
සඳහාම එම සලාතපේ නියමිත පේලාව පැමිණ 

පසු ,එම සලාතය ඉටු කරන අවස්ථාපේදී වුළු කර 
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ගැනීමයි.පකපනකුට මුත්රාව පනොකඩවා පිට පේ 
නම් ඔහු ක්රියා කළ යුත්පත් පකපසේද යන්න 

විද්වතුන් ඉතා පැහැදිලිව විග්රහ කර ඇති 

ආකාරයට පමවැනි ලිංගාපරයන් දියරය 
පනොකඩවා වහනය වන කාන්තාවන්ටද 

සලාතපේ නියමිත පේලාව පැමිණ පසු එම 

සලාතය ඉටු කරන අවසථ්ාපේදී වුළු කර එම 
කාලයට අයත් අනිවාර්ය වූ සලාතය ඉටු 

කිරීම,තමන්ට හැකි පමණින් සුන්නත් හා නෆිල් 

වැනි අමතර සලාතයන් ඉටු කිරීම,අල් කුරආනය 

පාරායනා කිරීම යන ක්රියාවන් කිරීමට අනුමැතිය 
ඇත. 
ඉහත සඳහන් වූ විස්තර ඉතා පකටිපයන්. 
පමවැනි දියරය පිරිසිදුද ?නැතපහොත් අපිරිසිදුයිද? 
කියා විමසුපේනම් එය පිරිසිදුයි. 
පමයින් වුළු නිෂඵ්ල පේද,පනොපේද කියා 

විමසුපේ නම් පමයින් වුළු නිෂ්ඵල පේ. 
පනොකඩවා වහනය පේ නම් වුළු නිෂ්ඵල 

පනොපේ.එනමුත් සෑම සලාතයක් සඳහාම එම 

සලාතපේ නියමිත පේලාව පැමිණ පසු අරරධ 
පදෝවනය කර එම සලාතය ඉටු කල යුතු අතර 
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ඇයපේ රහස් ප්රපද්ශපේ යම් ආරක්ෂක පවළුමක් 
තබා ගත යුතුයි. 
පමවැනි දියරය පනොකඩවා පනොව විටින් විටින් 

පිටවූවපහොත් පමපසේ පිට වී සලාතපේ නියමිත 
කාලපේදී නතර වීපම් පුරුද්දක් තිපබ් නම් එම 

දියරය නතර පවන පතක් සලාතය ප්රමාද කල 

යුතුයි.එනමුත් සලාතපේ නියමිත කාලය 
අවසන්පේ යැයි හැඟී ගිය පහොත් වුළු කර රහස් 

ප්රපද්ශපේ යම් ආරක්ෂක පවළුමක් තබා සලාතය 

ඉටු කල යුතුයි. 
පමපසේ පිට වන දියරය රහස ් ප්රපද්ශපයන් පිට 
වන නිසාපවන් එහි  ප්රමාණය පකොපමණ වූවද 

එයින් කිසිදු පවනසක් පනොමැත.එපහයින් එය 

ප්රමාණපයන් අඩු වැඩි වූවද වුළු නිෂඵ්ල 
පේ.එනමුත් ශරීරපේ පවනත් අවයවයන් මගින් 

පිට වන රුධිරය ,වමනය වැනි දැයින් ප්රමාණය 

පකොපමණ වූවද වුළු නිෂ්ඵල පනොපේ. 
පමය වුළු පනොකල යුතු ස්වභාපයන් ඇති වන 

දියරයක් පමන් සලකන සමහර කාන්තාවන් 

සඳහා ඉමාම් ඉබ්නු හසම් (රහ්) තුමාණන්පේ එක් 
මතයක් හැර පවනත් පිලිගත හැකි කිසිදු 

සාදකයක් පනමැත.තවද ඔහුපේ එම මතය 
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සඳහා ඔහු විසින්ද කිසිදු සාදකයක් පපන්වා දී 
පනොමැත. ඉසල්ාම් දහපම් පිළිගත හැකි මූලාර 

වන අල් කුර්ආන් , නබි වදන් හා 

සහාබාවරුන්පේ ප්රකාශ වලද පමම මතයට 

අනුබල දීම  සඳහා කිසිදු ප්රකාශයක් සඳහන්  වී 
පනමැත. 

