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සලාහ්වෙ හි හුඃෂූ නම් බියසුලුකම  
ෙර්ධනය කරන මාර්ග 33ක් 

මුහම්මද් සාලිහ් අල් මුනජ්ජිද් 
 

www.islamicawakening .com වෙබ් පිටුවෙන් 

 

සිංහල භාෂාවෙන් 
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

හඳුන්ො දීම 

සයලු ප්රශිංසා සයලු වලෝකයන්  වේ අධිපති 

අල්ලාහ් ට හිමි වේො. ඔහ වේ ග්රන්යව , “ (පිංච 

කාල) සලාහ් ආරක්ෂා කර. . මධය  කාල සලාහ්ෙ ද 

(ආරක්ෂා කර. ) අල්ලාහ ට තිතිම ව ෙ නි ස සවු. .”  

සූරා තකරා 2:238  යනුවෙන් ද සලාහ් නමිති නිමදුම 

පිළිතඳ ෙ  

ْْبِ َوا اَلةِ َواْستَِعينُوا بِالصَّ َها لََكبرَِيٌة إَِّلَّ لََعَ  ۚ   لصَّ َوإِنَّ
 ﴾٥٤﴿ اْْلَاِشِعيَ 

“..සිතිවින්ම එය බියසුලු අය ට විනා (අන් අය 

ට) තිරෑරුම් වදයකි.”  සූරා 2:45. යනුවෙන්ද පෙසයි. 

ඔහ  වේ තිතිමතුන්  වේ නායක වෙය දරණ, 

බියසුලුෙන්  වේ ප්රධාියයා ෙන අල්ලාහ් වේ රසූල් 

http://tanzil.net/#2:45
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(සල්) තුමාණන්, එතුමා  වේ ප. වල් අය සහ සගයින් 

ට සාමය හා ආශීර්ොදය හිමි වේො. 

සලාහ් යනු ප්රාවයෝක ක ලුලුනු අතරින් මහ ව 

ප්රතල එකක් ෙන අතර, සලාහ්වෙ හි ියරත ෙන 

වකවනක් තුළ බියසුලු භාෙය තිබිය යුතු තෙ ෂරීආ 

ප්රකාශ කරයි. අල්ලාහ් ට එවරහි .  ඉබ්ලීස් ආදම් වේ 

දරුෙන්ෙ වනොමඟ යෙන තෙ වමවසේ ප්රකාශ කවළේය.  

ْيَمانِِهْم وََعن 
َ
يِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم َوَعْن أ

َ
ن َبْيِ أ ُثمَّ ََلتِيَنَُّهم ِمِّ

ْكََثَُهْم َشاِكِرينَ  ۚ   َشَمائِِلِهمْ 
َ
ُد أ  ﴾٧١﴿ َوََّل ََتِ

 “එයට පසු ඔ. න්  වේ ඉදිරිපසන් ද ඔ. න්  වේ 

පිටු පසන් ද, ඔ. න්  වේ දලුණු පසන් ද ඔ. න්  වේ ෙම් 

පසන් ද ඔ. න් වෙත (ලුමන්ත්රණ පිිසස) 

එන්වනම්මයි.” සූරා 7: 17. 

 මිියසා සලාහ්වෙ හි වයවදන විට ඔ. න්  වේ 

සත වෙනතක ට යිවිම ඉබ්ලීස්  වේ ප්රතලතම 

ලුමන්ත්රණයක් . ව  සලාහ්වෙ හි ියරත .  විට මිියසා  

වේ කන තුළ වකොඳුරමින් සලාහ් කිරීවම් සතුට විනාශ 

කර සලාහ් මක න් මිියසා ලතන තයාග ය ඔ. න් ට 

අහිමි කිරීම යි. මිහිතලවයන් අතුරුදන් ෙන ප්රයම 

කරුණ හුඃෂූ නමිති බියසුලු කම ෙන අතර, අපි අද 

http://tanzil.net/#7:17
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ජීෙ ව ෙන්වන් එෙිිය අෙසාන යුගයක ය. හවදයිෆා 

(රළි) තුමා පිෙසු ෙදන අපහ ට අදාළ ෙනු ඇත. “ඔවබ් 

දහවමන් ඔත ප්රයමවයන් අහිමි කර ගන්වන් හුඃු  ෙන 

අතර, ඔවබ් දහවම් ඔත අෙසාන ෙ අහිමි කර ගන්වන් 

සලාහ් නම් නිමදුම වේ. වකවනක් සලාහ් ඉටු කරනු 

ඔත දකින නමු ව ඔහ වෙත කිසදු යහකමක් නිත. 

මෑත කාලව  දී ඔත මස්ජිදයට ඇතුළු වි හුඃු  සහිත 

කිසවෙක් එහි වනොදකින්වන් ය .” (අල් මදාරිජ් 

1/521)  

 සෑම වකවනක් ම තමන් ගින වහොඳ හිවු 

දන්නා වහේතුවෙන් ද, සලාහ ්කරන විට ෙසේාස නමිති 

ස ව තුළ වකොඳුරන ෂෂතාන්  වේ  අයහප ව සතුවිලි 

ියසා ද, හුඃු  භාෙ ය අහිමි වීම පිළිතඳ ෙ වතොවහෝ 

වදවනලුවගන් ලිවතන පිමිිසලි වහේතු වෙන් ද, වම් 

පිළිතඳෙ සාකච්ඡා කිරීම වතොවහෝ ෙිදග ව තෙට ප ව 

ෙ ඇත. මට සහ ම වේ සවහෝදර මුසල්ිම්ෙරුන් ට 

යහපතක් ලතනු පිිසස පහත සඳහන් කරුණු ගින 

මතක් කරමි. 

 අල් ලුර්ආන ව  අල්ලාහ් වමවසේ පෙස යි. 

فْلََح الُْمْؤِمنُونَ 
َ
يَن ُهْم يِف َصاَل  ﴾٧﴿ قَْد أ ِ  ﴾٢﴿ تِِهْم َخاِشُعونَ اَّلَّ

http://tanzil.net/#23:1
http://tanzil.net/#23:2
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“සිතිවින් ම, වද්ෙ විශේාසෙන්තවයෝ ජයග්රහණ ය 

කවළෝය; ඔ. හ තම සලාහ්වෙ හි තිගෑප ව ෙ නිඹුරු 

ෙන්වනෝ වෙති.” සූරා අල් මුුඃමිනූන් 23:1-2 

 එනම්, ශාන්ත භාෙවයන් අල්ලාහ් වකවරහි 

බියසුලු වීම. හුඃෂූ යනු ශාන්ත භාෙය, සන්සුන් භාෙය, 

සමයය, සහ ියහතමානී භාෙය යන සයලු අර්ය 

ඇතුළ ව ය. වකවනක් තුළ හුඃු  ඇති ෙන්වන් අල්ලාහ ්

ගින බිය සහ ඔහ තමා වදස තලමින් සවුන තෙ ඇති 

හිඟීම ියසා ය. (තෆස්ීර් ඉබ්නු කතිර්) හුඃු  යනු 

වකවනලු  වේ හදෙත තම පරමාධිපති ඉදිරිව  

ියහතමානී භාෙවයන් හා යටහ ව භාෙවයන් සට 

ගිනීම යි. (අල් මදාරිජ් 1/520) 

 “අල්ලාහ ට යටහ ව ෙ නික  සවු. ” සූරා 2:238 

යන ොකය ගින විග්රහ කළ මුජාහිද් ‘හිස නිමීම, ඉතා 

සන්සුන් ෙ හා කීකරු ෙ තම දෑස් පහ ව වකොට සයලු 

කීර්ති හිමි අල්ලාහ් වකවරහි තිතන බිවයන් යට ව 

පහ ව වීම‘ යනුවෙන් පිෙසීය. (තසීම් කද්ර් අස ්සලාහ ්

1/188) 

 හුඃු  හට ගන්නා සය්ානය වකවනලු  වේ 

හදෙත ෙන අතර, ඔහ වේ සරුවර හි එය ප්රකාශ 

වකවර්. මිියසා වේ විවිධ ඉන්ද්රීයයන් හදෙත 
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අනුගමනය කරයි. වනොසිලකිලම ව වීම වහෝ 

ෂෂතාන් වේ වකඳිරීම ියසා වහෝ හදෙත අපවිත්ර 

. ව  නම් නිමදුම් කරන පුද්ගලයා වේ සරුවර් 

අෙයෙන් ද අපවිත්ර ෙනු ඇත. හදෙත රජ වකවනලු 

වමන් ෙන අතර, ඔහ වේ ඉන්ද්රයයන් රු  වේ අණ ට 

එකඟ ෙ වසේෙය කරන වසතළුන් වමන් ය. රු  

තලවයන් වනරපා දමනු ලිබුෙවහො ව අනුගාමිකවයෝ 

අතරමිං වෙති. වකවනලු වේ හදෙත හරියාකාර ෙ 

නිමදුම් ක්රියාවෙ හි වනොවයදුවන නම් සදු ෙන අ. ල 

වමෙින්නකි. 

සලාහ් වෙහි හුඃු  ෙර්ධනය කරන මාර්ග 

33ක් - 

 2ෙන වකොටස 

වකවනක් තම හුඃු  භාෙය ප්රදර්ශනය කිරීම 

තහනම් ය. අෙිංක  කවම් සලලුණු අතර වම්ො ද 

අඩිංගු වේ. 

හුඃෂූ භාෙය සඟො ෙසිං කිරීම 

හවදයිෆා (රළි) තුමා දිනක් “ආ වම 

ෙිංචියකයන් වේ  හුඃෂූ පිළිතඳෙ ප්රවේශම් වෙන්න.” 

යියි පිෙසුහ. “ෙිංචියකයන් වේ හුඃු  යනු ලුමක් ද?” 
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යියි එතුමාවගන් ප්රශන් කරනු ලිබු විට, “ශරිරව  

හුඃු  භාෙය වපන්නුම් කළ ව, ඔහ වේ හදෙවත හි හුඃු  

භාෙය දක්නට වනොමිත.” යියි පිළිතුරු දුන්හ. 

ෆුවදයිල් ඉබ්නු අයාද් වමවසේ පෙසයි. “වකවනක් තම 

හදෙවත හි හුඃෂූ ප්රමාණයට ෙඩා අධිකෙ ප්රදර්ශනය 

කිරීම අප්රිය කරනු ලතයි.” පුද්ගලවයක් තම උරහිස 

සහ ශරීරව  හුඃු  භාෙය වපන්නුම් කරනු දුටු 

ඔ. න්වගන් වකවනක් “අවහෝ අසෙල් තිනි වතා! 

හුඃු  තිවතන්වන් වමතින යියි පෙසා ඔහ වේ පපුෙ 

වපන්ො” වමතින වනොවේ යියි පෙසා ඔහ වේ 

උරහිස වදස වපන්විය. 

වකවනලු වේ සිතෑ වද්ෙ විශ්ොසය ියසා හට කන්නා 

හුඃෂූ භාෙය සහ ෙිංචියකයන් වේ හුඃු  භාෙය අතර 

තිවතන වෙනස ඉබ්න් අල් ක යිම් (රහ)් පහදා 

දුන්වන් වමවසේය. “සිතෑ වද්ෙ විශේාසව  හුඃෂූ භාෙය 

යනු, උ වතරිතර අල්ලාහ් වේ මහිමය පිළිතඳ ෙ 

අෙවතෝධය ලිබු හදෙවත හි හටගන්නා සම්පූර්ණ 

යට ව පහ ව භාෙය, බිය, ලිජ්ජාෙ, ආදර භක්තිය, 

අල්ලාහ් වේ ආශීර්ොදය සහ තම පාපයන් හඳුනා 

ගිනීම යනාදියයි. හදෙව ව හුඃෂූ භාෙය ට අෙනත වි 

ශරීරව  හුඃු  සදු ෙනු ඇත. ෙිංචියකයන් වේ හුඃු  

යන, මහ ව ප්රදර්ශනයක් වපන්නුම් කළ නමු ව ඔහ 
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වේ හදෙවත හි හුඃු   නමිති හිඟීම් වකොවහ ව ම 

නිත. සහාතා (රළි) ෙරවයක් “ෙිංචියකයන් වේ හුඃෂූ 

භාෙවයන් මම ආරක්ෂාෙ පතමි.“ යනුවෙන් ප්රාර්යනා 

කිරීම ට පුරුදු වී සවුව යි. “ආ වම ෙිංචියකයන් වේ 

හුඃු  යනු ලුමක් දි?“ යි ඔහවගන් විමසන ලදී. එය ට 

ඔහ, “සරුවරහි හුඃු  තිවතන තෙ වපන්නුම් කරන 

නමු ව ඔහ වේ හුඃු  භාෙය දක්න ට නිත.” යනුවෙන් 

පිළිතුරු වදන ලදී. 

 අල්ලාහ් අබියස සිතෑ හුඃු  භාෙය ලතන 

පුද්ගලවයක් කායික ආශාෙන් පිළිතඳ කිසදු තිකීමක් 

වනොදක්ෙයි. ඔහ වේ හදෙත පිරිසදු ෙ තිවතන අතර 

උ වතරීතර අල්ලාහ ්වේ ආවලෝකවයන් පිරී ඉතිරී යයි. 

අල්ලාහ් වකවරහි බිය සහ විස්මය මක න් ඔහ වේ 

හදෙත පිරී ඉතිරී යාම ියසා ඔහ වේ පටු 

ආ වමාර්යකාමි ආශාෙන් සයල්ල දුරු වී වගොස් ඔහ 

වේ ශාරීරික අෙයෙන් සිංසුන් තෙ ට ප ව වෙයි. ඔහ 

වේ හදෙත වගෞරෙය ට පමුණුෙන ලදු ෙ අල්ලාහ ්

වකවරහි සුරක්ෂිත හිඟීම් සහිත ෙ අල්ලාහ ්ෙ වමවනහි 

කරයි. ඔහ වේ පරමාධිපති වගන් ඔහ වෙත 

ශාන්තභාෙය පහළ ෙනු ඇත. වම් වහේතුන් මත 

අල්ලාහ් ඉදිරිව  ඔහ යට ව පහ ව භාෙයට (මුහු්ඃබි ව) 

ප වවෙයි. අල්ලාහ් ඉදිරිව  යට ව පහ ව භාෙය ට 
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පප ව .  පුද්ගලයා ආරක්ෂිතය ලිබු වකවනක් වෙයි. 

මිහිතලව  පහ ව බිම මුහු්ඃබි ව වපොවළොෙක් ෙන අතර, 

එය ජල සම්ප ව ලිබු සය්ානයකි. එවමන් ම මුහ්ුඃබි ව 

තෙ ට ප ව .  හදෙත, යට ව පහ ව භාෙවයන් යුතුෙ 

සෑහිම ට ප ව ෙනු ඇත. වමෙිිය පුද්ගලයා වේ 

සලලුණු ෙන්වන් වගෞරෙය හා නමයතාෙ ියසා තම 

පරමාධිපති ට හිස නමා නමස්කාර කරන අතර, 

අල්ලාහේ මුණ ගසන තුරු ඔහ හිස ඔසෙන්වන් නිත. 

උද්ධච්ච තෙ ට ප ව .  හදෙත වමය ට හා වපසන් 

වෙනස් ය. සිතෑ වද්ෙ විශේාසව  හුඃු  වමෙන්නක් ය. 

ආඩම්තරකමින් හිස ඔසො සවුන විට උස ්බිමක් වමන් 

ෙන අතර එහි ජලය කිස විවටක වනොරැවඳේ. එය ියසරු 

ය.  

 ආ වම ෙිංචියකයන් ප්රදර්ශණ කරන හුඃු  සහිත 

වකවනලු වේ හදෙත තුළ ආසාෙන් හා තෘෂන්ාෙන් 

තෙම ව පිරී තිවබ්. තාහිර වපනුමට ඔහ හුඃු  සහිත තෙ 

වපවනන නමු ව, ඔහ තුළ වගොදුර වසොයන මීවුයාෙව ව 

නයා සහ ෙනාන්තරව  සිංහයා සිරිසරනු ඇත. (අර් 

රූහ් - දාර් අල් ෆික්හ් පිටු අිංක 314) 

 වකවනක් සලාහ්වෙ හි තම හදෙත ශූනය කර 

නිමදුවම හි පමණක් සතුවිලි වයොමු කර, අන් සයලු 
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වද් ට ෙඩා සලාහේ ට ප්රමුත වෙය වදන විට සලාහ්වෙ 

හි හුඃෂූ සදු වෙයි. ඔහ සහන ලතන්වන් වමෙිිය 

අෙස්යාෙක පමණකි. නබි (සල්) තුමාණන් “මවේ 

සතුට සලාහ් වෙහි පිහිටනු ඇත” යියි පිෙසුහ. 

(තෆස්ීර් ඉබ්නු කතීර් 5/456. මූලාශ්ර මුසන්ද් අහමද් 

3/128 සහ සහීහ් අල් ජාමි 3124) 

قَاِت   ِقَي َوالُْمتََصِدِّ َواْْلَاِشِعَي َواْْلَاِشَعاِت َوالُْمَتَصِدِّ
ائَِماِت َواْْلَافِِظَي فُُروَجُهْم  ائِِمَي َوالصَّ اِكِريَن َوالصَّ َواْْلَافَِظاِت َواَّلَّ

ْجًرا َعِظيًما
َ
ْغِفَرًة َوأ ُه لَُهم مَّ َعدَّ اللَـّ

َ
اِكَراِت أ َه َكِثرًيا َواَّلَّ  ﴾٥٤﴿ اللَـّ

“අල් හාුඃෂි ඊන ෙඅල් හාුඃෂිආ ව (අල්ලාහ ්

ඉදිරිව  යට ව පහ ව භාෙවයන් සවුන පිරිමින් හා 

ස්ත්රීන්) යනුවෙන් සඳහන් කරන අල්ලාහ්, ඔහ විසන් 

වතෝරා ගනු ලිබු අය වේ ගුණාිංගය වමය තෙ පෙසයි. 

