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ර ෝගිරෙක් නැමදුම් සහ   
පිරිසිදුවීම් ක න්රන් රකරසේද? 

 

 <සිිංහල -اللغة سنهايلة- Sinhala > 

   
සිංස්ක ණෙ කර ේ  

අෂ් රෂය්ක් අබ්දුල් අසීස්  
අබ්දුල්ලාහ් බින් බාස් ( හි) 

 
 

 
 

මාහිර් ටී  ම්ඩීන් 

පරිවර්තණෙ කර ේ 

මුහම්මද් අසාද් 

විචා ෙ කර ේ 
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 أحاكم صالة املريض وطهارته

   

 اسم املؤلف
 لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداهلل بن باز رمحه اهلل 

 
 

 
 

 ترمجة:

 ماهر رمدين
 مراجعة:

 آسادمحمد 



 

 

 
2 

 أحاكم صالة املريض وطهارته
 لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداهلل بن باز رمحه اهلل

 إعداد القسم العليم بمدار الوطن
 الوطن للنرشمدار 

 
 بسم اهلل الرمحان الرحيم

මහා කාරුණික, කරුණා ගුණරෙන් යුක්ත අල්ලාහ්රේ 

නාමරෙන් ආ ම්භ ක මි. 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء 
 واملرسلني، نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني ، وبعد :

රලෝකෙන් හි ප මාධිපති අල්ලාහ්ටම සිෙලු ප්රශංිංසා    

නබිවරුන් හා  සූල්වරුන් අතුරින් රරේෂඨ්තමො වන අපරේ නාෙක 

නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා හා 

එතුමාණන්රේ මිතු න් ඇතුළු සිෙලු රදනා රකර හි අල්ලාහ්රේ 

ශංාන්තිෙ හා සමාදානෙ අත් රේවා   

රමම ප්රකාශංනෙ ර ෝගිොරේ පිරිසිදුකම හා හහුරේ 

සලාතෙ පිළිබඳ ඇතැම් නීති සම්බන්ධරෙන් වූ රකටි සඳහනකි. 
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ර ෝගිරෙක් නැමදුම සහ   

පිරිසිදුවීම ක න්රන් රකරසේද 

 

 اوال : كيف يتطهر املريض ؟
ප මුව : ර ෝගිො පිරිසිදු වනුරය් රකරසේ ද? 

1- ජලෙ භාවිත ක මින් සුළු කිල්රලන් බැහැ  වනු පිණිස වුළු 

ගැනීමත් මහා කිල්රලන් බැහැ  වනු පිණිස ස්නානෙ කිරීමත් 

ර ෝගිො රකර හි අනිවාර්ෙෙ රේ.  

2- රනොහැකිොව රහෝ ර ෝගී තත්ත්වෙ වර්ධනෙ වීම රහෝ සුව වීම 

ප්රමාද වීම වැනි ෙම් රහේතුවක් මත ජලෙ පරිහ ණෙ කිරීමට 

රනොහැකි වූ විරටක හහු තෙම්මුම් ක  යුතුෙ.  

3- තෙම්මුම් කිරීරම් ක්රමෙ වනුරය් තම දෑත් එක් ව ක් පිරිසිදු 

රපොර ොව මත ගසා ඉන් තම සම්පූර්ණ මුහුණම පිස දමා පසුව 

හහුරේ දෑරතහි මැණික් කටුවට පහ  රකොටස මාරුරවන් 

මාරුව පිස දැමීමෙ.  

4- තමා විසින් පිරිසිදු විෙ රනොහැකි නම් එවිට රවනත් පුද්ගලෙකු 

විසින් වුළු රහෝ තෙම්මුම් ක වා ගත හැක.  

5- පිරිසිදු ක නා ශංරී  අවෙවෙක ෙම් තුවාලෙක් වී නම් එවිට හහු 

එෙ ජලරෙන් පිරිසිදු ක  යුතුෙ. ජලෙ භාවිතරෙන් තුවාලෙට 

ෙම් බලපෑමක් වන්රන් නම් ජලරෙන් පිරි මැදිෙ යුතුෙ. එනම් 

තම අත ජලරෙන් රතමා ඒ මත රගන ො යුතුෙ. එරසේ 

ජලරෙන් පිරිමැදීරමන් ද ෙම් බලපෑමක් ඇති වන්රන් නම් 

එවිට ඒ රවනුරවන් තෙම්මුම් ක  යුතු රේ.  