ස්ත්රියක් අල්ලාහ්ට භිය වී පවිත්රත්වය හා 

සම්බන්ධ කරුනු පිළිබඳ විමසිල්පලන් සිටිය 

යුතුයි.කුමක්නිසාදයත් පවිත්ර පනොවී සිය වතාවක් 
සලාතය ඉටු කළද ඒවා ප්රතික්පෂේප වන 

බැවිනි.තවද කවපරකු ඕනෑකමින් වුළු පනොපගන 

සලාතය ඉටු කරන්පන්ද , ඔහු අල්ලාහ ්පදවිදුන් 

විසින් ධර්මානුගත කළ කරතවයක් පරිහාසයට 

ලක් කල පහේතුපවන් ඉස්ලාම් දහපමන් බැහැර 

යන්පනකු පමනි යනුපවන් විද්වතුන් සමහරක් 

පවසා ඇති බව පමහි සඳහන් කිරීම ඉතා උචිතය. 
ප්රශ්න අංක 13: 
පපොදුපේ කාන්තාවක් සඳහා ඔසප් වීම ඇති වීමට 

දිනක් පහෝ දිනකට වැඩි පහෝ අඩු කාලයකදී වැලි 
පාටට හුරු  යමක් පිට පේ නම් එහි නීතිය 

කුමක්ද?එපසේ පිටවන ලද දියරය සමහරක් 
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අවස්ථාවලදී කළු පාටට හුරු පහෝ දුඹුරු පාටට 
හුරු පැහැයක් සහිත සිහින් නූලක් හැඩැතිවද පිට 

පේ. 
පමවැනි දියරය ඔසප් වීම පවතින කාලයට පසුවද 
වහනය පේ නම් එහි නීතිය කුමක්ද? 
පිළිතුර : 
පමම දියරය ඔසප් වීම ආරම්භ වීමට 
පපරසලකුණක් නම් පමයද ඔසප් රුධිරය පමන් 

සැළකිය යුතුයි.පමය පපොදුපේ ඔසප් වන 

කාන්තාවන්ට ඇති වන පේදනාපවන් ඇයට 

දැනගත හැක. 
ඔසප් වීම පවතින කාලයට පසු කුද්රාහ ්නම් වැලි 

පාටට හුරු  යමක් පිට පේ නම් එම දියරය නතර 

පවන පතක් රැඳී සිටිය යුතුය.එයට පහේතුව නම් 
ඔසප් වීමත් සමඟම පැමිපණන පමම දියරයද 

ඔසප් විමට අයත් දියරයක් බැවිනි. 
සුදු පැහැති දියරය දකින පතක් කලබල 
පනොවන්න යන ආයිෂා (රළි) තුමියපේ නබි වදන 
පමයට සුදුසු සාදකයකි.(බුහාරි1/ 320). 
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ප්රශ්න අංක 14: 
උම්රාවක් සඳහා පච්තනාව තැබූ කාන්තාවක් 

මක්කාවට ඇතුල් වූ පසු ඇයට ඔසප් වීම ඇති 

පේ.ඇයත් සමඟ ඇයපේ කිේටු ඥාතිපයක් 
(මහර්ම්) වන පිරිමි සහායකයාද කඩිමුඩිපේ 

මක්කාපවන් පිටත් වීපම් හදිසි පමොපහොතක 

සිටීයි.එපමණක් පනොව ඇයට මක්කාපේ යම්කිසි 
කිේටු ඥාතිපයක් (මහර්ම්) වන පිරිමි 

සහකාරපයක්ද පනොමැත.පමවැනි අවස්ථාවකදි 

ඇය අනුගමනය කල යුතු ආකාරය කුමක්ද? 
 
පිළිතුර : 
පමම ගැටළුව පදආකාරයකින් විසඳිය හැක. 

 පළමු ආකාරය: සවුදි අරාබියාපේ පදිංචි 

කාන්තාව. 

පමවැනි කාන්තාවක් කල යුත්පත් ඔහුත් සමඟ 
පිට වී යාමයි.පිරිසුදු වූ පසු නැවත පැමිණ ඇය 

උම්රාහ ් කර්තවය සම්පූර්ණ කල යුතුයි.පමයට 

පහේතුව නම් පමපසේ සවුදි අරාබියාව තුල පදිංචි 
වූවන් නැවත පැමිණීපමන් අධික බලපෑමක් පහෝ 

පවපහසක් ඇති පනොවන බැවිනි.තවද මැයට 
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වීසා හා ගමන් බලපත්ර වැනි සංචාරක ගැටළු 
කිසිවක්ද  ඇති පනොපේ. 