ඔ. න් සඳහා ක්ෂමාෙ සහ උතුම් තයාග (සේර්ගය) 

සූදානම් කර තිවතන තෙ අල්ලාහ් සනාය කරයි.” සූරා 

අහ්සාබ් 33:35. 

 හුඃු  නම් හිඟීවම් යහ ප්රතිලලයක් ෙන්වන් 

වකවනක් සලාහ ් පහසු ක්රියාෙක් තෙ ප ව කර 

ගිනීමයි. වම් තෙට අල්ලාහ් පෙසන්වන් වමවසේය.  

http://tanzil.net/#33:35
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اَلةِ  ْْبِ َوالصَّ َها لََكبرَِيٌة إَِّلَّ لََعَ  ۚ   َواْستَِعينُوا بِالصَّ َوإِنَّ
 ﴾٥٤﴿ اْْلَاِشِعيَ 

“ ඉෙසීවමන් ද සලහ්වෙ හි වයදීවමන් ද පිහිට ඉල්ල. . 

සිතිවින් ම එය බිය සුලු අයට විනා (අන් අයට) 

තිරෑරුම්  වදයකි.” සූරා 2: 45 (සිතෑ විශේාසීන් 

අල්ලාහ් ට සම්පූර්ණවයන් අෙනත ෙන ඔහ වේ 

දඬුෙම ට අධිකෙ බිය ෙන සහ ඔහ වේ වපොවරොන්දු හා 

අෙොද ගින මිනිවින් දනී) සලාහ් ඉටු කිරීවම් දී හුඃු  

නම් හිඟීම සහිත අය හිර අන් අය ට වමම කාර්යය 

ඉතාම ව අසීරු ය. හුඃු  නම් මානසක ත ව වෙය 

ඉතාම ව ෙිදග ව එකක් ෙන අතර, අෙසාන යුගයක් 

ෙන වමම කාල ෙකොනුවේ එය දිකීම ඉතා දුර්ලභ 

ෙන අතර, ශීඝ්රවයන් නිති යන කරුණකි. “වමම  

සමාජවයන් ප්රයමවයන් ඉෙ ව කරනු ලතන්වන් හුඃු  

නම් වද්ෙ තය ෙන අතර, හුඃු  සහිත කිසවෙක් ඔත 

වනොදකින්වන් ය.” යනුවෙන් මුහම්මද් රසූල් (සල්) 

තුමාණන් ෙදාළහ. අල් කබීර් ග්රන්යව  අල් තතරාිය 

වමය සනාය කරයි. 

සලාහ්වෙහි  හුඃු  භාෙය ෙර්ධනය 

කරගන්වන් වකවසේ ද?  

http://tanzil.net/#2:45
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3ෙන වකොටස  

 

හෂූ පිළිතදෙ ඉතාම ව ියෙිරදි මතය ට එකඟෙ හුඃු  

නම් මානසක හිඟීම අතයෙශය එකකි. වෂ ක් අල් 

ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමි යා (රහි) වමවසේ පිහිදිලි 

කවළේය. උ වතරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසා ඇත.  

اَلةِ  ْْبِ َوالصَّ َها لََكبرَِيٌة إَِّلَّ لََعَ  ۚ   َواْستَِعينُوا بِالصَّ َوإِنَّ
 ﴾٥٤﴿ اْْلَاِشِعيَ 

“ ඉෙසීවමන් ද සලාහ්වෙ හි වයදීවමන් ද පිහිට 

ඉල්ල. . සිතිවින් ම එය බිය සුලු අයට විනා (අන් 

අයට) තිරෑරුම්  වදයකි.” සූරා 2: 45 

 අල්ලාහ් වෙත බිය සුළු වනොෙන අයට එවරහි ෙ 

දඬුෙම් ියයම කරනු ලිබු තෙ වමම ොකය වය හි 

අර්යය වපන්නුම් කරයි. දඬුෙම් වදනු ලතන්වන්  

අියොර්යය ක්රියාෙක් ඉටු වනොකළ විට වහෝ තහනම් 

ක්රියාෙක් ඉටු කළ විට දඬුෙම් ියයම කරනු ලතනු ඇත. 

හුඃු  වනොමිති අය ට එවරහි ෙදඬුෙම් ියයම කරනු 

ලතන්ෙවන් නම්, හුඃු  නම් හිඟීම අියොර්යය එකක් 

(ොජිබ්) තෙ වමය වපන්නුම් කරයි. අල්ලාහ් වකවරහි 

http://tanzil.net/#2:45
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බියසුලු භාෙය අියොර්යය එකක් තෙ පහත සඳහන් 

ොකය සනාය කරයි. 

فْلََح الُْمْؤِمنُونَ  
َ
يَن ُهْم يِف َصاَلتِِهْم  ﴾٧﴿ قَْد أ ِ اَّلَّ

 ﴾٢﴿ َخاِشُعونَ 

“සිතිවින් ම වද්ෙ විශ්ොසකවයෝ ජයග්රහණය 

කවළෝය. ඔ. හ තම සලාතවය හි තිගෑප ව ෙ නිඹුරු 

ෙන්වනෝ වෙති.” සූරාඅල් මූමිනූන් 23 ොකය 1 සහ 2. 

ئَِك ُهُم الَْواِرثُونَ  ـٰ ولَ
ُ
يَن يَِرثُوَن الِْفرَْدوَْس ُهْم ِفيَها  ﴾٧١﴿ أ ِ اَّلَّ

ونَ   ﴾٧٧﴿ َخاِِلُ

“ඔ. හ,  ස්ෙර්ගය උරුම කර ගන්නා උරුමක් 

කරුවෙෝ ඔ. හම ය. එහි සදාතියකවයෝ ඔ. හම ය.” 

සූරා අල් මූමිනූන් 23: ොකය 10 සහ 11 

 වමෙිිය ජනතාෙ ෆිර්ද. ස් නමිති සේර්ගය 

උරුම කර ගන්නා තෙ සයලු ප්රශිංසා හිමි උ වතරිතර 

අල්ලාහ් සනාය කරයි. වමය ට එකඟ ෙ අන් කිසවෙලු 

ට එය ට හිමිකමක් නිත. සලාහ් ක්රියාවෙ හි හුඃු  

අියොර්යය එකකි. එනම්. ශාන්ත භාෙය, යටහ ව පහ ව 

භාෙය සහ අෙනත භාෙය තිබිය යුත වේ. සලාහ්වෙහි 

http://tanzil.net/#23:1
http://tanzil.net/#23:2
http://tanzil.net/#23:10
http://tanzil.net/#23:11
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සුජූද් නම් හිස වපොවළොෙ මත තතන ඉරියේෙ 

කපුවටක් ආහාර මත වකොටන ආකාරවයන් ලහි 

ලහිවයන් ඉටු කරන වකවනක් සහ රුලුඋ 

ඉරියේවෙන් නික වුන විට සම්පූර්ණ ෙශවයන් සරුර 

සෘු  ෙ තතා, සුළු වමොවහොතක ට ශාන්තෙ වනොරැඳී,  

ෙහාම සුජූද් වෙත යන වකවනක් තුළ හුඃු  වනොමිති 

තෙ සිළවක්. සන්සුන් භාෙය යනු ඕනෑම පියෙරක් 

සීරුවෙන් ඉටු කිරීමය. සයලු වද් සීරුවෙන් පියෙර 

වනොගන්නා වකවනක් ශාන්ත භාෙය වනොමිති 

වකවනකි. සන්සුන් භාෙය වනොමිති වකවනක් 

සලාතව  සුජූද් සහ රුකූ නම් ඉරියේවෙ හි හුඃු  

විරහිත වකවනක් තෙ ට ප ව වේ. එවමන් ම සලාහව්ෙ 

හි හුඃු  වනොමිති වකවනක් පාපතරවයකි. සලාහ්වෙ 

හි වයදී සවුන විට අහස වදස ට වන ව ඔසෙන 

වකවනක් පිළිතඳ ෙ පෙසන විට ඔහ හුඃු  වනොමිති 

වකවනක් තෙ රසූල් (සල්) තුමාණන් වපන්ො දීම 

සලාහ් ක්රියාවෙ හි හුඃු  තිබිය යුතු තෙ සනාය කරයි. 

(මජ්මා අල් ෆ වො 22/553 – 558) 

හුඃු  නමිති ස ව ගුණය පිළිතඳ ෙ සහ එය 

වනොමිති වකවනලු ට අෙොද කිරීම  පිළිතඳ ෙ නබි 

(සල්) තුමාණන් වමවසේ ෙදාළහ. සලාහ් වේල පහක් 

අල්ලාහ් අියොර්යය කර ඇත. කෙවරලු ියසයාකාර ෙ 
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. දු කර වගන, ියස වෙලාෙ ට නිමදුම් කර, රුලු උ 

යන ඉරියේෙ හුඃු  සහිත ෙ පරිපූර්ණ ෙ ඉටු කරයි ද, 

ඔහ වේ පාපයන් ට ක්ෂමාෙ වදන තෙ අල්ලාහ ්

වපොවරොන්දු ෙන අතර, කෙවරලු එය වනොකරන්වන් 

ද, ඔ. න් ට එෙිිය වපොවරොන්දු අල්ලාහ් වනොවදන්වන් 

ය. අල්ලාහ් කිමති නම් ඔ. න් ට සමාෙ වදයි. අල්ලාහ ්

කිමති නම් ඔහ ට  දඬුෙම් පණෙයි. මූලාශ්ර අූ  දාූදද් 

අිංක 425, සහීහ් අල් ජාමි 3242. 

හුඃු වෙහි ස වගුණය ගින නබි (සල්) තුමාණන් 

පිහිදිලි කරන විට, “කෙවරක් ියසයාකාර ෙ . දු 

වධෝෙනය කර, අනතුරු ෙ සත සම්පූර්ණවයන් වයොමු 

කර රකඅ ව වදකක් සලාහ් කරන්වන් නම්, (අන් 

කිසෙක් ගින කල්පනා වනොකර) ඔහ වේ වපර ූද පාප 

සයල්ලන් ට ක්ෂමාෙ වදනු ලතයි. (සේර්ගය ගින 

වපොවරොන්දුෙ වදනු ලතයි)” මූලාශ්ර අල් බුහාරි   158; 

අන්නසාඉ 1/95 සහීහ් අල් ජාමි 6166. 

සලාහ්වෙ හි හුඃු  භාෙය ලතා ගිනීම ට උපකාර ෙන 

කරුණු වදස තලන විට ඒො වදෙර්ගය ට අය ව තෙ 

දික  ගත හික. හුඃු  නම් බියසුලුකම අප තුළ 

ශක්තිම ව කර ගිනීම ට සහය ෙන වද් සහ  හුඃු  

භාෙය දුර්ෙල කරන කරුණු ෙලක්ොලීම. වෂ ක් අල් 
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ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමි යා හුඃු  භාෙය ලතනු පිිසස 

උපකාරී ෙන කරුණු පිළිතඳ ෙ පිහිදිලි කරයි. 

“හුඃු  භාෙය (ෙර්ධනය කිරීම ට) කරුණු වදකක් අපට 

උපකාර වෙයි. අියොර්ය ෙතාෙ ව ඉටු කිරීම ට තිවතන 

තලෙ ව ආශාෙ සහ වික්වෂේපව  (සත එක් තිනකට 

වයොමු කිරීවම්) දුර්ෙලතාෙ. ” 

පළමු ෙන කරුණ ෙන අියොර්ය ෙතාෙ ව ඉටු කිරීම ට 

තිවතන දිඩි ආශාෙ ගින සඳහන් කරන විට, 

වකවනක් තමන් කරන හා පෙසන වද් ගින සත 

වයොමු කිරීම ට මහ ව වෙවහස දරා, ලුර්ආනය 

පාරායනය කරන විට, අල්ලාහ් ෙ වමවනහි කරන 

දික්ර් සහ දුආ වෙහි අර්යය පිළිතඳ ෙ දිර්ඝ ෙ සතා 

තලා, තමා අල්ලාහ් ඉදිරිව  සවුන තෙ මතකව  තතා 

ගත යුතුය. ඇ වත ෙශවයන් ම නිමදුම සඳහා සට ග ව 

වකවනක් තමා අල්ලාහ ්ඉදිරිව  සට වගන සවුන තෙ 

මතකව  තතා ගත යුතු වේ. 

නිමදුවම හි වයවදන විට තමා වදස අල්ලාහ් තලා 

සවුන තෙ ද, ඔත ට අල්ලාහ් ෙ දික ගත වනොහිකි 

. ෙ ව, අල්ලාහ් ඔත ෙ දකිනු ඇත. නිමදීවමන් ලතන 

ආසේාදය අධික ෙන විට සලාහ් වකවරහි ගි වතා  වේ 
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ඇල්ම තෙ ව අධික වෙයි. වමය ඊමානව  ශක්ති ය 

මත රැඳී තිවබ්. 

ඊමානය තර කර ගිනීවම් මාර්ග විවිධාකාරය. නබි 

(සල්) තුමාණන්, “වම් වලොවේ කාන්තාෙන් සහ සුෙඳ 

විල. න් මට ප්රිය මනාප කරනු ලිබු අතර, මවේ සතුට 

නිමදුම් කිරීවමහි ය.” යනුවෙන්  පිෙසුවේ වම් ියසා 

ය. තෙ ව හදිසය “අවහෝ බිලාල්! (රළි) නිමදුවම හි 

අප සහන වසොයමු“ යියි නබි (සල්) තුමාණන් 

පිෙසුහ. “වමය ඉක්මිසන් අෙසන් කර දමමු” යිය 

එතුමාණන් පිෙසුවේ නිත. 

වමහි වදෙන වකොටස ෙන සත වයොමු වනොවීවම් 

දුර්ෙලතාෙ යනු, සලාහ් කරන අෙසය්ාවේ සලාහ ්

ක්රියාෙ හිර අියලු ව සයලු සතුවිලි සවතන් ඉෙ ව 

කිරීම ට ෙෑයම් කිරීම. වමම ක්රියාෙ විවිධ අය අතර 

විවිධාකාර ෙ පෙති. වමයට වහේතුෙ ෙසේාස් නම් ස ව 

තුළ ඇවිවළන කිඳිරිලි ෙන අතර වම්ො වකවනක් 

තුළ පින නක න සික සහ ආශාෙන් මත පදනම් කරනු 

ලිවබ්.  කිමිති දෑ අසන්නට සත ප්රිය කරන අතර, 

අකිමිති වද් මග හරින්නට ෙෑයම් කරයි. මජ් මූ අල් 

ෆ වො 22/606 – 607 ) 



 

19 

සලාහ්වෙ හි හුඃු  භාෙය ෙර්ධන ය කර 

ගන්වන් වකවසේ ද?  

4ෙන වකොටස 

හුඃු  භාෙය ෙර්ධනය කිරීවම් මාර්ග 

හුඃෂූ භාෙය ශක්තිම ව කිරීවම් හිකියාෙ සඳහා 

මහන්ස වීම. 

වමය පහත සඳහන් විවිධ මාර්ග ෙලින් ඉටු කර ගත 

හික. 

නිමදුම සඳහා ියෙිරදි වලස සූදානම් කර 

ගිනීම: 

උදාහරණයක් ෙශවයන්: 

 මුඅද්දින් පෙසන අදාන් හි ෙචන යළි ව පිෙසීම. 

 අදාන් කීවමන් පසු ෙ පෙසන දුආ පාරායනය 

කිරීම. අල්ලාහම්ම රබ්ත හාදිහිල් දඅෙති ව 

තාම්මා, ෙ සලාතිල් කායිමා, ආති මුහම්මදන් 

ඉල් ෙසීලත ෙඅල්  ෆදිලහ්, ෙ තඅ වහල් මකාමල්  

මහ්මූද අල්ලදි ෙ අ වතහ්.  
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(යා අල්ලාහ්!වමම පරිපූර්ණ ඇරයුම ට සහ අනතුරුෙ 

ඉටු කරන නිමදුම ට හිමි කරු ෙන 

පරමාධිපතියාණිය,  මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ට අප 

වෙනුවෙන් මිදිහ ව වීම ට සහ එතුමා ට විශිෂ්ඨ වෙය 

පිරිනමනු මිනෙ. තෙ ද ඔත වපොවරොන්දු ූද උසස ්

ත ව වෙවය හි ියයමිත දිනව  එතුමාණන් නිෙත පණ 

උපදෙනු මිනෙ. 

 අදාන් සහ ඉකාමා අතර දුආ කිරීම. 

 ියෙිරදියාකාර ෙ . දු වධෝෙනය ඉටු කිරීම, 

බිස්මිල්ලාහ් කියා ආරම්භ කිරීම, එම අෙස්යාවේ 

දික්ර් කිරීම සහ අෙසාන ව   දුආ කිරීම. “අෂ්හදු 

අන් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්, ෙහ්ද හ ලා ෂරීක ලහ්, 

ෙ අෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් රසූලුහ (නිමදුම ට 

සුදුසු අල්ලාහ් හිර අන් කිසවෙක් නිති තෙ සාක්ෂි 

දරමි. තෙ ද මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ ්වේ 

වසේෙකවයක් සහ සිංවද්ශක ෙරවයක් යියි සාක්ෂි 

දරමි.“ 

“අල්ලාහම්මජ් අල්ිය මින ව තේොබීන්, ෙජඅල්නී 

මිනල් මුත තහහ්ිරීන් ( යා අල්ලාහ්! පාප ක්ෂමාෙ 

අයදින්නන්වගන් මා ද වකවනක් තෙට ප ව කරනු 
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මිනවි. තෙ ද තමන් ෙ පිරිසදු කර ගන්නන්  අතර මා ද 

වකවනක් තෙට ප ව කරනු මිනවි.” 