6- ෙම් කිසි අවෙවෙක් කැඩී ඒ මත ර දි කඩක් රහෝ රවළුම් 

පටිෙක් රහෝ ගැට ගසා ඇත්නම් එවිට එෙ රසේදීම රවනුව ට 
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ජලෙ රගන ඒ මත පිරිමැදිෙ යුතුෙ. තෙම්මුම් කිරීම අවශංය 

රනොරේ. රහේතුව එරසේ පිරිමදිනුරය් රසේදීම රවනුරවන් බැවිනි.  

7- බිත්තිෙක් මත රහෝ දූවිලි සහිත පිරිසිදු රවනත් වස්තුවක් මත 

තෙම්මුම් කිරීමට අනුමැතිෙ ඇත. මහරපොර ොරවන් රනොවූ 

රවනත් වස්තුවක් එම බිත්තිෙ මත අරල්ප ක  ඇත්නම් එහි 

දූවිලි තිරබ් නම් පමණක් හැ  ඒ මත තෙම්මුම් ක  රනොහැක. 

8- රපොර ොව මත රහෝ බිත්තිෙක් මත රහෝ දූවිලි සහිත රවනත් 

වස්තුවක් මත රහෝ තෙම්මුම් කිරීමට රනොහැකි නම් භාජනෙක 

රහෝ රල්න්සුවක් වැනි රදෙක පස් තබා ඒ මත තෙම්මුම් කිරීම 

ව දක් නැත.  

9- එක් සලාතෙක් රවනුරවන් තෙම්මුම් රකොට පසුව එම පිරිසිදු 

තත්ත්වරය්ම අරනක් සලාතෙ දක්වා රැඳී සිටිරය් නම් ප්රථමම 

තෙම්මුමෙ තුළින් එම සලාතෙ ද ඉටු ක  හැකිෙ. රදවන 

සලාතෙ සඳහා නැවතත් තෙම්මුම් ක  යුතු නැත. රහේතුව හහු 

පිවිතුරු බවින් රනොමිදුණු බැවිනි. එරමන්ම හහු පතන දෑ හහුට 

රනොලැබුණු බැවිනි.  

10- ර ෝගිො තම ශංරී රය් පවතින අපවිත්ර දෑ ඉවත් රකොට  පිරිසිදු 

වීම අනිවාර්ෙෙ රේ. එරසේ සිදු කිරීමට හහුට රනොහැකි නම් හහු 

සිටින තත්ත්වරය්ම සලාතෙ ඉටු ක  යුතුෙ. හහුරේ සලාතෙ 

නිවැ දිෙ. ඒ රවනුරවන් නැවත ඉටු කිරීමක් අවශංය රනොමැත.  

11- ර ෝගිො පිරිසිදු ඇඳුමක් ඇඳ සලාතෙ ඉටු කිරීම අනිවාර්ෙෙ 

රේ. ඇඳුම අපවිත්ර වූරය් නම් එෙ රසේදීම අනිවාර්ෙෙ. එරසේ 

නැතිනම් එෙ ගලවා රවනත් පිරිසිදු ඇඳුමක් ඇඳීම අනිවාර්ෙෙ. 

නමුත් එරසේ සිදු කිරීමට හහුට රනොහැකි නම් හහු සිටින 

තත්ත්වරය්ම සලාතෙ ඉටු ක  හැකිෙ. හහුරේ සලාතෙ 

නිවැ දිෙ. ඒ රවනුරවන් නැවත සලාතෙ ඉටු කිරීමක් අවශංය 

රනොමැත.  

12- ර ෝගිො පිරිසිදු දැෙක් මත සලාතෙ ඉටු කිරීම අනිවාර්ෙෙ. හහු 

සලාතෙ ඉටු ක න ස්ථමානෙ අපවිත්ර නම් එෙ රසෝදා හැරිෙ 
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යුතුෙ. එරසේ රනොමැතිනම් ඒ රවනුවට රවනත් ස්ථමානෙක් 

රතෝ ා ගත යුතුෙ. එරසේත් රනොමැතිනම් ඒ මත පිරිසිදු 

ඇතිරිල්ලක් දැමිෙ යුතුෙ. නමුත් ඒ කිසිවක් කිරීමට හහුට 

රනොහැකි නම් හහු සිටින තත්ත්වරය්ම සලාතෙ ඉටු ක  

හැකිෙ. හහුරේ සලාතෙ නිවැරැදිෙ. ඒ රවනුරවන් නැවත 

සලාතෙ ඉටු කිරීමක් අවශංය රනොමැත. 

13- පිරිසිදු වීමට රනොහැකි රහේතුරවන් සලාතෙ එහි නිෙමිත 

රේලාරේ ඉටු රනොරකොට ප්රමාද කිරීම ර ෝගිොට සුදුසු රනොරේ. 