 පදවන ආකාරය: පවනත් රටකින් සවුදි 

අරාබියාවට සංචාරය කර පැමිණි කාන්තාව. 

පමවැනි කාන්තාවක් කළ යුත්පත් ඇයපේ රහස් 

ප්රපද්ශපයහි පරදි කැබැල්ලක් වැනි ආරක්ෂක 
පවළුම් පටියක් තබා තවාෆ,්සඊ,හිසපකස ් සිඳීම 

යන උම්රාහ් කර්තවයයට අයත් වන්දනාමාන 

එවපල්ම සම්පූර්ණ කිරීමයි.පමයට පහේතුව නම් 

පමවැනි හදිසි අවසත්ාවන්හිදී ඉස්ලාම් දහම තුල 
තහනමට ලක් වූ සෑම කරුණක්ම පාපහේ ක්රියාවට 

නැංවීපම් අවසරය ඉසල්ාම් දහම ලබා දී ඇති 

බැවිනි. 
ප්රශ්න අංක 15: 

මා හජ් වන්දනාමානපයහි නිරතවී සිටින 

අවස්ථාපේ ඔසප් තත්ත්වයට පත් වුනි. ලැජ්ජාව 
නිසා පම් ගැන කිසිපවකුට පනොපැවසූ අතර මා 

මසජ්ිද් හරාමයට පිවිස සලාත් තවාෆ ්සඊ යනාදී 

වන්දනාවන්හි පයදුපනමි.පම් හා සම්බන්ධ නීති 
රීති පමොනවාද?  පමම මාස ශුද්ධිය ඇති වූපේ 
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නිෆාස් පහවත් දරු ප්රසූතිපයන් වහනය වන 
රුධිරය අවසන් වූ පසුවය.  

පිළිතුර :  
නිෆාස ්පහෝ ඔසප් තත්ත්වපේ සිටින කාන්තාවක් 
නිවපසේදී පහෝ මසජ්ිද් හරාමපේදී පහෝ පවන 

ඕනෑම ස්ථානයක සලාත් ,සේම්, තවාෆ ්,සඊ ඉටු 

කිරීපමන් වැළකී සිටිය යුතුය. මුහම්මද් නබි 
සල්ලල්ලාහු අතලහි වසල්ලම් තුමාණන්පේ 

හදීසයක පමපසේ සඳහන් පේ (සත්්රීයක් සඳහා 

ඔසප් වීමක් සිදු වූපහොත් ඇය සලාතපේ   පහෝ 

උපවාසපේ නිරත වීමට පනොහැකී නෑද?)(වාර්තා 

කරු : අබු සඊද් අල් කුද්රි (රළි) බුහාරි 304/මුස්ලිම් 80). 

ස්ත්රියක් ඔසප් වීපමන් පසු ඉහත සදහන් 

ඉබාදතයන්හි පයදීපමන් වැළැකී සිටිය යුතුයි 
යනු සියඵ ඉසල්ාමීය විද්වතුන්පේ තීරණය පේ. 

එබැවින් ඉහත සදහන් කාන්තාවපේ සලාත් 

තවාෆ ් යනාදී වන්දනාවන් වලංගු නැත. 
පනොදැනුවත්ව කල ඒ ක්රියාවට ඇය අල්ලාහ් 

තආලාපගන් සමාව අයද සිටිය යුතුයි. ඇය ඔසප් 

වීම පවතින කාලයදී කල තවාෆය වලංගු නැත. 
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තවද හජ් සමපේ තවාෆ් කිරීමට පපර සඊ කිරීම 
යන මතය ඉතා ප්රබල මතයක් නිසාපවන් ඇය 

ඉටු කල සඊ වන්දනාව වලංගු පේ.එනමුත් හජ් 

වන්දනාපේ ඉතා වැදගත් වන්දනාවක් වන 
තවාෆය ඇය නැවත ඉටු කල යුතුමය.පමය ඉටු 

පනොකිරීපමන් හජ් සඳහා (ඉහර්ාම්) පච්තනාව 

තැබූ පසු තහනම් වන කිසිදු කරුනක් ඇයට කල 
පනොහැකිය.විවාහක කාන්තාවක් නම් අනිවාර්ය 

වූ පමම තවාෆය නැවත ඉටු කරන පතක් සිය 

සැමියා සමඟද සංසර්ගපේ පනොපයදිය යුතුයි. 