 අල් ලුර්ආනය පාරායන කිරීම සඳහා සොක් 

භාවිතා කර මුතය පිරිසදු කර ගිනීම. “ලුර්ආන් 

(පාරායනා සඳහා) ඔවබ් මුතය පිරිසදු කරගන්නා.“ 

යියි නබි (සල්) තුමාණන් පිෙසුහ. පිහිදිලි 

ඉස්නද් මක න් ොර්තා කරන ලදී. 

 තමන් සතු වහොඳම හා පිරිසදු ආඳුම් පිලඳ ගිනීම. 

“අවහෝ ආදම් වේ දරුෙිය! සයලු නිමදුම් 

ස්යානයන් හි ම ඔත වේ  ලක්ෂණ (හා පිරිසදු ආඳුම 

පිලඳ) ගිය . .” යියි අල්ලාහ් පෙසයි. ලුර්ආන්   

සූරා ආරාෆ් 7:31. 

 අල්ලාහ ්වෙනුවෙන් ම “අලිංකාර කර ගන්නා“ අප 

දකින්න ට අල්ලාහ් ඉතාම ව සුදුසු වකවනකි. 

පිරිසදු, ප්රසන්න සුෙඳ තෙරා ග ව ආඳුම් පහසු හා 

කයට සුෙය වදන අතර, ියදා ගන්නා විට වහෝ 

රැකියා කරන විට ඇඳ සවු ඇඳුම්  නිමදුම් ෙතාෙ ව 

සඳහා නුසුදුස ය. 

 අප ශරීරව  අේරා වපවදස හරියාකාර ෙ 

ආෙරණය කර යුතු අතර, නිමදුම් කරන ස්යානය 

ද පිරිසදු කර තිබිය යුතුය. ියයමිත වෙලාෙ ට වපර 
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සූදානම් වීම, නිමදුම් වේලාෙ පිමිවණන තුරු රැඳි 

සටීම, නිමදුම් ආරම්භය ට වපර වේළි සෘජෙ හා 

ළිං කර තිබීම අෙශය කරුණකි. වේලිෙල තිවතන 

හිස් තින් ෙලින් ෂෂතාන් ඇතුළු වෙයි. 

 නිමදුවම හි අිංග චලනය සීරුවෙන් ඉටු කළ යුතුය 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් සලාහ්වෙ හි ියරත ෙන 

විට අිංග චලනය ඉතා සීරුවෙන්, සරුවර හි සෑම 

අස්ථියක් ම ියයමිත සත්ානයන් ට ආපසු පිමිවණන 

අයුරින් නිමදුම ඉටු කළහ. වමය සහීහ් හදිසයක් තෙ 

ොර්තා වේ. වමවලස වනොකරන ජනතාෙ ට 

හරියාකාරෙ සලාහ් කරන වලස නබි (සල්) තුමාණන්  

උපවදස් දුන්හ. “වමවලස සදු කරන තුරු ඔත අතර 

කිසවෙක් ියෙිරදි වලස සලාහ් ඉටු කවළේ නිත.” යියි 

නබි (සල්) තුමාණන් පිෙසුහ. මූලාශ්ර අබු දාූදද් 1/536. 

නබි (සල්) තුමාණන් පිෙසු තෙ අබු කතාදා (රළි) 

වමවසේ ොර්තා කවළේය. “තම නිමදුවමන් වසොරකම් 

කරන්නා, ඉතාම ව පහ ව ෙර්ගව  වහොවරක් වෙයි.“ 

එවිට වකවනක් “යා රසූලුල්ලාහ්! සලාහව්ෙන් 

වසොරකම් කරන්වන් වකවසේ දි?” යි විමසුවේය. එවිට 

රසූල් (සල්) තුමාණන්, “තම රුලු උ  සහ සුජූද් 
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හරියාකාර ෙ ඉටු වනොකිරීවමන්.” යනුවෙන් පිළිතුරු 

දුන්හ. සහීහ් ජාමි 997. 

රසූල් (සල්) තුමාණන් වමවසේ පිෙසු තෙ අබු 

අබ්දුල්ලාහ් අල් අෂ්අරි (රළි) ොර්තා කරයි. “රුලු 

ඉරියේ ෙ ියෙිරදි ෙ ඉටු වනොකරන්නා සහ සුජූද් 

ඉරියේ ෙ (කපුවටක් වමන්) වහොට ගහන වකවනක් 

ලුස  ක න්වන් වපවලන වකවනක් ඉඳි වගඩි එකක් 

වහෝ වදකක් ආහාරය ට ගන්නා වකවනලු වමන් ය.  

එයින් ඔහ ට කිසදු යහපතක් සදු ෙන්වන් නිත.” 

මූලාශ්රය අල් තබ්තාරාිය අල් කබීර් ග්රන්යව  4/115. 

සලාහ්වෙහි අිංග චලනය සීරුවෙන් ඉටු වනොකරන 

වකොවනක්, එම අෙසය්ාවේ හුඃු  ත ව වෙව  සවුය 

වනොහික. කඩිමුඩිව  ඉටු කරන නිමදුම හුඃු  

ත ව වෙය ට තාධකයක් ෙන අතර, සලාවෙ හි 

කපුවටක් වමන් වහොට ගිසීම තයාග ලිබීම ට 

තාධාෙකි. 

 සලාහ් ඉටු කරන විට මරණය සහිප ව කර ගිනීම 

“ඔවබ් සලාහ්වෙ හි මරණය මතක් කර ගන්න. තම 

මරණය මතක් කරගන්නා වකවනලු ට ියෙිරදි 

ආකාරවයන් සලාහ ්ඉටු කිරීම සඳහා රුලුලක් වෙයි. 

තෙ ව සලාහ්ෙක් ඉටු කිරීම ට අෙස්යාෙක් ලිබිය 
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වනොහික තෙ සතන වකවනලු වේ සලාහ් වමන් ඔත 

සලාහ් ඉටු කරනු.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 

උපවදස් දුන්හ. සල්සලා අල් සහීහ් 1412.  

අබු අ යූබි (රළි) තුමාට “නිමදුම සඳහා ඔත නික ට 

සට ගන්නා විට, සමු ගිනීවම් නිමදුම වමන් එය ඉටු 

කරනු මිනවි.” යියි නබි (සල්) තුමාණන් උපවදස ්

දුන්හ. මූලාශ්ර අහමද් 5/412. සහීහ් අල් ජාමි 742. 

එනම්, ඔහ ට නිෙත ෙරක් සලාහ් ඉටු කිරීම ට 

අෙස්යාෙක් වනොලිවතන තෙ ඔහ සතිය යුතුය. 

නිමදුම් කරන තිනි වතා මරණය ට ලක් වෙයි, 

ඇතිම් විට වමය ඔහ වේ අෙසාන නිමදුම විය හික. 

එම සලාතය අෙසාන එකක් විය හිකි තෙ වනොදන්නා 

වහයින් ඔහ, හුඃු  සහිත ෙ සලාහ් ඉටු කළ යුතු ය. 

 නිමදුවම හි පෙසන ලුර්ආන් ෙිකි සහ දික්ර් 

පිළිතඳ ෙ අෙවතෝධවයන් සටීම සහ ඒො ට 

අවනයෝනය ප්රතිචාර දික්වීම. 

අල් ලුර්ආනය පහළ කරනු ලිබුවේ වමවනහි කිරීම 

පිිසස ය. අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි.  
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ولُو  
ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِِه َويِلَتََذكَّ َدَّ نَزْْلَاُه إيَِلَْك ُمبَارٌَك يِلِّ

َ
ِكتَاٌب أ
ْْلَاِب 

َ
 ﴾٢٢﴿ اْْل

“(වමය) ඔ. න් ආයාෙන් වමවනහි  කරනු පිිසස ව 

නුෙණිතියන් උපවදස ්ලතනු පිිසස ව අපි ඔත වෙත ට 

පහළ කළ පුස්තකවයකි. එය ආශීර්ෙොද  සහිත ය.” 

සූරා ෆුර්කාන් 38:29 

අල් ලුර්ආනව  තෆ්සීර් (පිහිදිලි විග්රහ සහිත ෙ) 

අධයයනය කිරීම වතොවහෝ ෙිදග ව තෙ වමයින් 

වපවන්. “ලුර්ආනය පාරායනය කරන නමු ව එහි 

අර්යය වනොදන්නා ජනයා වදස තලා මම මවිතය ට 

ප වවෙමි. ලුර්ආනය කියවීවමන් පමණක් (එහි අර්යය 

වනොදන්නා) ඔ. න් ආසේාදය ලතන්වන් වකවසේ දි?” 

යි  ඉබ්නු ජරීර් (රහ්) පිෙසුහ. (මහ්මූද් ෂාකිර්  වේ 

මුකද්දිමා ව තෆස්ීර් අල් තබ්තාරි, 1/10. වම් 

වහේතුවෙන් අල් ලුර්ආනය තෆස්ීර් (අර්යය) සමඟ, එය 

සිංෂිේත එකක් ූදෙ ව, කියවීම වතොවහෝ ෙිදග ව ය. 

ියදසුනක් ෙශවයන් අල් ෂේකාිය වේ තෆ්සීරය අල් 

අශ්ගර් සිංෂිේත කළ zසුබ්ද ව අල් තෆස්ීර් නම් ග්රන්යය 

වහෝ අල් අල්ලාමා ඉබ්නු සාදි රචනා කළ තෆස්ීර්  අල් 

- කරීම් අර් රහම්ාන් ෆී තෆ්සීර් කලාම් අල් මන්නාන් 

http://tanzil.net/#38:29
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නම් ග්රන්යය වහෝ කියවිය හික. අෙම ෙශවයන්, 

අබ්දුල් අසීස් අල් සීර්ොන් රචනා කළ ලුර්ආනව  

සඳහන් විවශේෂ ෙචන පිළිතඳෙ පහදා වදන අල් මුජාම් 

අල් ජාමි ලි ගරීබ් මුෆර්දා ව අල් ලුර්ආන් නම් වෙළුම් 

හතරකින් යු ව ග්රන්යය උපවයෝක  කළ හික. 

ලුර්ආනය පහදා ගිනීම සඳහා ෙන තෙ ව ක්රමයක් 

නම්, එක් ොකයයක් නිෙත නිෙත පාරායනා කර එහි 

දක්ෙන අර්යය ගින දීර්ඝ ෙ කල්පනා කිරීම වේ. නබි 

(සල්) තුමාණන් වමෙිිය ක්රියාවෙ හි වයදුනු තෙ 

ොර්තා වී ඇත. එක් රාත්රියක් නබි (සල්) තුමාණන් 

ොකයක් ගින දීර්ඝ ෙ වමවනහි කරමින් පසු ූද තෙ 

ොර්තා වී ඇත. මූලාශ්ර ඉබ්නු ලුzවසයිමා 1/271 සහ 

අහමද් 5/149, සෆා ව අස ්සලා ව පිටු අිංක 102. එතුමා 

දීර්ඝෙ වමවනහි කළ ොකය වමය යි. 

ُهْم ِعبَاُدكَ  ْبُهْم فَإِنَّ نَت الَْعِزيُز  ۚ   إِن ُتَعِذِّ
َ
َوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أ

 ﴾٧٧١﴿ اْْلَِكيمُ 

“ඔ. න් ට ඔත දඬුෙම් කළවහො ව සිතිවින් ම, ඔ. න්  

ඔත වේ ෙහලුන් ය. ඔත ඔ. න් ට ක්ෂමා කළවහො ව 

සිතිවින් ම ඔත තලසම්පන්න ය. නුෙණිති ය.” සූරා 

මායිදා 5:118. 

http://tanzil.net/#5:118
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ලුර්ආන් ෙිකියන් පිළිතඳ ෙ දීර්ඝ ෙ වමවනහි කිරීම 

සඳහා ඒොව  අර්යය වෙත ප්රතිචාර දික්වීම එක් 

ක්රමයකි. හවදයිෆා (රළි) ොර්තා කවළේ වමවසේ ය. 

“එක් රැයක අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) තුමාණන් සමඟ 

මම නිමදුවම හි වයදුවනමි. එතිමාණන් අල් 

ලුර්ආනවයන් දීර්ඝ වේදයක් පාරායන ය කළහ. එම 

පාරායනවය හි අල්ලාහ් වේ කීර්තිය සඳහන් කරන 

ෙිකි පෙසන විට එතුමාවණෝ තසබ්ීහ ්(සුබ්හානල්ලාහ ්

යියි) පිෙසු හ. එහි ප්රශ්නයක් තිබුවන නම්, 

එතුමාණන් ද ප්රශ්න කළ හ. අල්ලාහ ් වෙත 

රැකෙරණය පිතිය යුතු තින් හි  අඌදු බිල්ලාහ ්යනු 

අල්ලාහ්වගන් රැකෙරණ පිතුහ.” මූලාශ්ර මුසල්ිම් 772.  

තෙ ව ොර්තාෙක “අල්ලාහ ්වේ රසූල් (සල්) තුමාණන් 

සමඟ සලාහ් කවළමි. එතුමාණන් අල්ලාහ ් වේ 

කරුණාෙ සඳහන් ොකයය පාරායනා කරන විට 

අල්ලාහ් වේ කරුණාෙ පිතු හ. අල්ලාහ් වේ දඬුෙම් 

සඳහන් ොකය පාරායනා කළ විට අල්ලාහ ් වේ 

ආරක්ෂා පිතුහ. මිියසා පිළිතඳ අල්ලාහ් වේ කරුණා 

සහගත සිලකිලි පිළිතඳ ොකය පෙසන විට 

සුබ්හානල්ලාහ් යියි අල්ලාහ් ට කීර්ති මහිම ය පිෙසු 

හ.”යනුවෙන් හවදයිෆා (රළි) සඳහන් කවළේය.  වමම 

සද්ධිය කියාම් අල් ලයිල් නමිති රාත්රි නිමදුම ට අදාළ 
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ොර්තාෙක් තෙ සලකන්න. මූලාශ්ර තඅzසම් කද්ර් අස ්

සලාහ්. 

ක වතාදා ඉබ්නු අල් නුඋමාන් (රළි) කියාම් අල් ලයිල් 

සලාහ් කරන විට සූරා ඉහ්ලාස් නමිති ලුල් හෙල්ලාහ 

අහද් යන වකොටස පමණක් දික න් දිගට පාරායනා කළ 

අතර, අන් කිසෙක් පාරායනා  වනොකළ තෙ ොර්තා 

වේ. මූලාශ්ර අල් බුහාරි අල් ෆ වහ් 9/59 සහ අහමද් 

3/43. 

සඊද් ඉබ්නු උවතයිදා අල් තාඉ (රළි) වමවසේ ොර්තා 

කවළේය. “සඊද් ඉබ්නු ු වතයිර් (රළි) රමදාන් මාසව  

රාත්රි සලාහ් වමවහය ෙන විට, 

عْ  
َ
ْغاَلُل يِف أ

َ
اَلِسُل يُْسَحبُونَ إِِذ اْْل  يِف اْْلَِميِم  ﴾١٧﴿ نَاقِِهْم َوالسَّ

 ﴾١٢﴿ ُثمَّ يِف اْلَّاِر يُْسَجُرونَ 

 “ඔ. න් වේ වගවලහි විලිංගු හා දම්ෙිල් දමනු ලිත 

ඔ. න් ට ඇද වගන එනු ලතන  කල් හි,  (ඔ. න් දින 

ගනු ඇත.) උතුරන ජලවයහි ද පසුෙ ක න්වනහි ද 

ඔ. න් වමොලෙනු ලිවබ්.” සුරා ගාෆිර් 40 : 71 හ 72 

යන ෙිකි විස ෙතාෙක් පමණ නිෙත නිෙත 

පාරායනය කවළේය.“  

http://tanzil.net/#40:71
http://tanzil.net/#40:72
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කයිස් වගෝත්රය ට අය ව අබු අබ්දල්ලාහ් නමිති 

වකවනක් වමවසේ ොර්තා කරයි. ‘අපි අල් හසන් සමඟ 

රැඳි සවුය දී, එතුමා කියාම් අල් ලයිල් රාත්රි නිමදුම 

සඳහා නික ට, නිමදුම් කවළේය. එහි දී, 

ْْلُُموهُ 
َ
ِّ َما َسأ

ن ُكِ ِه ََّل  ۚ   َوآتَاُكم ِمِّ وا نِْعَمَت اللَـّ َوإِن َتُعدُّ
ارٌ ۚ   ُُتُْصوَها نَساَن لََظلُوٌم َكفَّ  ﴾٥٥﴿ إِنَّ اْْلِ

 “නුඹලා ඔහවගන් ඉල්ලන සයලු දෑ ඔහ නුඹලා ට 

පිරිනිමුවේ ය. අල්ලාහ් වේ ෙරප්රසාදයන් නුඹලා  

ගණන් කරන්වන් නම් එය නුඹලා  ගණන් (කර 

අෙසන්) වනොකරන්වන් ය.” සූරා ඉබ්රාහීම් 14:34 ෙන 

ොකය අලුයම ට සුළු වේලාෙ ට වපර දක්ො නිෙ ව 

නිෙත පාරායනය කවළේය. පාන්දර අපි ඔහ ෙ අමතා 

“අබු සඊද්! වම් ොකයය ට අමතර ෙ ඔත අන් කිසෙක් 

පාරායනා වනොකවළේ මන්දි?” යි විමසුවෙමු. එවිට 

එතුමා, “එයින් මම වතොවහෝ වද් ඉවගන ග වවතමි. 