නමුත් හහුරේ හැකිොව හා ශංක්තිෙට අනුව පිරිසිදු විෙ යුතුෙ. 

පසුව නිෙමිත රේලාරේ සලාතෙ ඉටු ක  යුතුෙ. හහුරේ 

ශංරී රය් රහෝ හහුරේ වස්ත්රරය් රහෝ හහු සිටින සථ්මානරය් රහෝ 

ෙම් අපවිත්රෙක් ඇත් නම් හහුට සලාතෙ ඉටු ක  රනොහැකිෙ.  

 

 ثانيا : كيف يصىل املريض ؟
රදවැන්න ර ෝගිො සලාතෙ  
ඉටු ක නුරය් රකරසේද ? 

1- අනිවාර්ෙෙ සලාතෙන් සිට රගන ඉටු කිරීම ර ෝගිො රවත 

අනිවාර්ෙෙ රේ. නැවී රහෝ බිත්තිෙක් සැ ෙටිෙක් රහෝ එවැනි 

හහුට අවශංය ආධා කෙක් මත රැඳී රහෝ සිට රගන සලාතෙ ඉටු 

ක  යුතුෙ.  

2- නමුත් හහුට එරසේ නැගිට සලාතෙ ඉටු කිරීමට ශංක්තිෙක් 

රනොමැති නම් වාඩි වී සලාතෙ ඉටු ක  යුතුෙ. එවිට වඩාත් 

උතුම් වන්රන් කිොම් හා රුකූඋ නම් ඉරිෙේවන් හි එ මිණි 

රගොතා වාඩි වීමෙ.  

3- වාඩි වී සලාතෙ ඉටු කිරීමට ශංක්තිෙ රනොද න්රන් නම් 

කිබ්ලාවට මුහුණ ලා හහුරේ ඇල පැත්තට හාන්සි වී සලාතෙ 

ඉටු ක  යුතුෙ. - වඩාත් උචිත වන්රන් දකුණු පැත්තට 
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ඇලවීමෙ- නමුත් කිබ්ලා දිසාවට මුහුණලෑමට රනොහැකි නම් 

එවිට හහු මුහුණ පා සිටින කව  දිසාවක සිට රහෝ සලාතෙ 

ක  යුතුෙ. හහුරේ සලාතෙ නිවැ දිෙ නැවත ඉටු කිරීමක් 

අවශංය රනොරේ.  

4- පැත්තට ඇල වී සලාතෙ ඉටු කිරීමට ශංක්තිෙ රනොමැති නම් 

හහු උඩු බැලි රදසට හැරී රදපා කිබ්ලා රදසට රෙොමු වන රසේ 

සිට සලාතෙ ඉටු ක  යුතුෙ. එහි දී කිබ්ලා රදසට මුහුණලන 

රසේ මදක් තම හිස එසවීම උතුම්ෙ. රදපා කිබ්ලා රදසට 

හැ වීමට ශංක්තිෙ රනොමැති නම් එෙ පිහිටා ඇති අයුරින්ම සිට 

සලාතෙ ක  යුතුෙ. නැවත ඉටු කිරීමක් අවශංය රනොරේ.  

5- ර ෝගිො රුකූඋ හා සුජූද් කිරීම අනිවාර්ෙෙ. නමුත් එෙට 

ශංක්තිෙ රනොදැරුරේ නම් තම හිස රසොලවා සිංඥා ක  යුතුෙ. 

එවිට රුකූහි දක්වන සිංඥාවට වඩා පහත් ව සුජූද්හි සිංඥාව සිදු 

ක  යුතුෙ. එරසේම හහුට රුකූඋ කිරීමට හැකිොව තිබී සුජූද් 

ක  රනොහැකි විටක හහු රුකූඋ අවසථ්මාරේ රුකූඋ රකොට සුජූද් 

සඳහා හිස රසොලවා සිංඥා ක  යුතුෙ. එරසේම හහුට සුජූද් 

කිරීමට හැකිොව තිබී රුකූඋ ක  රනොහැකි විටක හහු සුජූද් 

අවස්ථමාරේ සුජූද් රකොට රුකූඋ සඳහා හිස රසොලවා සිංඥා ක  

යුතුෙ.  