විවාහ පනොවූ කාන්තාවක් නම් තවාෆය ඉටු 
කරන තුරු විවාහ ගිවුසුම් පවා ඇයට තහනම් පේ. 

සියළු දෑ දන්නා අල්ලාහ් පමණී.  
ප්රශ්න අංක 16: 
තමන් හා තමන්පේ සිය බිරිඳ යන්බූ නම් වූ 

ප්රපද්ශපයන් උම්රා ඉටු කිරීම පිණිස මක්කාවට 

පැමිණි අතර එහිදි සිය බිරිඳට මාස්ශුද්ධිය ඇති වූ 
පහේතුපවන් තමන් පමණක් උම්රා වන්දනාව 

අවසන් පකොට ඇත.ප්රශ්නය නම් තමාපේ සිය 

බිරීඳ හා සම්බන්ද නීතිරීතීන් කුමක්ද යන්නයි. 
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පිළිතුර : 
ඔසප් තත්වපේ සිටින පමම කාන්තාව පමම 

තත්වපයන් මිපදන තුරු රැඳී සිටි පසු උම්රා 

වන්දනාව සම්පූර්ණ කල යුතුයි.එයට පහේතුව 
නම් පමවැනි සිදුවීමක් මක්කාපේදී සෆියියා (රළි) 

තුමියටද සිදු වුණි.එම අවසථ්ාපේදි නබි තුමාණන් 

ඇය අපව මක්කාපවන් පිටවී යාපමන් වැළක් 
වූවාද? යැයි ප්රකාශ කළහ.එම පමොපහොපත් 

අනිවර්ය වූ තවාෆය සම්පූර්ණ කල පසුවයි  ඇයට 

පමපසේ සිදු වූ බව දන්වනු ලැබුනි.එපසේනම් කිසිදු 

බලපෑමක් පනොමැත , ඇයට පිටවී යා හැක 
යනුපවන් නබි තුමාණන් සඳහන් 

කපළේය.(දන්වන්නා : ආඉෂා (රලි) . මූලාරය : 

බුහාරි 4401 / මුසල්ිම් 1211 
ඇය අපව මක්කාපවන් පිටවී යාපමන් වැළක් 

වූවාද?යන විමසීම වනාහි කාන්තාවක් සඳහා 

අනිවාර්ය වූ තවාෆය සම්පූර්ණ කිරීමට පපර 
ඔසප් වීමක් සිදු පේ නම් ඇය පිරිසුදු වන පතක් 

රැඳි සිට ඉන් පසු තවාෆ ්කල යුතුයි යන අදහස 

අවධාරනය කරයි. හජ් වන්දනාපවහි තවාෆ් 
කිරීම පකතරම් වැදගත් වන්පන්ද එතරම් උම්රා 

වන්දනාහි තවාෆයද ඉතා වැදගත් වූවකි.ඒ අනුව 
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උම්රා වන්දනාපේ තවාෆය සම්පූර්ණ කිරීමට 
පපර කාන්තාවක් ඔසප් තත්වයට භාජනය වූපේ 

නම් ඇය ඔසප් තත්වපයන් පිරිසිදු වන පතක් 

ඉවසීපමන් රැඳි සිට ඉන්පසු තවාෆය සම්පුර්ණ 
කිරීම අනිවාර්ය පේ. 

සියළු පැසසුම් අල්ලාහට් හිමිපේ ! 
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ඉස්ලාමීය වත්පිලිපවත් හා වන්දනාමාන කටයුතු ඉටු 

කිරීපම්දී සහ පමම කාලය තුල එදිපනදා කටයුතු 

ඉටුකිරීපම්දී පම් සම්බන්ධව ඉස්ලාමීය කාන්තාවක් 

විපශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන බැවින්  ඉස්ලාමීය 

ඉගැන්වීම් යනුපවන් වරදවා සිතා  වැරැදි පද් කරමින් 

අනවශය පලස අපහසු තත්ත්වයට පත්පේ. එබැවින් පමම 

විෂය සම්බන්ධව ඔබ පදෝපතහි ඇති පම් පපොත් පිංච 

ප්රධාන පපපළේ ඉස්ලාමීය ශාස්ත්ර විශාරද අශ්පශයික් 

මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසයිමීන් (රහ්) විසින් 

අල්කුර්ආනය සහ හදීස් පදනම් කරපගන කාන්තාවක් 

පමම කාලය තුල අනිවාර්යපයන්ම දැන ගතයුතු කරුණු 

විස්තර සහිතව පැහැදිලි කර ඇත.  
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