මම ලුමන දියක් වදස තිලුෙ ව එහි ආශීර්ොදයක් 

දුටුවෙමි. එවහ ව අල්ලාහ් වේ ආශීර්ොද පිළිතඳ අප 

වතොවහෝ වද් වනොදියමු.”යියි පිළිතුරු දුන්හ. අල් 

තද්කාර් ලිල් ලුර්තුබි ග්රන්යව  පිටු අිංක125 තලන්න. 

http://tanzil.net/#14:34
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හාරූන් ඉබ්නු රතාබ් අල් උවසයිදි, තහජ්ජද් සලාහ ්

සඳහා රාත්රියන් හි සට ග ව විට,  

َب بِآيَاِت   لَْو تََرٰى إِْذ ُوقُِفوا لََعَ اْلَّاِر َفَقالُوا يَا يَلْتَنَا نَُردُّ َوََّل نَُكِذِّ

 ﴾٢١﴿ َربِِّنَا َونَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمنِيَ  

“(වමවලොෙ ජීවිතය වෙත)  යළි ව ෙරක් අපි හරෙනු 

ලතන්නම් නම්, අපි පරමාධිපති වේ ආයාෙන් 

(සලලුණු, ෙදන් යනා දි) අපි වතොරු වනොකරන්වනමු. 

අප විශේාස කළ අයවගන් ෙන්වනමු යි 

කියන්වනෝය.”  සූරා අල් අනාම් 6:27 යන ොකයය  

අලුයම දක්ො  නිෙත නිෙත පාරායන කරමින් කඳුළු 

සිලීයි. 

අල් ලුර්ආනවයන් වනොවයක් වකොටස් කට පාඩම් 

කර, සලාහ්වෙ හි ියරත වී වනොවයක් ස්යාෙරයන් හි 

ඒො පාරායනය කර එම ෙදන් හි අර්යය පිළිතඳ 

කල්පනා කිරීම අල් ලුර්ආනව  අර්යය ගින 

වමවනහි කිරීම තෙ ව ක්රමයක් වේ. 

ලුර්ආන් ෙදන් හි අර්යය ගින කල්පනා කිරීම, ඒො 

නිෙත නිෙත පාරායනා කිරීම, සහ එම ෙදන් ෙලට 

ප්රතිචාර දික්වීම මක න් වකවනලු වේ හුඃෂූ නම් බිය 

සුලුකම ෙර්ධනය කළ හිකි තෙට කිසදු සිකයක් 

http://tanzil.net/#6:27
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නිත.“ඔ. න්  හඬා ෙිළවපමින් මුිසන් 

ෙිවටන්වනෝය. තෙ ද, එය ඔ. න ට තිතිම වකම 

ෙර්ධනය කරන්වන්ය.” යනුවෙන් අල් ලුර්ආන් සූරා 

අල් ඉස්රා 17:109 ෙිකිවයන් අල්ලාහ් තහ. රු කරයි. 

නබි (සල්) තුමාණන් හුඃු  නම් බිය සුලුකම සහ 

ලුර්ආන් ොකයයන් හි අර්යය පහදා ගිනීම පිළිතඳ 

වපන් .  ස ව වසලවෙන ආදර්ශම ව සද්ධිය ගින 

තලමු. උවතයිද් ඉබ්නු උවමයිර්(රළි) සමඟ අතා (රළි) 

අයිෂා (රළි) තුමිය වෙත ට ක වයෝය. “අල්ලාහ් වේ 

රසූල් (සල්) තුමාණන් වගන් ඔත තුමිය දුටු ඉතාම ව 

විසම්ය ට පමුණු ෙන ඔත දුටු යමක් අපට පෙසනු 

මිනෙ.” යියි උවමයිර් (රළි) ඉල්ලීමක් කවළේය. 

දෑසන් කඳුළු සිලු අයිෂා (රළි) තුමිය වමස් පිෙසුොය. 

“රාත්රියක් රසූල් (සල්) තුමාණන් නික ට ‘අයිෂා! මවේ 

පරමාධිපති ට නිමදුම් කිරීම ට මට ඉඩ වදන්න‘ යියි 

කිහ. ‘අල්ලාහ් වේ නාමවයන් පෙසමි. ඔත ට සමිප ෙ 

සටීම ට සහ ඔත ට සතුට වගන වදන දියක් මම ද ප්රිය 

කරමි.‘ යියි කීවෙමි. අනතුරු ෙ, එතුමාණන් පිරිසදු 

කර වගන, නිමදුම ආරම්භ කවළේය. එම අෙස්යාවේ 

තම උලුල වත ව ෙන තුරු එතුමාණන් කඳුළු සිලුහ. 

තෙද දික න් දිග ට කඳුළු සිලු විට වපොවළොෙ ද වත ව 

විය. අලුයම සළාහ ්සඳහා කිඳෙන්න ට පිමිිස බිලාල් 
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(රළි) තුමා එතුමා කඳුළු සළනු දික, ‘අල්ලාහ් වේ 

රසූල් (සල්) තුමිස, ඔත තුමාණන් වේ අනාගත 

පාපයන්හට පො අල්ලාහ් ක්ෂමාෙ දී ඇති අතර, එත 

තුමා කඳුළු සලනො දි?‘ යි විමසීය. එවිට රසූල් (සල්) 

තුමාණන්, ‘යා බිලාල්! මම කෘතඥ දන්නා ෙහවලක් 

වනොවිය යුතු දි?‘ යි විමසුහ. වම් රාත්රිවයහි ලුර්ආන් 

ෙිකි පහළ කරනු ලිබුවෙමි. ඒො පිළිතඳ ෙ වමවනහි 

වනොකරන යවමක් සවුන්වන් නම් ඔහ විනාශය ට ප ව 

වේො.  

رِْض َواْخِتاَلِف اللَّيْ 
َ
َماَواِت َواْْل ِل َواْلََّهاِر ََليَاٍت إِنَّ يِف َخلِْق السَّ

ْْلَاِب 
َ
وِِل اْْل

ُ  ﴾٧٢١﴿ ِْلِّ

“සිතිවින්ම, අහස් සහ වපොවළොෙ ියර්මාණවයහි ද රෑ 

දහෙල් මාරු වීවමහි ද නුෙණි වතන් ට ආයාෙන් 

වෙති.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:190 වහෝ සූරා තකරා 

2:164.  වමය අතා (රළි) ොර්තා කවළේය. මූලාශ්ර  

ඉබ්නු හබ්තාන්. 

සූරා ෆාතිහා කියවී වමන් අෙසාන ෙ “ආමීන්” පිෙසීම 

ලුර්ආන් ොකයයන් ට ප්රතිචාර දික්වීවම් එක් 

උදාහරණයකි. වමය අසීමිත තයාග ලතා වදයි. 

අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) තුමාණන් වමවසේ පිෙසුහ. 

http://tanzil.net/#3:190
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“ඉමාම්ෙරයා “ආමීන්” යනුවෙන් පිෙසුෙවහො ව ඔත ද 

“ආමීන්” යනුවෙන් පෙසනු. කෙවරලු වහෝ පෙසන 

“ආමීන්”,  මලාඉකාෙරු පෙසන “ආමීන්” සමඟ එක 

විට සදුෙන්වන් නම්, ඔහ වේ පසු ූද පාපයන් සයල්ල 

සඳහා ක්ෂමාෙ වදනු ලතන්වන්ය.” මූලාශ්ර අල් බුහාරි 

747. 

වම් පිළිතඳ තෙ ව උදාහරණයක ඉමාම්ෙරයා “සමි 

අල්ලාහ ලිමන් හමිදා” (තමා ට ප්රශිංසා කරන්නා ට 

අල්ලාහ් සෙන් වදයි) යනුවෙන් පෙසන විට, සලාහ ්

කරන ඉතිරි පිරිස “රබ්තනා ෙ ලකල් හම්ද්” 

(පරමාධිපතියාණිය!සයලු ප්රශිංසා ඔත ට හිමි ය) 

යනුවෙන් ප්රතිචාර දික් විය යුතු ය. වමය ද විශාල 

තයාග වගන වදයි. රිෆාහ් ඉබ්නු රාෆි අල් zසුර්කි  

(රළි) වමවසේ ොර්තා කරයි. “දනක් නබි (සල්) 

තුමාණන් පිටුපස සලාහ්වෙ හි වයදුවනමු. නබි (සල්) 

රුලුඋ සය්ානය සට නිගවුන විට “සමිඅල්ලාහ ලිමන් 

හමිදා” යියි පිෙසු විට එතුමාණන් පිටු පස සවු 

මිියවසක් “රබ්තනා ෙ ලකල්  හම්දු, හම්දන් කතීරන්, 

ත යිතන්, මුතාරකන් ෆී” (අප පරමාධියාණිය! අධික 

වහොඳ සහ ආශීර්ොද ඔත ට හිමි ය) යනුවෙන් ප්රතිචාර 

දික්විය. නබි (සල්) තමාණන් සලාහ් අෙසාන 

කළායින් පසුෙ, “ක. රුන් දියි එවලස පිෙසුවේ?” 
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යනුවෙන් විමසුහ. එම මිියසා “මම“ යි පිළිතුරු 

දුන්වන්ය. එවිට රසූල් (සල්) තුමාණන්, “තිහකට 

අධික මලාඉකාෙරු එය ප්රයමවයන් සටහන් 

කරගන්වන්  ක. රුන් දියි දිෙ එනු  දුටුවෙමි” යියි 

පිෙසුහ. මූලාශ්ර බුහාරි අල් ෆ වහ් 2/284. 

සෑම ොකයයන් හි අෙසානව  සුළු විරාමයක් 

ගිනීම. 

ොකයයන් හි අර්ය පහදා ගිනීම ට සහ ඒො ගින 

වමවනහි කිරීම ට වම් ක්රමය වතොවහෝ වසේ 

ප්රවයෝජනෙ ව ෙන අතර වමය නබි (සල්) තුමාණන් 

වේ සුන්නාෙකි. උම් සලාමා (රළි) තුමිය වමවසේ 

ොර්තා කළාය. “අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) තුමාණන් 

“බිසම්ිල්ලාහිර් රහම්ාන් ියර්රහීම්” යනුවෙන් පරායනා 

කර විරාමය ගනී. තෙ ව ොර්තාෙක ඉන් පසුෙ “අල් 

හම්දු ලිල්ලා හි රබ්බිල් ආලමීන්, අර් රහම්ාියර්  රහීම්“ 

යියි පාරායනා කර විරාමය ගනී. ඉන් පසුෙ “මාලිකි 

යේමිද් දීන්” යියි පාරායනා කර විරාමය ගිය. වම් 

ආකාරවයන් සෑම ොකයයක්ම පාරායනා කළ පසු 

විරාමයක් ගනී. ොර්තා කවළේ අබු දාූදද් 4001, වමය 

සහීහ් හදීසයක් තෙ වෂ ක් අල්තාිය  සනාය කරයි. 
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ොකය දක්ෙන අර්යය ඉන් පසු ආයතවයහි ද දීර්ඝ ෙ 

දික් . ෙ ව, සෑම ොකයයක් අෙසානව  විරාම ගිනීම 

සුන්නා වේ. 

ඉක්මන් වනොවී, මිහිරි ෙ (තර්තීල්) පාරායනා 

කිරීම 

අල්ලාහ් ලුර්ආනව  වමවසේ පෙසයි. 

ْو زِْد َعلَيِْه َوَرتِِِّل الُْقْرآَن تَْرِتياًل 
َ
 ﴾٥﴿ أ

“අල් ලුර්ආනය  ියස අයුරින් (ඉක්මන් වනොවී, මිහිරි 

හඬින් කියෙ. .” සූරා මුzසz්සම්මිල් 73:4. 

නබි (සල්) තුමාණන් වේ ලුර්ආන් පාරායනය ඉතා 

ප්රසන්න ෙ, සෑම අක්ෂරයක් ම පිහිදිලි ෙ උච්චාරණය 

සදු වකරුිස. මුලාශ්ර මුස්නද් අහමද් 6/294 සෆා ව අස ්

සලාහ්. 

නබි (සල්) තුමාණන් ඉක්මන් වනොවී, මිහිරි හඬින් 

පාරායනා කරන විට එය වතොවහෝ දීර්ඝ තෙ 

හිඟුිස.මූලාශ්ර මුසල්ිම් 733. 

වේගවයන් හා කඩිමුඩිවයන් පාරායනා කිරීම ට ෙඩා 

වමවලස ඉක්මන් වනොවී පාරායනා කිරීවමන්  

http://tanzil.net/#73:4
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කල්පනා කිරීම ට සහ හුඃු  භාෙය ෙර්ධනය කර 

ගිනීම ට උපකාරි වෙයි. 

හුඃෂූ භාෙය ෙර්ධනය කරනු පිිසස, මිහිරි හඬින් 

පාරායනය කිරීම උපකාර වෙයි. වම් ගින නබි (සල්) 

තුමාණන් උපවදස් කවළේ වමවසේ ය. “ඔවබ් කට හඬින් 

ලුර්ආනය අලිංකාර කරන්න. මිහිරි හඬ ලුර්ආනව  

අලිංකාරය ෙිඩි කරයි.” මූලාශ්ර අල් හාකිම් 1/575, 

සහීහ් අල් ජාමියා 3581. 

වමහි දී අලිංකාර කිරීම යනුවෙන් අදහස් ෙන්වන්, 

ඇතිම් දූෂිත පිරිස ලුර්ආන් ොකයයන් හි ප්රාණාක්ෂර 

ය අනෙශය වලස දීර්ඝ වකොට  සතයක් තෙ ට ප ව 

කිරීවම් ක්රියාෙ වනොවේ. එවසේ වනොෙ, අල්ලාහ ්

වකවරහි බිය තිතිම ව කමින් තම සේරය අලිංකාර 

කිරීම අෙශය වේ. නබි (සල්) තුමාණන් වමවසේ අෙොද 

කළහ. “සිතිවින් ම, ජනතා ෙ අතර ලුර්ආනය 

පාරායනා කිරීම සඳහා මිහිරි හඬ සහිත වකවනක් 

පාරායනය කරන කල්හී ඔහ අල්ලාහ් වේ බිය 

තිතිම ව සහිත වකවනක් තෙ ඔත සතන්වන්ය.” 

මූලාශ්ර ඉබ්නු මාජා 1/1339, සහීහ් අල් ජාමි 2202. 

සලාහ් වෙහි හුඃු  ෙර්ධනය කරන මාර්ග 

33ක් - 
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5 ෙන වකොටස 

අල්ලාහ් ඔවබ් ප්රාර්යනාෙන් ට පිළිතුරු වදන තෙ 

දින සටීම 

නබි (සල්) තුමාණන් හදීස් අල් ලුද්සවය හි වමවසේ 

පිෙසුහ. “උ වතරිතර අල්ලාහ ්වමවසේ පෙසයි. ‘මා සහ 

මවේ වසේෙකයා අතර සලාතය, වද තෑෙක් වලස 

වතදුවෙමි. මවේ වසේෙකයා අයිදින වද් ඔහ ට 

ලිවතන්වන් ය. ‘පිසසුම් සයල්ල ම සකල වලෝක 

සිංෙර්ධන, සිංරක්ෂණ, පරිවපෝෂණ, පරිපාලන 

කරන්නා .  අල්ලාහ් ට‘ යියි මවේ වසේෙකයා පෙසන 

විට ‘මවේ වසේෙකයා මාෙ පිසසුම් කවළේය‘ යනුවෙන් 

අල්ලාහ් පෙසයි.‘දයාලු පරම දයාලු‘ යියි වසේෙකයා 

පෙසන විට, ‘මවේ වසේෙකයා මාෙ ෙර්ණනා කවළේය 

යියි‘ යියි අල්ලාහ් පෙසයි. වසේෙකයා ‘විපාක දාන 

දින හිමියා ය‘ යනුවෙන් පෙසන විට, ‘මවේ වසේෙකයා 

මාෙ උ වකර්ෂය ට පමුණු විය.‘ යනුවෙන් අල්ලාහ ්

පෙසයි. වසේෙකයා ‘අපි ඔත ම නමදිමු; ඔත වගන් ම 

පිහිට ඉල්ලමු.‘ යියි වසේෙකයා පෙසන විට, ‘වමය මා 

හා මවේ වසේෙකයා අතරය.මවේ වසේෙකයා ඉල්ලන 

වද් ඔහ ට වදනු ලතන්වන්යි‘ යි අල්ලාහ් පෙසයි. 

වසේෙකයා ‘අප ට යහ මාර්ගය වපන්ො දුන මිනවි. 
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ඔත වේ උදහස ට භාජන ූද අය වේ වහෝ 

උන්මාර්ගගාමි අය වේ වහෝ (මාර්ගය) හිර ඔත 

ආශීර්ොද කළ අය වේ මාර්ගය (අප ට වපන්ො දුන 

මිනවි)‘ යියි වසේෙකයා පෙසන විට, ‘වම්ො සයල්ල 

මවේ වසේෙකයාට ය. මවේ වසේෙකයා ඉල්ලන සෑම 

දියක් ම ඔහ ට ලතා වදනු ලතන්වන් යි‘ යි අල්ලාහ ්

ප්රකාශ කරයි.” මූලාශ්ර සහීහ් මුස්ලිම්, කිතාබ් අස ්

සලාහ්. 