6- රුකූඋ හි හා සුජූද් හි එරසේ හිරසන් සිංඥා කිරීමට පවා ශංක්ති 

රනොමැති නම් තම දෑසින් සිංඥා ක යි. එවිට රුකූහි මදක් ඇස ්

වසා ගත යුතු අත  සුජූද්හි වැඩිපු  ඇස් වසා ගත යුතුෙ. ඇතැම් 

ර ෝගීන් සිදු ක නවාක් රමන් අතින් සිංඥා කිරීම නිවැරැදි 

රනොරේ. කුර්ආනරය් රහෝ හදීසරය් රහෝ ඒ සඳහා කිසිදු 

මූලාරෙක දකින්නට රනොමැත. විද්වතුන් පවසන ප්රකාශංෙක් 

රහෝ රනොමැත.  

7- හිස රසොලවා සිංඥා කිරීමට රහෝ ඇසින් සිංඥා කිරීමට රහෝ 

ශංක්තිෙ රනොමැති නම් තම හදවතින් සලාතෙ ඉටු ක යි. එවිට 

තක්බීර් පවසා කුර්ආනෙ පා ාෙනෙ රකොට රුකූඋ සුජූද් කිොම් 
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කුඌද් ෙන සලාතරය් ඉරිෙේවන් හදවතින් විචිත්රවත් ක  

ගනිමිත් රේතනා ක යි. සෑම රකරනකුටම කුසල් හිමි වන්රන් 

හහුරේ රේතනාවට අනුවෙ.  

8- සෑම සලාතෙක්ම එහි නිෙමිත රේලාරේ ඉටු කිරීම ර ෝගිො 

රවත අනිවාර්ෙෙ රේ. හහු රවත අනිවාර්ෙෙ වන දැයින් හහුට 

හැකිොව ඇති දෑ රගන හහු ඉටු ක  යුතුෙ. සෑම සලාතෙක්ම 

එහි නිෙමිත රේලාවට ඉටු කිරීම පිළිබඳ ව හහුට සැකෙක් 

පවතී නම් ලුහර් හා අසර් අත  ද මේරිබ් හා ඉෂා අත  ද 

සලාතෙ එක් කිරීමට අනුමැතිෙ ඇත. එෙ රප ට රගන රහෝ 

පසුවට රගන රගොස් රහෝ ඉටු ක  හැක. එනම් අසර් සලාතෙ 

ලුහර් සමඟ හා ඉෂා සලාතෙ මේරිබ් සමඟ රප ට රගනැවිත් 

රහෝ ලුහර් සලාතෙ අසර් රවත හා මේරිබ් සලාතෙ ඉෂා රවත 

රගන රගොස් ජම්උ රහවත් සලාතෙන් එක් රකොට ඉටු ක  

හැක. එෙ තමන්රේ පහසුව අනුව සිදු ක  යුතු රේ. සුබ්හු 

සලාතෙ ඊට රප  රහෝ ඊට පසු සලාතෙ සමඟ එක් රකොට ඉටු 

ක  රනොහැක.  

9- ර ෝගිො ප්රතිකා  සඳහා රවනත් නග ෙකට ගමන් ගත් 

මගිෙකු වී නම් එවිට හහු  කආත් හතරර් සලාතෙන් රදක 

බැගින් රකටි රකොට ඉටු ක  හැක. එනම් හහු නැවත තම ගම 

 ට බලා පැමිරණන රතක් ලුහර් අසර් හා ඉෂා  කආත් රදක 

බැගින් ඉටු ක  හැක.  හහුරේ ගමන් කාලෙ දිගු වුව ද රකටි 

වුවද එක සමානෙ.  

 

අල්ලාහ් රමෙ පිළිගනිත්වා   

මූලාරෙ:  

ගරු අෂ්-රෂයික් අල් අල්ලාමා මුහම්මද් සාලිහ් අල් 

උරසයිමීන්රේ රවබ් අඩවිෙ. 

 



 

 

 
8 

ර ෝගිෙකු මුහුණ රදන දුෂ්ක තා හා ඒ මත 

ඉවසීරමන් කටයුතු කිරීරම් මහිමෙ පිළිබඳ සඳහන් 

ක න හදීස් කිහිපෙක්. 

1 - 

ِب  َعن  
َ
رِي   َسِعيد   أ ُد 

 
ِب  وََعن   اْل

َ
ُ  َصىلَّ  انلَِّب   َعن   ُهَري َرةَ  أ  َعلَي هِ  اّللَّ

لِمَ  يُِصيُب  "َما قَاَل : وََسلَّمَ  ن   َواَل  َهم   َواَل  َوَصب   َواَل  نََصب   ِمن   ال ُمس   ُحز 
ًذى َواَل 

َ
َكةِ  َحّتَّ  َغم   َواَل  أ و  رَ  إاِلَّ  يَُشاُكَها الشَّ ُ  َكفَّ َخَطايَاهُ"  ِمن   بَِها اّللَّ

 متفق عليه
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශං ක  බව අබූ 

හුර යි ා ( ළිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා හා අබූ සඊද් අල් කුද්රි 

( ළිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා ෙන සහාබාවරුන් විසින් වාර්තා ක න 

ලදී.  