වමය උතුම් හා ෙිදග ව හදිස් ෙදනකි. වම් තෙ සෑම 

වකවනක් ම සලාහ්වෙ හි ආරම්භව  දී මතකව  තතා 

ග වව ව නම්, සලාහ්වෙ හි ඔහ අධික වලස හුඃු  

ත ව වෙය ට ප ව ෙන අතර, සූරා ෆාතිහා ඔහ තුළ 

විශාල තලපෑමක් සදු කරයි. වමය සදු වනොෙන්වන් 

වකවසේ ද? ඔහ වේ පරමාධිපති ඔහ ෙ අමතා, ඔහ 

ඉල්ලන වද් වදන තෙ පෙසන විට, ඔහ තුළ වමම 

හිඟීම් සදු වනොෙන්වන් වකවසේ ද? 

අල්ලාහ් සමඟ කළ සිංොදය ියස අයුරින් වගෞරෙය ට 

ලක් විය යුතුය. “ඔත අතරින් වකවනක් සලාහ ්සඳහා 

නික ට සවුන විට, ඔහ තම පරමාධිපති සමඟ 

සිංොදව  වයවදන්වන් ය. එියසා, ඔහ (මිියසා) තම 

පරමාධිපති සමඟ කයා කරන්වන් වකවසේ දියි 
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අෙධානවයන් සවුය යුතු යි.” යි අල්ලාහ් වේ රසූල් 

(සල්) තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර අල් හාකිම් අල් 

මුස්තද්රක් 1/236: සහිහ් අල් ජාමියා 1538. 

ඉදිරිව  සුත්රාෙක් තතා, එයට සමීප ෙ 

සලාහ් කිරීම 

සුත්රාෙක් ඉදිරිව  තතා එය ට සමීප ෙ සලාහ ්කිරීවමන් 

හුඃෂූ භාෙය ෙර්ධනය කර ගිනීම ට සහය ෙන තෙ ව 

කරුණක් වේ. වම මක න් තමා දකින වද් සීමා 

කිරීවමන් වෂයිතාන්වගන් ආරක්ෂාෙ ලිබීම ට සහ ඔත 

ට සමීප ෙ ඉදිරිව  ඇවිද යන ජනතාෙවගන් සත 

සලාහ්වෙ හි වයොමු කිරීම ට සදු ෙන තාධක ියසා 

සලාහ්වෙන් ලිවතන තයාග හීන වීම ෙිළිකිය  හික. 

“ඔත අතර කෙවරලු වහෝ සලාහ් කරනවි ට ඔහ සුත්රා 

වදස මුහණ හරො, එය ට සමීප ෙ සලාහ් කළ යුතුයි.” 

යි නබි (සල්) තඅමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර අබු දාූදද් 

695: 1/446: සහීහ් අල් ජාමී 651 

සුත්රාෙ ට සමීප වී සලාහ් කිරීම වතොවහෝ ලලදායි 

ක්රියාෙක් තෙ නබි (සල්) තුමාණන් ෙදාළහ. “ඔත 

අතරින් වකවනක් සලාහ් කරන විට, ඔහ සුත්රාෙ ට 

සමිප වී සලාහ් කළ යුතුය. එමක න් ඔහ වේ සලාහ්ෙට 
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වෂයිතාන්වගන් තාධාෙක් සදු කළ වනොහිකි වෙයි.”  

මූලාශ්ර අබු දාූදද් 695, 1/446; සහීහ් අල් ජාමි 650 

සුත්රාෙ ට සමීප වීම යනු, සජදා කරන ස්යානය සහ  

සුත්රාෙ අතර රියන් තුනක දුර පුමාණයක් තිබීම නබි 

(සල්) තුමාණන් වේ සුන්නාහ් වේ. වමම ස්යාන වදක 

අතරින්, තිටළුවෙක් ඇවිද යෑම ට ඉඩ ප්රමාණය තිබිය 

යුතුය. මූලාශ්ර අල් බුහාරි  1/574 අල් ෆ වහ් 579. 

සලාහ්වෙ හි ියරත ෙන වකවනක් තමා සහ තම සුත්රාෙ 

ට මිදින් පසු කර වගන යෑම ට කිසවෙලු ට ඉඩ දිය 

වනොයුතුය. ඔත අතර කිසවෙක් සලාහ් කරන විට, ඔහ 

ඉදිරිවයන් පසු කර යෑම ට කිසවෙලු ට ඉඩ වනොදිය 

යුතුය. ඔහ හිකි අයුරින් එවසේ යන කිනි වතා ෙ  

ෙිළික්විය යුතුය. එම තිනි වතා ෙිළිකී වනොක ව  

නම්, ඔහ සමඟ සටන් කළ යුතුය. ඒ තිනි වතා සමඟ 

සගවයක් (වෂයිතාන්) සටීම, එය ට වහේතුෙ ෙන්වන්ය. 

මූලාශ්ර මුස්ලිම් 1/260, සහීහ් අල් ජාමි 755. 

“සුත්රා ෙ භාවිතා කිරීවම් නුෙණ ෙන්වන්, වන ව පහ ව 

කිරීම සහ සුත්රාෙ පසු කර වනොතිලීම, ඔත ඉදිරිව  

කිසවෙක් පසු කර වගන යෑම ෙිළකීම සහ වෂයිතාන් 

ඔත ඉදිරිවයන් පසු කර වගන යෑම සහ ඔත වේ 

නිමදුම ට තාධා කිරීම ට ති ව කිරීම ට ඉඩ වනොදී 
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ෙළක්ො ලීම යියි.” ඉමාම් අල් නෙවි (රහි) ප්රකාශ 

කවළේය. 

සිංහල භාෂාවෙන් 
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

දලුණු අත ෙම් අත මත තතා ගිනීම. 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් සලාහ් කිරීම ට නික ට 

ග ව විට තම දලුණු අත ෙම් අත මත තතා වගන දෑත 

ම තම පපුෙ මත තතා ග වහ. මූලාශ්ර මුසල්ිම් 401, අබු 

දාූදද් 759. “නබිෙරුන් ෙන අප ට සලාහ්වෙ හි ියරත 

ෙන විට දලුණු අත ෙම් අත මත තතා ගන්නා වලස 

අණ කරනු ලිබුවෙමු”  යියි අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) 

තුමාණන් දින්.  හ. මූලාශ්ර මුජාම් අල් කබීර් 11485 

අල් තතරාිය.  

සලාහ් කරන අෙසය්ාවේ එක් අතක් අවනක් අත මත 

තතා ගිනීවම් අර්යය ලුමක් දි යි ඉමාම් අහමද් (රහ්) 

වගන් ප්රශන් කළ විට, “එය උ වතරීතරයාණන් 

(අල්ලාහ්) අබියස යටහ ව පහ ව භාෙය වේ.”  යියි 

පිෙසීය. ඉබ්න් රජබ් වේ අල් හුඃෂූ ෆිල් සලාහ ්ග්රන්යය 

පිටු අිංක 21.  

වම් විෂය පිළිතඳ ෙ ඉබ්නු හජර් (රහි) වමවසේ පිළිතුරු 

දුන්වන්ය. “වමම ඉරියේවේ අර්යය අයිදුම්කාරයා 
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දක්ෙන යටහ ව පහ ව භාෙව  ආකල්පය යි. වම් 

මක න් වනොසන්සුන් භාෙය ෙලකා ලිය හිකි අතර, 

වමය හුඃෂූ පිිසස උපකාරි ෙනු ඇති තෙ ආගමික 

විද්ෙතුන් අදහස් දක්ෙති.” ෆ වහ් අල් තාරි 2/224. 

සජදා කරන ස්යානය වෙත වන ව වයොමු 

කිරීම 

අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) තුමාණන්, හිස ඉදිරිය ට 

පහ ව කර, වන ව වපොවළොෙ වදස වයොමු කර 

සලාහ්වෙ හි ියරත .  තෙ ආයිෂා (රළි) තුමිය 

පිෙසුොය. මූලාශ්ර අල් හාකිම් 1/479. සෆ ව අස ්සලාහ ්

පිටු 89 

අල්ලාහ් වේ නබි (සල්) තුමාණන් කඅතා පරිසරය ට 

ඇතුළු වී එයින් තිහිර ෙන තුරු, එතුමාණන් වේ 

වන ව, තමා සජදා කරන විට වපොවළොෙ මත හිස 

තතන සය්ානවයන් වෙනතකට වයොමු වනොවිය. මූලාශ්ර 

අල් හාකිම්වගන් අල් මුස්තද්රක් ග්රන්යව  1/479.  

අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) තුමාණන් තෂහ්ද් සඳහා ොඩි 

ූද විට, එතුමා කිබ්ලා වදසට දතරැඟිල්ල දිගු වකොට තම 

වන ව එම ඇඟිල්ල වදස වයොමු කළහ. මූලාශ්ර ඉබ්නු 
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හුඃzවසයිමි 1/355 අිංක 719. එියසා වකවනක් 

(අ වතිහයා ව සඳහා) තෂ්හද් පිෙසීම ට ොඩි ූද විට, 

ඔහ දතරැඟිල්ල වදස තලා සවුය යුතුය. නබි (සල්) 

තුමාණන් තම දතරැඟිල්වලන් ඔබ්තට වන ව වයොමු 

වනොකළ තෙ තෙ ව ොර්තාෙක් පෙසයි. මූලාශ්ර අහමද් 

4/3 සහ අබු දාූදද් 990. 

සටහන: සලාහ්වෙහි ියරත ෙන ඇතිම් අය වේ ස ව 

තුළ වමෙිිය ප්රශ්නයක් පින නක නු ඇත. එනම්, 

සලාහ් වෙහි දෑස් ෙසා  ගිනීම පිළිතඳෙ ආගමික 

ියගමනය ලුමක් ද? විවශේෂවයන් දෑස් ෙසා ග ව විට 

හුඃු  භාෙය අධික ෙන තෙ ඇතිම් අය වේ මතය වේ. 

වමහි පිළිතුරු ෙන්වන්, වමම ක්රියාෙ නබි (සල්) 

තුමාණන් වේ සුන්නාහේ ට එවරහි ෙන තෙ ොර්තා වී 

ඇත යන්නයි. දෑස ්ෙසා ගන්නා වකවනක් තමා සජදා 

කරන ස්යානය සහ තම දතරැඟිල්ල වදස වන ව වයොමු 

කිරීවම් සුන්නාහ් ඉටු කිරීම ට අවපොවහොස ව වෙයි. 

වම් පිළිතඳ ෙ සුප්රකට විද්ෙවතක් ෙන අල්ලාමා අබු 

අබ්දල්ලාහ් ඉබ්නු අල් කයියිම් තුමාවේ උපවදස් වදස 

තලමු. “සලාහ්වෙහි වන ව ෙසා ගිනීම නබි (සල්) 

තුමාණන් වේ ඉගින්වීවම් වකොටසක් වනොවෙයි.” 

තෂ්හද් කියෙන විට එතුමාණන් තම දතරැඟිල්ල වදස 
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වන ව වයොමු කළ අතර, තම තිල්ම ඇඟිල්වලන් 

ඔබ්තට යන්නට ඉඩ වනො තිබුහ. එතුමාණන් දෑස ්

විෙෘත ෙ තිබු තෙ සනාය කරන අෙසය්ාෙන් කිහිපයක් 

තිවබ්. ඒො නම්, සේර්ගවයන් මිදි වපොලුරක් වදනු 

ලිබු විට එතුමාණන් අත දිගු කළහ. තලවලලු ට ෙද 

දුන් කාන්තාෙ ියරව  ෙද වදනු ලතනු දුටුහ. තස්තවම් 

හිමිකරු ක. රුන් දි යි දුටුහ. එවමන්ම, සලාතව  

ියරත වී සවුය දී තමා ඉදිරිව  ඇවිද යන්නට ති ව 

කළ එළුවෙක්, ලුඩා පිරිමි ළමවයක්, ලුඩා ගිහිනු 

ළමයි වදවදවනක් යන අය එවසේ යෑවමන් ෙළකිනු 

පිිසස අතින් තල්ලු කළහ. සලාහ් ඉටු කරමින් සවුන 

තමා ට ආචාර කළ අය ට අත ෙිනුහ. තෙ ව හදීසයක 

සලාහ්වෙ හි ියරත වී සවුය දී තමාෙ වපොවලොඹ 

ෙන්නට උ වසාහ කළ වෂයිතාන් වේ වගල මීරිකා 

දිමුවේ ඔහ ෙ දෑසන් දුටු වහේතුවෙන් තෙ පිෙවසේ. 

වමම හදිස් ෙදන් මක න් නබි (සල්) තුමාණන් සලාහ ්

කරන විට වන ව පිය වනොකළ තෙ තහ. රු වේ. 

සලාහ්වෙ හි දෑස් පිය වීම මක්රූහ ද යන ප්රශ්නය 

පිළිතඳ ෙ ආගමික විද්ෙතුන් වේ මත විවිධයි. ඉමාම් 

අහමද් ඇතුළු පිරිසක් “වමය යුවදේ ෙරුන්වේ 

ක්රියාෙක්” ියසා එය මක්රූහ තෙ සිළලු හ. තෙ ව 



 

45 

පිරිසක් එය අනුමත කළ අතර, එය මක්රූහ යියි 

සිලලුවේ නිත. වම් පිළිතඳ ෙ ියෙිරදි ියගමනය 

ෙන්වන්, දෑස් විෙෘත ෙ තිබීවමන් වකවනලු වේ හුඃු  

භාෙය ට පීඩාෙක් සදු වනොෙන්වන් නම්, දෑස් විෙෘත ෙ 

සලාහ් කළ හික. එවහ ව, සලාහ් කරන තිනි වතා 

වේ ඉදිරිව  තිවතන දර්ශන, අලිංකාර  සහ මිියසුන් 

ියසා වකවනලු වේ සත විය. ල් ෙන්වන් නම්, දෑස් 

පියවිම මක්රූහ තෙට ප ව වනොවෙයි. වම ෙිිය  

ියගමනය ෂරීආ වේ අරමුණට වතොවහෝ සමිප ෙන තෙ 

සලකන්න. අල්ලාහ් සයල්ල දනී.”  zසාද් අල් මාද් 

1293. 

වමය ට එකඟ ෙ, සලාහ්වෙහි වන ව වනොපියවීම 

සුන්නාහ් තෙ පිහිදිලි ෙන අතර, වකවනලු වේ හුඃු  

භාෙය ට අහිත කරන යමක් අෙට තිවබ් නම්, දෑස ්

පියො ගත හිකි තෙ පිහිදිලි වේ. 

දතරැඟිල්ල දිගු කිරීම සහ වසලවීම 

“වෂයිතාන් ට එවරහි ෙ එය යකඩයක ට ෙඩා අති 

ශක්තිම ව ය”  යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 

පිෙසුහ. මූලාශ්ර ඉමාම් අහමද් 2/119, සෆ ව අල් 

සල්සලා පිටු අිංක 159. එනම් අ වතහියා ව සඳහා ොඩි 
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වී තෂහ්ද් පාරායනය කරන විට දතරැඟිල්ල දිගු කිරීම 

වෂයිතාන් ට යකඩ වපොල්ලකින් පහර දීම ට ෙඩා 

මහ ව වේදනාෙක් වදයි. වමයට වහේතුෙ අල්ලාහ් වේ 

ඒකීය භාෙය ද අල්ලාහ් ට පමණක් නිමදුම් කිරීවම් දී 

අෙිංක විය යුත තෙ ද ගි වතා ට වමම ක්රියාවෙන් 

මතක් කරනු ලිබීමයි. සිතිවින් ම වෂයිතාන් අධික 

වලස පිළිලුල් කරන්වන් වමයයි. එියසා, වෂයිතාන් 

වේ උෙදුවරන් අපි අරක්ෂා පතමු. (අල් සයිදි වේ 

ෆ වහ් අල් රබ්තාිය ග්රන්ය 4/15 ) 

වමෙිිය ලලදායි තාෙ ය ියසා සහාතා (රළි) ෙරුන් 

වමය ඉටු කරන වලස එකිවනකා ට මතක් කළහ. 

එවහ ව අද වතොවහෝ වදනා වමය ඉතා සිහිල්ලුෙ ට 

සලකති. සහාතා ෙරුන් දුආ කරන අෙස්යාෙන් හි 

දතරැඟිල්ල දිගු කිරීම ගින එකිවනකා ට මතක් කළ 

තෙ ොර්යා වේ. සෆ ව අල් සලාහ් ග්රන්යය පිටු අිංක 

141. 

දතරැඟිල්ල දිගු කිරීවම් සුන්නාහේ ට එකඟෙ, තෂ්හද් 

පෙසන ඉරියේවේ දී එය කිබ්ලා වදසඩට දිග කර, 

වසලවෙමින් තිබිය යුතුය.  
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සලාහ්වෙහි පෙසන සූරා, ආයතය, දික්ර් සහ 

දුආ විවිධ අෙස්යාෙන් හි වෙනස් කිරීම 

සලාහ්වෙහි සෑම විටම එකම ොකය සහ අද්කාර් 

පාරායනා වනොකර, විවිධ මාතෘකා ගින පෙසන 

ොකයයන් සහ දික්ර් උපවයෝ ස කරන විට ඒො පිළිතඳ 

ෙ කල්පනා කිරීවමන් නෙක අර්ය දික ගන්නා තෙ 

නිමදුම් කරුවෙක් සතනු ඇත. සූරාෙන් සහ අද්කාර් 

කිහිපයක් පමණක් ඉවගන ග ව වකවනක් වමෙිිය 

ආසේාදය ලතන්වන් නිත. විවිධ අෙස්යාෙන් හි විවිධ 

සූරා පාරායනා කිරීම සුන්නාහේක් ෙන අතර, ඒ මක න් 

හුඃෂූ භාෙය ෙර්ධනය කළ හිකි වේ. 

නබි (සල්) තුමාණන් සලාහේන් හි පාරායනා කළ  

ආරම්භක දුආ වදස තිලුෙවහො ව එහි විවිධ වෙයක් අපි 

දකිමු. එයින් ියදසුන් කිහිපයක් වදස තලමු. 

 “අල්ලාහම්ම තාඉද් තයිිය ෙ තයින හුඃතායා 

තාඅද්ත තයින අල් මෂර්ිකි ෙඅල් මේරිබ්, 

අල්ලාහම්ම නක්කිිය මින් හුඃතායා ය, කමා 

යුනක්කා අල් තේබ් අල් අභියද් මින් අල් දනස;් 

අල්ලාහම්ම අේසල් ිය මින් හුඃතායාය බිල් මාඅ 

ෙඅල් තල්ජ් ෙඅල් තරද්.”  (යා අල්ලාහ්! නිවගන 
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හිර තටහිවරන් වෙන් කළා වමන් පාපවයන් මා 

දුරස්ය කරනු මිනවි. අපිරිසුදු සුදු වරද්දක් පිරිසුදු 

කරන්නාක් වමන් මවේ පාපයන්වගන් මා පිරිසදු 

කරනු මිනෙ.මවේ පාපයන් ජලවයන් හා 

හිමවයන් පිරිසදු කරනු මිනෙ.) 

 “ෙජ්ජහ්තු ෙජ්හිය ලිල්ලදී ෆතරස් සමාොති ෙල් 

අර්ධ් හනීෆන් ෙමා අන මිනල් මුෂර්ිකීන්. ඉන්න 

සලාතී ෙ නුසුකි ෙමහය්ාය ෙ මමාති ලිල්ලාහ ්

රබ්බිල් ආලමින්. ලා ෂරීක ලහ ෙබිදාලික උමිර්තු 

ෙ අන අේෙලල් මුස්ලිමූන්.” අහස් හා වපොවළොෙ 

ියර්මාතෘ ෙරයා වෙත අෙිංක ෙ මාවේ මුහණ 

හිවරේවෙමි. තෙද මුෂර්ික්ෙරු අතරින් මම 

වකවනක් වනොවෙමි. සිතිවින් ම මවේ නිමදුම, 

මවේ පරිතයාගය, මවේ ජීවිතය සහ මවේ මරණය 

පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ් සඳහා ය. ඔහ ට හ. ල් 

කරුවෙලු නිත. වම් තෙ මම අණ කරනු 

ලිබුවෙමි. (ඔහ ට අෙනත ෙන) මුස්ලිම් ෙරු 

අතරින්  මම ප්රයමයා වෙමි. 

 “සුබ්හානකල්ලාහම්ම ෙ බිහම්දික ෙ තතාරක 

ඉසම්ුක ෙ තආලා ජද්දුක ෙලාඉලාහ ෂගරුක.” 

(කීර්ති හා ප්රශිංසා හිමිෙන්වන් ඔතටම යි. යා 



 

49 

අල්ලාහ්! ඔවබ් නාමය භාගය ෙන්ත වේො ඔවබ් 

මහිම ය උසස් තෙ ට ප ව වේො. ඔත හිර අන් 

වදවි වකවනක් නිත.) 

වමය හා සමාන වෙන ව ප්රාර්යනා සහ සහි කිරීම් 

(අද්කාර්) තිවතන අතර, නිමදුම් කරන්නා වම්ොයින් 

ඕනෑම එකක් වතොරා ගත හික. 

සලා ව අල් ෆජර් ( අලුයම) හි නබි (සල්) තුමාණන් 

පාරායනා කළ සූරාෙන් හී වතොවහෝ ආශීර්ොද තිවතනු 

අපි දකිමු. 

අල් ලුර්ආනව  අෙසාන හවතන් වකොටස ට අය ව 

දීර්ඝ සූරාෙන් අතර, සූරා අල් ොකියා (56), සූරා නූර් 

(52) සූරා තාෆ් (50) යන සූරාෙන් ද, වකවු සූරාෙන් 

අතර ඉදෂ් ෂම්සු කිේවිර ව (81) සූරා zසල්zසාල් (99) 

සහ මුෙද්දවතයින් යන අෙසාන සූරා වදක යන 

සූරාෙන් ද  එතුමාණන් පාරායනා කළහ. 

ඇතිම් දිනයන් හි සූරා රූම් (30), සූරා යාසීන් (36) 

සූරා සාෆෆ්ා ව (37) ද, සලුරාදා දිනයන් හි සූරා සජ්දා 

(32) සහ සූරා අල් ඉන්සාන් (සූරා ධහර් 76) යන 

සූරාෙන් ද එතුමාණන් පාරායනා කළහ. 
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ලුහර් සලාතවය හි මුල් රකඅ ව වදවක් ම ොකය 

30කට සමාන ෙ සූරා තාරික් (86) සූරා අල් බුරූජ් (85) 

සූරා ලයිල් (92) යන සූරා ෙලින් වතොරා ග වහ.  

අසර් සලාතවය හි ලුහර් සලාතව  සඳහන් සූරා ෙලින් 

ොකය 15ක් පමණ පාරායනා සඳහා වතෝරා ග වහ. 

මේරිබ් සලාතව  සූරා අ ව තීන් (95) ෙිිය වකවු 

මුෆසස්ල් සූරාෙන් වතොරා ග වහ. තෙ ද, සූරා මුහම්මද් 

(47), සූරා අ ව තූර් (52) සූරා අල් මුර්සලා ව (77) ෙිිය 

සූරාෙන්වගන් ොකය  වතොරා ග වහ. 

ඉෂා සලාතය සඳහා මධය ප්රමාණව  දිග මුෆස්සල් 

සූරාෙන් ෙන අෂ් ෂම්ස් (91) සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් (84) 

යන සූරාෙන් පාරායනා කළහ. මුආද් (රළි) තුමාණන් 

ට සූරා අල් අඅලා (87) සූරා අල් කලම් (68) සූරා අල් 

වලයිල් (92) යන පාරායනා කරන වලස උපවදස ්

දුන්හ. 

කියාම් අල් ලයිල් නමිති මධයම රාත්රි සුන්නාහ ්

සලාහත්ව  දීර්ඝ සූරාෙන්වගන් එ තුමාණන් 

පාරායනා කළහ. ඇතිම් අෙස්යාෙන් හි ොකය 150 

සට 200 දක්ො දීර්ඝෙ පාරායනා කළ අතර, වෙන ව 

අෙස්යාෙන් හි ඒො වකවු කර පාරායනා කළහ. 
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රුකූඋ අෙසය්ාෙන් හි කියෙන අද්කාර් වනොවයක් 

ආකාරවයන් පාරායනා කළහ. “සුබ්හාන රබ්බියල් 

අළීම්”  (මාවේ උ වතරීතර පරමාධිපති ට කීර්තිය හා 

පිසසුම් හිමිවේො) යන ෙචන මාලාෙ ට අමතර ෙ 

“සුබ්ූ හ්, ලුද්දූස්, රබ්බිල් මලාඉති ෙර් රූහ්”  

(මලාඉකාෙරුන් සහ පිරිසදු ආ වමව  පරමාධිපති 

පරිපූර්ණය, ආශීර්ොද ල ව ය) යනුවෙන් වහෝ 

“අල්ලාහම්ම ලක රකාතු, ෙ බික ආමන්තු, ෙ ලක 

අස්ලම්තු, ෙ අවලයික තෙක්කල්තු, අන්ත රබ්බී, 

හුඃෂාඅ, සමී ෙ තසරී ෙ දම්මි ෙ ලහම්ි ෙ අzස්මි ෙආසබි 

ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්.”  (යා අල්ලාහ!් ඔතටම මම 

සරස නිමුවෙමි. ඔතටම මම යට ව වෙමි. ඔත වෙතම 

මම විශ්ොස තතමි. ඔත වෙත මාවේ සයල්ල භාර 

කවළමි. මවේ ශ්රෙණය, මවේ තිල්ම, මවේ රුධිරය, 

මවේ මාිංශය. මවේ අස්ථි, මවේ ස්නායු (යන 

සයල්ල) ඔතටම යට ව පහ ව කරමි. විශ්ෙයන් වේ 

පරමාධිපති ඔතමය) 

සමි අල්ලාහ ලිමන් හමිදා (තමා ට පිසසුම් කරන්නා 

ට අල්ලාහ් සෙන් වදයි) යනුවෙන් පෙසා රුලුඋ සට 

නික ට ග ව විට, එතුමාණන් “රබ්තනා ෙ ලකල් හම්ද් 

(අපවේ පරමාධිපතියාණිය, තෙද ඔතටමය සයලු 
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ප්රශිංසා) යනුවෙන් පෙසීය. ඇතිම් අෙසය්ාෙන් හි 

“රබ්තනා ලකල් හම්ද්”  (අපවේ පරමාධිපතියාණිය, 

ඔතටමය සයලු ප්රශිංසා) වහෝ  “අල්ලහම්ම රබ්තනා 

(ෙ) ලකල් හම්ද් (යා අල්ලාහ්! අපවේ 

පරමාධිපතියාණිය, (තෙද) ඔතටමය සයලු ප්රශිංසා)“ 

යනුවන් පෙසයි. තෙ ව අෙසය්ාෙන් හි “මිල් අල් 

සමාොති ෙ මිල් අල් අර්ළ්, ෙ මිල්අ මා සඅත මින් 

වෂයිඉන් තඅද්. “(පිසසුම්) අහස් පුරෙයි, වපොවළොෙ 

පුරෙයි, ඔත කිමති ඕනෑම දියක් පුරෙයි)”  යනුවෙන් 

පෙසයි. ඇතිම් අෙස්යාෙන් හි, “අහ්ලල් තනාඉ ෙඅල් 

මජ්ද්, ලා මාියඅ ලිමා අ‘අතයිත, ෙ ලා මුිංඉතිය ලිමා 

මන‘අත, ෙ ලා යන්ෆඋ, දල් ජද්දි මින්කල් ජද්” 

(කීර්තිය හා මහිමය හිමි පරමාධිපතියාණිය! ඔත 

ප්රදානය කරන වද් ෙිළකීම ට කිසවෙලු ට වනොහික, 

ඔත ෙිළකූ වද්  ප්රදානය කිරිම ට කිසවෙලු ට 

වනොහික. තෙ ද හිමිකරු වේ හිමිකමින් ඔත අබියස 

ඔහ ට ලලක් වගන දිය වනොහික.) 

සුජූද් යන ඉරියේවේ, “සුබ්හාන රබ්බියල් අ‘අලා”  

(මාවේ අති උතුම් පරමාධිපති ට කීර්තිය හිමිවේො) 

යනුවෙන් පිෙසීමට අමතර ෙ, නබි (සල්) තුමාණන් 

වම්ො ද එකතු කළහ. “සුබ්ූ හ්, ලුද්දූස්, රබ්බිල් 
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මලාඉකති ෙර් රූහ්“ (මලාඉකාෙරුන් සහ පිරිසදු 

ආ වමව  පරමාධිපති පරිපූර්ණය, ආශීර්ොද ල ව ය) 

යනුවෙන් වහෝ “සුබ්හානකල්ලාහම්ම රබ්තනා ෙ බි 

හම්දික්, අල්ලාහම්මේෆිර් ලී“ (යා අල්ලාහ්! කීර්තිය 

හා පිසසුම් හිමි ඔතටමය. අපවේ පරමාධිපතියාණිය! 

යා අල්ලාහ් මට සමා වදනු මිනෙ) යනුවෙන් වහෝ 

“අල්ලාහම්ම ලක සජද්තු ෙ බික ආමන්තු, ෙ ලක 

අස්ලම්තු, සජද ෙජ්හි ලිල්ල දී හුඃලක හ, ෙ සේෙර හූ, 

ෙ ෂක්ක සම් අහ, ෙ තසර හ, තතාරක් අල්ලාහ 

අහ්සනල් හාුඃලිකීන්.”  (යා අල්ලාහ්! ඔතටමය මම 

හිස බිම තතා සජූද් කවළමි, ඔත වකවරහි විශ්ොස 

තතමි, ඔත වෙතමය යට ව පහ ව වෙමි.මවේ මුහණ 

මො, එයට හිඩයක් සපයා, එහි ශ්රෙණය හා තිල්ම 

දුන් ඔතට සජදා කරමි. සයලු ආශීර්ොද අල්ලාහ්ට 

පමිස. මිවීම් කරු අතරින් ඔහ උතුම් ය.) යන 

වමෙිිය තෙ ව අද්කාර් පිෙසුහ. 

සජදා වදක අතර ොඩි වී සවුන විට “රබ්බිේෆිර්ලී, 

රබ්බිේ ෆිර්ලී  (පරමාධිපතියාණිය! මට සමාෙ වදනු 

මිනෙ, පරමාධිපතියාණිය! මට සමාෙ වදනු මිනෙ) 

යන ප්රාර්යනාෙ ට අමතර ෙ, “අල්ලාහම්ම අේෆිර් ලී, 

ෙර්හම්ිය ෙජ්තර්ිය, ෙර්ෙේිය, ෙහ්දිිය, ෙ ආෆිිය, 
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ෙර්zසුක්ිය. ”  (යා අල්ලාහ්! මට සමාෙ වදනු මින, 

මට කරුණාෙ දක්ෙනු මින, මාෙ ශක්තිම ව කරනු 

මින,  මවේ ත වෙය උසස් කරනු මින, මට කමා 

කරනු මින, මට ආහාර වදනු මින) යනුවෙන් 

පිෙසුහ. 

විවිධ ආකාරවයන් තෂහ්ද් කියවීම පිළිතඳ ෙ ොර්තා වී 

ඇත. “අ වතහි යාතු ලිල්ලාහි ෙසස්ලොතු ෙ ව 

ත යිතාතු අස් සලාමු අවලයික අ යුහල් නබි යු” 

යනුවෙන් ද (සයලු පිසසුම්, නිමදුම් සහ පිරිසදු ෙදන් 

අල්ලාහ් ට හිමිය. නබි තුමිය! ඔත වෙත සාමය 

හිමිවේො!) “අ වතහි යා ව අල් මුතාරකා ව අස් 

සලො ව අ ව ත යිතා ව ලිල්ලාහි, අස ්සලාමු අවලයික 

අ යුහන් නබි යු”  යනුවෙන් ද (සයලු පිසසුම්, 

ආශීර්ොද ල ව ෙදන් සහ නිමදුම් අල්ලාහ් ට හිමිය. 

නබි තුමාණිය! ඔත වෙත සාමය හිමිවේො) නබි 

තුමාණන් පිෙසුහ. 

වම් ආකාරවයන් නිමදුම් කරන්නා එක් අෙසය්ාෙක 

එක් ක්රමයකින් ද තෙ ව අෙසය්ාෙක අවනක් 

ආකාරයට ද තෂහ්ද් පිෙසය හික.   
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නබි (සල්) තුමාණන් වෙත සලාම් පිෙසීවම් විවිධ 

ෙදන් මාලා ඇත. “අල්ලාහම්ම සල්ලිඅලා මුහම්මද් ෙ 

අලා ආලි මුහම්මද් කමා සල්ලයිත අලා ඉබ්රාහීම ෙ 

අලා ආලි ඉබ්රහීම්, ඉන්නක හමිදුන් මජීද්. අල්ලාහම්ම 

තාරික් අලා ආලි මුහම්මදින් අලා ආලි මුහම්මදින් 

කමා තාරක්ත අලා ඉබ්රාහීම් ෙ අලා ආලි ඉබ්රාහීම 

ඉන්නක හමීදුන් මජීද්.”  (යා අල්ලාහ්! ඉබ්රාහීම් 

තුමාණන් සහ එතුමාවේ ප. වල් අය වෙත සලාම් එ.  

ආකාරවයන් මුහම්මද් තුමාණන් සහ එතුමාවේ 

ප. වල් අය වෙත සලාම් එෙනු මිනවි. ඉබ්රාහීම් තුමා 

සහ එතුමා වේ ප. වල් අය වෙත ආශීර්ොද එ.  

ආකාරවයන් ම මුහම්මද් තුමාණන් සහ එතුමා වේ 

ප. වල් අය වෙත ආශීර්ොද එෙනු මිියවි) 

නිතවහො ව 

“අල්ලාහම්ම සල්ලිඅලා මුහම්මද් ෙ අලා ආලි තයිතිහි 

ෙ අලා අzස්ොජිහි ෙ දුර්රියාතිහි, කමා සල්ලයිත අලා 

ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමිදුන් මජීද්. ෙ තාරික් අලා 

මුහම්මදින් අ අලා ආලි තයිතිහි ෙ දුර්රියාතිහි කමා 

තාරක්ත අලා ආලි ඉබ්රිහීම් ඉන්නාක හමිදුන් මජිද්. ”  

(යා අල්ලාහ්!  ඉබ්රාහීම් තුමා වේ ප. වල් අය වෙත 

ප්රාර්යනාෙන් එ.  ආකාරවයන් මුහම්මද් තුමා, එතුමා 
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වේ ප. වල් අය, බිරියන් සහ එතුමාවගන් පිෙත 

එන්නන් වෙත ප්රාර්යනාෙන් එෙනු මින. සිතිවින් ම 

පිසසුම් හා සම්පූර්ණ කීර්ති හිමි ඔතටම ය. යා 

අල්ලාහ්!  ඉබ්රාහීම් තුමා වේ ප. වල් අය වෙත 

ආශිර්ොද එ.  ආකාරවයන් මුහම්මද් තුමා, එතුමා වේ 

ප. වල් අය, බිරියන් සහ එතුමාවගන් පිෙත එන්නන් 

වෙත ආශීර්ොද එෙනු මින. සිතිවින් ම පිසසුම් හා 

සම්පූර්ණ කීර්ති හිමි ඔතට ය. 