මුස්ලිම්ව ොට ඇති වන කව  රහෝ දුෂ්ක තාවක් රහෝ ර ෝගෙක්  

රහෝ දුකක් රහෝ සන්තාපෙක් රහෝ පීඩාවක් රහෝ රදොම්නසක් රහෝ 

වුව ද එෙ ඇරනන කටුවකින් රහෝ සිදු වුව ද එමගින් අල්ලාහ් 

හහුරේ වැ දි වලට සමාව රදන්රන්මෙ.  මූලාරෙ: බුහාරි. 

 

2 - 

ِب مسعود، قال :  قَاَل 
َ
ِ  َرُسوُل  وَعن  أ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  ِمن   " َما وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ
لِم   ًذى يُِصيُبهُ  ُمس 

َ
ُ  َحطَّ  إاِلَّ  ِسَواهُ  َفَما َمَرض   أ  ََتُط   َكَما َسي َئاتِهِ  هَلُ  اّللَّ

َجَرةُ   َوَرَقَها" متفق عليه. الشَّ
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අල්ලාහ්රේ දූතොණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශං ක  බව අබූ මස්ඌද් ( ළිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා ක න ලදී.  

ර ෝගෙක් රහේතුරවන් ෙම් කිසි පීඩාවක් මුස්ලිම්ව ෙකුට ඇති වූරය් 

නම් ඒ රහේතුරවන් ගහක රකො  වැරටන්නාක් රසේ හහුරේ 

පාපෙන්ට අල්ලාහ් සමාව රදයි. මූලාරෙ: බුහාරි හා මුස්ලිම්  

3 - 

ُ  َرِضَ  َعن  ََعئَِشةَ  ِ  َرُسوُل  قَالَت  : قَاَل  َعن َها اّللَّ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َعلَي هِ  اّللَّ
لَِم ، تُِصيُب  ُمِصيَبة   ِمن   : " َما وََسلَّمَ  ُ  رَ َكفَّ  إاِلَّ  ال ُمس   َحّتَّ  َعن هُ  بَِها اّللَّ

َكةِ  و   يَُشاُكَها " متفق عليه الشَّ
අල්ලාහ්රේ දූතොණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශං ක  බව ආඉෂා ( ළිෙල්ලාහු අන්හා) තුමිෙ විසින් වාර්තා 

ක න ලදී.  

මුස්ලිම්ව ොට ඇති වන කව  රහෝ දුෂ්ක තාවක් වුව ද ඒ 

රහේතුරවන් අල්ලාහ් හහුරේ පාපෙන් ක්ෂමා රනොරකොට හරින්රන් 

නැත. එෙ අනින කටුවකින් රහෝ වුවද කම් නැත.   මූලාරෙ : 

බුහාරි හා මුස්ලිම් 

4 - 

ِ  َرُسوُل  قَاَل  َجابِر  رض اهلل عنه َقاَل:  َعن   ُ  َصىلَّ  اّللَّ :  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ
ُل  " يََود   ه 

َ
َطىيُ  ِحنيَ  ال ِقَياَمةِ  يَو مَ  ال َعافَِيةِ  أ ُل  ع  ه 

َ
َاَلءِ  أ نَّ  لَو   اثلََّواَب  اْل 

َ
 أ

ن َيا ِف  ُقرَِضت   ََكنَت   ُجلُوَدُهم    بِال َمَقارِيِض " متفق عليه  ادل 
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අල්ලාහ්රේ දූතොණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) පැවසූ බව 

ජාබිර් ( ළිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා ක න ලදී.  

ම වුන් රකර න් නැගිටුවනු ලබන දින (රමරලොව) පරීක්ෂාවට 

ලක් වූ අෙට කුසල් රදනු ලබන විට සුවපත් ව සිටිෙවුන් තමන්රේ 

හම් රමරලොවදීම කතුරුවලින් කැබලි කැබලි වලට කැපී තිබිෙ යුතු 

රනොරේ දැ යි ආශංා ක යි.  

රමෙ ඉමාම් තිර්මිදි තුමා විසින් වාර්තා ක  ඇති අත  ඉමාම් 

අල්බානි තුමා රමෙ හසන් ගණෙට අෙත් හදීසෙක් බව සඳහන් 

ක යි.  

මතු සම්බන්ධයි 
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