නිතවහො ව 

“අල්ලාහම්ම සල්ලිඅලා මුහම්මද් අන් නබි යිල් උම්මි 

ෙ අලා ආලි ම්හම්මද් කමා සල්ලයිත අලා ආලි 

ඉබ්රාහීම්, ෙ තාරික් අලා මුහම්මද් අන් නබි යිල් උම්මි 

ෙ අලා ආලි මුහම්මදින් කමා  තාරක්ත අලා ආලි 

ඉබ්රාහීම් ෆිල් ආලමීන්, ඉන්නක හමිදුන් මජීද්.”  

(ඉබ්රාහීම් තුමා වේ ප. වල් අය වෙත ප්රාර්යනාෙන් එ.  

ආකාරවයන් අලුරු වනොද ව නබිරයා ෙන මුහම්මද් 

තුමා, එතුමා වේ ප. වල් අය, බිරියන් සහ එතුමාවගන් 

පිෙත එන්නන් වෙත ප්රාර්යනාෙන් එෙනු මින. 

ජාතීන් අතර ඉබ්රාහීම් තුමා වේ ප. වල් අය වෙත 

ආශිර්ොද එ.  ආකාරවයන් අලුරු වනොද ව  නබි ෙරයා 

ෙන මුහම්මද් තුමා, එතුමා වේ ප. වල් අය, බිරියන් 
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සහ එතුමාවගන් පිෙත එන්නන් වෙත ආශීර්ොද එෙනු 

මින. සිතිවින් ම පිසසුම් හා සම්පූර්ණ කීර්ති හිමි 

ඔතට ය.) 

වමෙිිය විවිධ ප්රාර්යනා තිවතන අතර, ඒොයින් එකක් 

වතෝරා වගන එක් එක් වේලාෙ ට පාරායනා කිරීම 

සුන්නා තෙ සලකන්න. ජනප්රිය ියසා වහෝ 

සහාතාෙරුන් ට නබි (සල්) තුමාණන් වතොවහෝ 

අෙස්යාෙන් හි ඉගින් .  ියසා වහෝ වම්ො අතර එක් 

ප්රාර්යනාෙක් පමණක් වතෝරා වගන සිම විට ම 

පිෙසීම ෙරදක් නිති තෙ ද සලකන්න. 

ඉහත සඳහන් සයලු ොකයයන් සෆ ව අල් සල්සලා ව 

ග්රන්යවයන් උපුටා ගන්නා ලදී. 

ලුර්ආන් ෙිකි පාරායනා කිරීවම් දී අෙශය 

ස්යානව  සුජූද් අ ව තිලාො ව නම් සජදා 

කිරීම 

අල් ලුර්ආනය පාරායනා කිරීවම් දී, සජදා කරන වලස 

සඳහන් කරන ෙදන් කියෙන විට ෙහාම සජදා කිරීම 

සුචරිතයකි. ඔහවේ ග්රන්යව  නබි ෙරුන් සහ යහමඟ 

ල ව තිතිමතුන් ගින අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. “...තෙ 



 

58 

ද, ඔ. න් වකවරහි කරුණාභරිතයාණන් වේ ෙදන් 

පාරායනය කරනු ලිබු  විට අඬාෙිළවපමින් සුජූද් 

කරමින් ෙිවටනු ඇත.” සූරා මර්යම් 9:58 වමම 

ොකයය පාරායනය කරන විට සජදා කළ යුතු තෙ 

ආගමික විද්ෙතුන් එකඟ වෙය දක්ෙති, යනුවෙන් 

වෂයික් ඉබ්නු කතීර් පිෙසුහ. 

සලාතව  වයවදන අෙස්යාෙන් හි සුජූද් අ ව තිලාො ව 

කිරීම ඉතා ෙිදග ව තෙ ද එයින් හුඃෂූ භාෙය අධික ෙන 

තෙ ද වමම ලුර්ආන් ෙිකිවයන් පිහිදිලි ෙ වපවන්. 

ْذقَاِن َيبُْكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًع 
َ
وَن لِْْل رُّ   ﴾٧١٢﴿ ۩ َوََيِ

“ඔ. න් හඬා ෙිළවපමින් මුහවණන් ෙිවටන්වනෝය. 

තෙ ද එය ඔ. න ට තිතිම වකම ෙර්ධනය 

කරන්වන්ය.”  සූරා ඉසර්ායීල් 17:109 

සලාහ් කරන අෙස්යාවෙ හි සූරා අන් නුජූම් පාරායනා 

කරන විට (අෙසානව ) නබි (සල්) තුමාණන් සජදා 

කළ තෙ ොර්තා වේ. අර් රාෆි වමවසේ පිෙසුවේය. “අබු 

හවරයිරා (රළි) තුමා සමඟ මම සලාහ් කවළමි. එතුමා 

සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් (84) පාරායනා කර අෙසානව  

සජදා කවළේය. ඒ පිළිතඳ ෙ මම විමසු විට එතුමා, “අබු 

http://tanzil.net/#17:109
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අල් කාසම් (නබි සල් තුමාණන්) පිටු පස සට වගන 

මම සලාහ් කර, එතුමා සමඟ සජදා කවළමි. 

එතුමාණන් ෙ (මරණවයන් පසු) නිෙත හමු ෙන තුරු, 

මම වමවලස දිගට ම කරන්වනමි.”  යියි පිෙසුවේය. 

මූලාශ්රය සහීහ් අල් බුහාරි 

සුජූද් අ ව තිලාෙ ව ක්රියාෙ වෂයිතාන් ෙ මර්ධනය කර, 

ඔහ ෙ මහ ව වකෝපය ට ප ව කිරීවමන් නිමදුම් 

කරුෙන් වකවරහි ඔහ වේ පාලනය දුර්ෙල තෙ ට ප ව 

කරන වහේතුවෙන් , සජදා තිලාෙ ව වනොකඩො ඉටු 

කිරීම වතොවහෝ ෙිදග ව එකකි. “ආදම් වේ පුත්ර වයක් 

සජදා තිලාෙ ව පාරායනා කරන විට, වෂයිතාන්, “ඔහ 

ට විපතක් වේො! ඔහ ට (මිියසා ට) සජදා කරන වලස 

අණ වදනු ලිත, ඔහ ද සජදා කවළේය. එියසා ස්ෙර්ගය 

ඔහ ට (මිියසා ට) හිමි විය. සජදා කරන වලස මම 

අණ ලිබු නමු ව මම එයට අකීකරු . වයමි. එියසා 

මවේ ඉරණම අපාවයහි ය.”  යනුවෙන් පිෙසන තෙ 

රසුල් (සල්) තුමාණන් දන්ො අබු හවරයිරා (රළි) 

ොර්තා කරයි. මූලාශ්ර සහීහ් මුස්ලිම් 133 

අල්ලාහ් වෙත වෂයිතාන්වගන් ආරක්ෂාෙ 

පිතීම 
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වෂයිතාන් අපවේ පරම සතුරා ෙන අතර වකවනක් 

නිමදුම් කරන විට, වනොවයක් සතුවිලි මිියසා වේ 

කන ට වකොඳුරා (ෙස්ොස්) ඔහ වේ හුඃෂූ භාෙය ඉෙ ව 

කර, සලාතය අ. ල් කිරීම ට ෙෑයම් කිරීම වෂයිතාන් 

වේ සතුරුකවම් එක් ක්රියාෙකි. 

දික්ර් සහ අියලු ව නිමදුම් ක්රියාෙන් හි වයවදන්නන් 

වේ කනට වකොඳුරන ෙසේාස ්නම් උෙදුරු කිසවෙලු ට 

ෙිලි ව විය වනොහික. එියසා සථ්ීර ෙ සහ ඉෙසීවමන් 

සට දික්ර් වහෝ සලාතය අතරමග වනොනෙ වො දිගට ම 

ඉටු කර අෙසාන කළ යුතුය. වකවනක් දික්ර් හා 

සලාතව  වනොකඩො ියරත ෙන විට වෂයිතාන් වේ 

ලුමන්ත්රණවයන් ඔහ මිවදන තෙ සලකන්න.  

“වෂයිතාන් වේ උපක්රම ඉතා දුතලයි”  සූරා අන් ියසා 

4:76 

අල්ලාහ් වේ ගි වතා අල්ලාහ් වෙත හිවරන්න ට 

සූදානම් ෙන සෑම වමොවහොවතහි ම වෙන ව සතුවිලි 

ඔහ තුළ ට ඇතුළු වෙයි. පහර දීම පිිසස සිඟ වී සවුන 

මහ මාර්ග මිංවකොල්ලකරුවෙක් වලස සවුන 

වෂයිතාන්, අල්ලාහ් වෙත ගමන් කිරීමට අල්ලාහ් වේ 

ගි වතා සූදානම් ෙන සෑම අෙසය්ාෙකම එම ගමන ට 

තාධාෙක් සදු කිරීම ට සූදානම් වෙයි. “යුවදේ සහ 
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ක්රිස්තු තිතිමතුන් වෂයිතාන් වේ ෙසේාස් ියසා උෙදුර 

ට ලක් වනොෙන තෙ වකවනක් පෙසු විට, එම 

තිතිමතා වමවසේ පිළිතුරු දුන්වන්ය. “ඔ. න් 

පෙසන්වන් සතයයකි. ජරාොසය ට ප ව ූද ියෙසකින් 

වෂයිතාන් ට ඇති ෙිඩ ලුමක් ද?”  (මජ්මා අල් ෆ වො 

22/668) 

වමය වහොඳම උපමාෙකි. ියවෙස් තුනක් ගින 

වමොවහොතක ට කල්පනා කරන්න. එක ියෙසක් රජ 

වකවනලු ට අය ව එකක් ෙන අතර එහි ෙවුනා 

ෙස්තුන් සහ මුදල් තිවබ්. වදෙිිය ියෙස වසේෙකවයලු 

ට අය ව එකක් ෙන අතර, ඔහ ඉතිරි කර ග ව මුදල් හා 

භානඩ එහි තිවබ්. තුන් ෙන ියෙස කිසෙක් නිති හිස ්

ියෙසකි.  වසොරකම් කිරීම ට පිමිවණන වසොවරක් 

වතෝරා ගන්වන් වම්ොයින් ලුමන ියෙස ද? (අල් 

ොබිල් අල් සායිබ් පිටු අිංක 43) 

අල්ලාහ් වේ ගි වතා නිමදුම සඳහා සට ගන්නා විට, 

ඔහ අල්ලාහ් ට ඉතාම ව සමීප ෙ, ඉතාම ව උසස ්

ත ව වෙව  සට ගන්නා වහේතුවෙන් වෂයිතාන් මිියසා 

වකවරහි ඊර්ෂයා කරයි. එවහයින් මිියසා නිමදුම් 

කිරිවමන් ෙළක්ො ලීම ට වෂයිතාන් මහන්ස ගනී. 

මිියසා සලාතය ආරම්භ කවළේ නම් ඔහ තුළ 
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වනොවයක් සතුවිලි වගනිවි ව මිියසා වේ අරමුණ 

(නිමදුම) අමතක කරවීම ට වෂයිතාන් කටයුතු කරයි. 

“ඔ. න් ට එවරහි ෙ නුඹ වේ අශ්ො වරෝහකයින් ද 

පාතලයින් ද ඔ. න ට එවරහි ෙ වපළ ගසේ. .”  සූරා 

ඉසර්ා 17:64. වමෙිිය උගුල ට හසු ෙන මිියසා ට, 

නිමදුම අෙශය වනොෙන තෙ සතන්නට ද, පසුෙ එය 

වනොසලකා හරින්නට ද අෙසානව  සලාතය අතහිර 

දමන්නට ද සදු වෙයි. වකවසේ වහෝ මිියසා සලාතව  

වයවදන්න ට ආරම්භ කවළේ නම් තම ප්රය වනවය හි 

පරාජය ට ප ව ෙන වෂයිතාන්, මිියසා වේ සත 

වනොමඟ යෙනු පිිසස, මිියසා අමතක කළ සයලු වද් 

සලාතවය හි මතක් කරයි. මිියසා ඇතිම් කරුණු 

අමතක කර තිබුණ ද, සලා ව කර අෙසය්ාවෙ හි ඒො 

ගින මතක් කර මිියසා වේ සත වෙනතක ට වයොමු 

කර අල්ලාහ් පිළිතඳ සතුවිලි වනොමඟ යෙයි. වම් 

මක න් මිියසා වේ ස ව තුළ අල්ලාහ් වේ ප්රිය මනාපය 

ඉෙ ව ෙන අතර, කිහිප වදවනලු ට පමණක් ළඟා විය 

හිකි අල්ලාහ් ට සමීප වීවම් උතුම් ස්යානය සෑම 

වකවනක් ම වනොලතයි. සලාහ් කර අෙසානව  

මිියසා ආරම්භ කළ සය්ානව  ම තෙම ව  සවුන අතර, 

ඔහ වේ පාපයන් කිසෙත ට සමාෙ වනොලිත, තම 
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සරුවරන් හා ආ වමවයන් සදු කළ යුතු හුඃෂූ නම් 

ත ව වෙය වනොලතයි. 

වෂයිතාන් වේ ලුමන්ත්රණවයන් මීදී ඔහ වේ ෙස්ොස ්

ෙදියන් ආරක්ෂා ලිබීම පිිසස නබි (සල්) තුමාණන් 

පහත සඳහන් දුආ ෙ ඉගින් . හ. 

අබුල් ආස් (රළි) වමවලස ොර්තා කර ඇත. “අල්ලාහ ්

වේ රසූල් (සල්) තුමාණිය, මම සලාහ් කරන විට 

වෂයිතාන් මවේ පාරායනය ට තාධා කර මා අ. ල් 

ත ව වෙය ට ප ව කරයි.” යනුවෙන් පිෙසුහ. වමම 

වෂයිතාන් වේ නම හුඃන්zසාබ්. ඔහ වේ පිමිණීම ඔත 

ට දිනු වන නම් ඔහවගන් අල්ලාහ් වෙත ආරක්ෂා 

පතනු මිනෙ. තෙ ද ඔවබ් ෙම් පි වත ට වතෙරක් 

(වියළි වලස) වකළ ගසනු.” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. 

මම එ වලසම කවළමි. අල්ලාහ් මවගන් වෂයිතාන් ෙ 

ඉෙ ව කවළේය. ”  මූලාශ්ර සහිහ් මුස්ලිම් අිංක 2203. 

වෂයිතාන් වේ තෙ ව උපක්රමයක් පිළිතඳ ෙ නබි (සල්) 

තුමාණන් අපට පිහිදිලි කවළේ වමවසේ ය. “ඔත අතර 

වකවනක් සලාහ ්සඳහා නික ට සට ග ව විට වෂයිතාන් 

පිමිණ ඔහ ෙ අ. ල් කරයි.  එනම්, ඔහවේ සවතහි ඔහ 

සලාහ් කළ රකඅ ගණනය පිළිතඳ අ. ලක් සදු කරයි. 
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ඔත අතර යවමලු ට එය සදු . ව  නම්, ඔහ ොඩි වී 

සවුන ඉරියේවේ සජදා වදකක් ඉටු කළ යුතුය.”  

මූලාශ්ර බුහාරි. 

වෂයිතාන් වේ තෙ ව උපක්රමයක් වමවසේ සඳහන් වේ. 

“ඔත අතර වකවනක් සලාහත්ව  වයදී සවුන විට, තම 

ගුද මාර්ගව  යම් චලනයක් දිනී, තම . දූ ියශ්ලල 

ූදණා දියි සික සතුනවහො ව, ඔහ වේ කන ට ශබ්දයක් 

ඇසීම වහෝ ඔහ වේ නාසය ට දුගඳක් දිනීම සදු 

වනො. ව  නම්, ඔහ තම සලාතය අතර මඟ දී 

නිෙි වවිය වනොයුතුයි.”  යි  නබි (සල්) තුමාණන් 

පිෙසුහ. 

සටහන: ඇතිම් නිමදුම් කරුෙන් ට හුඃන්සාබ් 

කරන කූට උපක්රමය වමය වේ. වමෙිිය උපාවයන් 

නිමදුම් කරන්නා වේ ස ව තුළ දඅ ො වහෝ දිනුම 

ෙිිය වහොඳ වද් පිළිතඳ සතුවිලි මතු කර, මිියසා වේ 

සතුවිලි නිමදුම හිර වෙන ව කරුණු වෙත වයොමු 

කිරීවමන් ඔ. න් නිමදුම වකවරහි පමණක් සත 

වයොමු කිරීම ට අවපොවහොස ව වෙති. උමර් (රළි) 

නිමදුම් කරන අෙසය්ාෙන් හි හමුදාෙ සූදානම් කළ 

යුතු ආකාරය ගින සිලසුම් කවළේය යි, පෙසා  

මිියසුන් ෙ අ. ල් කරයි. 
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වම් පිළිතඳ ෙ වෂයික් අල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා 

(රහි) තුමා වේ ෙදියන් කරුණු පහදා ගත යුතුය. “මම 

නිමදුම් කරන විට හමුදාෙ සඳහා සිලසුම් කරමි. ” 

යියි උමර් පිෙසීම ට වහේතුෙ උමර් (රළි) ජිහාද් හි 

වයවදන වලස අණ ලිබු විට, එතුමා මුසල්ිම් ෙරුන් 

වේ කාලිෆා ෙරයා වලස (අමීර් අල් මූමිනීන්) ප වෙ 

සටීය. එියසා එතුමා ජිහාද් වමවහය ෙන නායකයා ද 

වී සටීය. වමෙිිය ෙගකීම් උසුලමින් යම් ආකාරවයන් 

සතුරු වසේනාෙ ගින විමසලිම ව ෙ සවුන අෙසය්ාවේ 

එතුමා සලා ව අල් හුඃේෆ් නමිති බිය ට ප ව .  

අෙස්යාවේ සදු කරන සලාතය ඉටු කරන්වනක් වමන් 

ය. සිතිවින් ම යුද්ධයක් තිබුණ ද වනොතිබුණ ද යන 

පිනය වමහි අදාළ නිත. සලාතව  ියරත ෙන වලස 

මුස්ලිම් ෙරුන් ට අණ ලිබු අතර, ජිහාද් හි වයවදන 

වලස ද එතුමාට අණ ලිබුිස. එියසා තමා ට හිකි 

අයුරින් තම යුතුකම ඉටු කිරීම ට එතුමා ට සදු විය. 

පහත සඳහන් ලුර්ආන් ොකයවයහි අල්ලාහ් වමවසේ 

පෙසයි.  

َه َكثرًِيا   يَن آَمنُوا إَِذا لَِقيتُْم فِئًَة فَاثْبُتُوا َواْذُكُروا اللَـّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

 ﴾٥٤﴿ ُحونَ لََّعلَُّكْم ُتْفلِ 

http://tanzil.net/#8:45
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“විශ්ොස කරන අයෙලුිය! ඔත ට (සතුරු) තලකායක් 

මුණ ගිසුණු විට ඔ. න් ට එවරහි ෙ) තිරසර ෙනු. තෙ ද 

ජයග්රහකයන් ෙනු පිිසස අල්ලාහ් ෙ වතවහවින් සහි 

කරනු.”  සූරා අන්ෆාල් 8:45. සමාජව  සාමය හා 

රැකෙරණය පෙතින අෙස්යාෙන් හි ඇති ස ව සහනය 

ජිහාද් ෙිිය යුදමය වමොවහොව ව පිෙිතිය වනොහිකි 

තෙ ක. රු ව දිය. එියසා  ජිහාදය වහේතු වකොට වගන 

වකවනලු වේ නිමදුවම හි යම් අඩුපාඩු තිබුවන නම්, 

ඒ තිනි වතා වේ ඊමානව  අඩුෙක් තිවතන තෙ 

පිෙසය වනොහික. 

වම් වහේතුවෙන්, සමාජව  සාමය පෙතින කාලව  

සලාහ් පිළිතඳ ෙ තිවතන ප්රමිතිය, යුද අනතුරු පෙතින 

කාලව  දී සුළු ෙශවයන් වහෝ ලිහිල් තෙ ට ප ව ෙනු 

ඇත. අනතුරු සහිත කාලව  සදු කරන නිමදුම 

පිළිතඳ ෙ අල්ලාහ් වමවලස සහන සලසයි.  

اَلةَ  ِقيُموا الصَّ
َ
نَنتُْم فَأ

ْ
اَلَة ََكنَْت لََعَ الُْمْؤِمِنَي  ۚ   فَإَِذا اْطَمأ إِنَّ الصَّ
ْوقُ    ﴾٧١٥﴿ وتًاِكتَابًا مَّ

“සතුරු උෙදුවරන් ඔත මිදුවන නම් ියයමිත පිළිවෙල 

ට සලා ව හි ියරත ෙනු. සිතිවින් ම සලාහ ්කිරීම 

http://tanzil.net/#4:103
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විශේාස කරන අය වකවරහි කාල වේලාෙ ියයම 

කරන ලද යුතුකමකි.” සූරා අන් ියසා 4:103. වමම 

ලුර්ආන් ොකය පදනම් කර වගන සාමය පෙතින 

කාලව  නිමදුම ඉටු කරන වලස අණ කරනු ලිබු 

වකවනක්, අනතුරු සහිත අෙධියක ඒ ආකාරවයන් ම 

ඉටු කළ යුතු තෙ අණ කරනු ලිබුවේ නිති තෙ කිෙ 

හික. 

වමයට අමතර ෙ, ජනතාෙ සයලු වදනා ම වම් පිළිතඳ 

ෙ එකම තරාතිරම ට අය ව වනොවෙති. වකවනලු වේ 

විශේාසය ශක්තිම ව . ව  නම්, ඔහ වෙන ව කරුණු 

ගින කල්පනා කරමින් සවුය ද, තම නිමදුම වකවරහි 

ියස වලස සත වයොමු කිරිම ට ඔහ සම ව වෙයි. උමර් 

(රළි) වේ හදෙව ව ඉස්ලාමය ස්ථීර ෙ පිෙතීම ට 

සිලසුම් කවළේ අල්ලාහ් ය. ඔහ අල් මුහද්ද ව අල් 

මුල්හම් - අල්ලාහ් වේ අනුග්රහය ල ව කථිකවයක්. 

එියසා වම ෙිිය පුද්ගලවයක් නිමදුම් කරන 

අෙස්යාවේ හමුදාෙ සිලසුම් කිරීම අමුතු වදයක් 

වනොවෙයි. වමවලස කටයුතු කිරීම ට ඔහ ට හිකි ෙන 

නමු ව අන් අය ට එවසේ කළ වනොහික. වමෙිිය 

අනතුරු සහිත ත ව වෙය අෙසන් ූද පසු ෙ, නිමදුවම හි 

සත වයොමු කිරීවම් ශක්තිය අධික ෙන තෙ කිසදු 
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සිකයක් නිත. අනතුරු පෙතින අෙසය්ාෙන් ට ෙඩා 

සාමකාමි ොතාෙරණයක නබි (සල්) තුමාණන් ඉටු 

කරන නිමදුම තාහිර වපනුවමන් වශ්රේෂ්ඨ වෙවයන් 

උසස් තෙ කිසදු සිකයක් නිත. බිය සහිත 

වමොවහොව ව ඉටු කරන නිමදුවමහි තාහිර චලනය ට 

වෙනසක් කිරීම ට අල්ලාහ් ඇතිම් සහන සිලසුවේ 

නම්, අභයන්තර අිංශය ගින වෙන ව ලුමක් වහෝ 

පිෙසය හිකි ද? 

6 ෙන වකොටස 
ආරම්භක යුගව  සහාතාෙරු සලාහ් ඉටු කරන 
විට සවු ආකාරය පිළිතඳ ෙ අෙධානය වයොමු 
කිරීම. 

වමවලස වමවනහි කිරීම වකවනලු වේ හුඃු  භාෙය 
ෙර්ධනය කිරීමට සහ ඒ උතුම් පුද්ගලවයෝ වපන්ූද 
මාර්ගය අනුගමනය කිරීම ට විශාල වලස දිරි ගන්ෙයි. 
“ඔ. න් අතරින් වකවනක සලාහ් සඳහා නික ට 
වදවියන් ෙහන්වසේ වේ ොකයයන් පාරායන කිරීම ට 
ආරම්භ කරන විට, තමා විශේව  අධිපති අබියස 
සවුන තෙ ඔහ තුළ බිය සහිත හිඟීම් හට ගිනීම ඔත 
දකින්වන්ය.” (ඉබ්නු රජබ් වේ අල් හුඃෂූ ෆිල් සලාහ ්
ග්රන්යය පිටු අිංක 22) 
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මුජාහිද් (රහි) වමවසේ අදහස් දික්. හ. “ඔ. න් අතරින් 
වකවනක් සලාහ ් වෙහි ියරත ූද විට අමතක වීවම් 
වහේතුවෙන් හිර, තම පරමාධිපති වකවරහි තිවතන 
අධික බිය ියසා තම තිල්ම වෙනතක ට වයොමු කිරීම 
වහෝ වෙන ව වදසට මුහණ හිරවීම  වහෝ ලුඩා ගල් 
කිට වහෝ වෙන ව භානඩ අත ගාන තරමට 
වනොසන්සුන් වීම වහෝ වලෞකික වද් ගින කල්පනා 

කිරීම වහෝ ෙිිය කිසෙක් ඉටු වනොකරයි.” තාzසීම් 
කද්ර් අස් සලාහ් 1/188. 

ඉබ්නු අල් සුවතයිර් සලාහ් සඳහා සට ග ව විට හුඃෂූ 
වහේතුවෙන් ඔහ දනඩක් වමන් (වනොසිල වී) සටී. 
දිනක් මක්කා සටවන් ඔහ සජදා වෙහි සවු අෙසය්ාෙක 
ඔහ වෙත එල්ල කළ ආයුධයකින් ඔහ වේ ෙස්ත්ර ඉරි 
ක ය නමු ව, ඔහ තම සජදාවෙන් හිස එස. ව  නිත. 
මුස්ලිමා ඉබ්නු තෂ්ෂාරා (රළි) මස්ජිදව  නිමදුම් 
කරමින් සවුන විට, මස්ජිව  වකොටසක් කඩා ෙිටී, 
මිියසුන් නික ට සෑම වදස ට දුෙ ක ය නමු ව 
නිමදුවමහි වයදී සවු ඔහ ඒ තෙ කිසෙක් වනොදිය. 
වකවනක් ෙස්ත්රයක් වපොවළොෙ මත වීස කළා වමන් 
සටී, තෙ ව වකවනක් සලාහ් අෙසන් කළ විට අල්ලාහ ්
ඉදිරිව  සට ග වව ව යියි බිය වහේතුවෙන් ඔහ වේ 
පිහිය වෙනස් වී තිවබ්. තෙ ව වකවනක් නිමදුවමහි 
වයවදන විට තම ෙම් පි වව ව හා දලුණු පි වව ව 
සවුන්වන් ක. රුන් දියි වනොදනී. තෙ ව වකවනක් 
නිමදුම සඳහා . දු අෙසන් කළ විට ඔහ සුදුමිලි වී යන 
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තෙ පිෙසු විට, “මම සට ගිනීම ට යන්වන් ක. රුන් 
ඉදිරිවය දී යියි මම දියමි.“ යනුවෙන් පිෙසීය. සලාහ ්
සඳහා වේලාෙ ළඟා ෙන විට අලි (රළි) තුමා සලිත වී 
එතුමා වේ මුහවන  පිහිය වෙනස් ෙනු ක. රු ව දකී. 
“ඔත ට සදු. ව  ලුමක් දි?” යි විමසු විට, 

َمانَةَ  ْضنَاَعرَ  إِنَّا
َ
َماَواِت  لََعَ  اْْل رْ  السَّ

َ
بَالِ  ِض َواْْل بَ  َواْْلِ

َ
ن ْيَ فَأ

َ
 أ

ْشَفْقنَ  ََيِْملْنََها
َ
نَسانُ  وَََحَلََها ِمنَْها َوأ  َجُهوًَّل  َظلُوًما ََكنَ  إِنَّهُ  ۚ   اْْلِ

﴿٢٧﴾ 

“සිතිවින්ම, අපි අමානතය (ෙගකීම) අහස් වකවරහි 
ද මිහිතලය වකවරහි ද කඳු වකවරහි ද  (එය උසුලන 
වලස) වගන හිර පෑවෙමු. එය ඉසලීවමන් ඒො 

ෙිළලුවණෝය.“ සූරා අහ්zසාබ් 33:72 නමු ව මම එය 
ඉසලුවෙමි.“ යියි එතුමා පිෙසීය. සඊද් තනූකි (රහ)් 
නම් සුප්රකට තාබිඊන් ෙරවයක් නිමදුම් කරන විට, 
එතුමා වේ දෑසන් ෙගුරු ෙන කඳුළු කම්මුල් හා රැ. ල 
මත ගලා තසී. තාබිඊන් ෙරවයක් සලාහ ්සඳහා සූදානම් 
ෙන විට, ඔහ වේ මුහවන පිහිය වෙනස් ෙන අතර, “ 
මම කෙවරලු ඉදිරිව  සට ගන්න ට සූදානම් ෙන තෙ 
සහ කෙවරලු සමඟ කයා කිරීම ට යන්වන් දි යි ඔත 
දන්නොද?” යනුවෙන් පෙසයි. වමෙිිය බිය සහ 
වගෞරෙය ඔත අතර තිවතන්වන් කෙවරලුට ද? (ඉබ්නු 
අසීස් සුල්තාන් වේ සලාහ් අල් යක්සාන්  ලි තර්ද් අල් 
වෂයිතාන් නම් ග්රන්යව  පිටු අිංක 209) 

http://tanzil.net/#33:72


 

71 

ආමිර් ඉබ්නු අබ්ද් අල් ක ස් (රහි) තුමාවගන් “ඔත 
සලාහ් කරන අෙසය්ාවේ ලුමක් වහෝ ගින කල්පනා 
කරො දි?” යි පිරිසක් විසන් විමසන ලදි.  

එයට එතුමා, “මවේ සලාහ් හිර කල්පනා කිරීම තරම් 
වෙන ව කිසෙක් තිවබ් ද?” යියි ප්රශ්න කවළේය.  

එවිට එම පිරිස, “ අපි සලාහ් කරන විට වනොවයක් වද්  
පිළිතඳ ෙ කල්පනා කරමු.” යියි කීහ.  

“ස්ෙර්ගය සහ අල් හූර් (සේාර්ගව  කාන්තාෙන්) ෙිිය 
වද් ගින ද?” යනුවෙන් එතුමා ප්රශ්න කවළේය. 

“නිත. අවේ ප. වල් අය ගින, ධනය ගින (අපි 
කල්පනා කරමු)” යියි ඔ. හ කීහ. 

එවිට අල් ක ස් (රහි) තුමා, “ සලාහ ්කර අෙසය්ාවෙහි 
මා ගින සහ වලෞකික විශයයන් ගින කල්පනා කිරීම 
ට ෙඩා ආයුධ ෙලින් පහර දීමට ලක්වීම මම අගය 
වකොට සලකමි” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. 

සාද් ඉබ්නු මුආද් (රළි) වමවසේ පිෙසීය. “සෑම 
වමොවහොතකම මා සමඟ තතා ගිනීමට කිමති ගුණාිංග 
තුනක් ඇත. මම සලාහ්වෙහි ියරත ෙන විට, එම 
සලාහ් හිර අන් කිසෙක් ගින කල්පනා වනොකරමි. 
අල්ලාහ් වේ රසූල් (සල්) තුමාණන්වගන් හදිස ්
ෙදනක ට සෙන් දුන්වන් නම්, ඒ පිළිතඳ ෙ මා තුළ 

කිසදු සිකයක් බිහි ෙන්වන් නිත. ජනාzසාෙකට මම 

සහභාක  . ව  නම්, එම ජනාzසාෙ ලුමක් පෙසන ො 
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ද, සහ එම ජනාzසාෙ ට ලුමක් පෙසනු ලතන්වන් ද 
යන කරුණු හිර අන් කිසෙක් ගින කල්පනා 
වනොකරමි.” (අල් ෆ වො ලි ඉබ්නු තයිමියා 22/605) 

හාතිම් (රහ්) වම් ආකාරවයන් ප්රකාශ කවළේය. “මට 
අණ කරනු ලිබු වද් මම ඉටු කරමි. අල්ලාහ් වකවරහි 
බිය තිතිම වකම සහිත ෙ ඇවිද යමි. ියෙිරදි 
වච්තනාෙකින් ආරම්භ කරමි. මම අල්ලාහ් ට ප්රහිංසා 
කර, ඔහවේ කීර්තිය ප්රකාශ කරමි. ොකයයන් හි අර්ය 
ය ගින කල්පනා කරමින්, හදිස වනොවී සීරුවෙන් 
පාරායනය කරමි.  මම බිය සහිත ෙ හිස නමමි. 
යටහ ව භාෙවයන් මුිසන් ෙිවු නමස්කාර කරමි. මම 
ොඩි වී සම්පූර්ණවයන්ම තෂහ්ද් පාරායනා කරමි. 
ියෙිරදි අරමුිසන් සලාම් පෙසමි. මම අල්ලාහ ්
වකවරහි අෙිංකෙ හිරි සලාහ් ෙ අෙසන් කරමි. මවේ 
සලාහත්ය පිළි ගනු වනොලිවබ් දියි බිවයන් හිරී 
පිමිවණන වහයින් මරණය දක්ො ම දික න් දිගට 
වෙවහසුවනමි.” ( අල් හුඃෂූ ෆිල් සලාහ ්27, 28 පිටුෙ) 

අබු තකර් අල් සුබ්හි වමවසේ පෙසයි. “ඉමාම්ෙරු 
වදවදවනලු ජීෙ ව ූද කාලව  මම ජීෙ ව .  නමු ව 
ඔ. න් සමඟ කතා කිරීවම් භාගය වනොලිබුවෙමි. අබු 

හාතිම් අල් රාzස සහ මුහම්මද් ඉබ්නු නසර්් අල් 

මර්ොzස ඒ වදවදනා වෙති. ඉබ්නු නසර්්වේ සලාහත්ය 
ට ෙඩා උතුම් සලාතයක් වනොදියමි. දිනක් එතුමා 
සලාහ් කරන විට, වදතවරක් එතුමා වේ නළවල් දෂට් 
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කර තුොවලන් වල් ෙිගුරු නමු ව එතුමාණන් සලිත 
. ව  නිත.” 

“ඉමාම් ඉබ්නු නස්ර් තුමා වේ සලාහ්තය ට ෙඩා උතුම් 
සලාහත්යක්  මම දික නිත. එතුමා වේ කවන් 
මිස්සන් ොඩි . ෙ ව, එතුමාණන් ඔ. න් ෙ පලො හරිනු 
පිිසස කිසෙක් වනොකරයි. එතුමාණන් වේ සලාහ්තය 
හා බිය තිතිම වකම පිළිතඳ ෙ අපි මවිතයට ප ව වෙමු. 
එතුමා වේ හුඃු  භාෙය වකතරම් ද ය ව, තම ියකට 
පපුෙ මත තතා වගන ලී කණුෙක් වමන් සට ගිය.” 
යියි  මුහම්මද් ඉබ්නු යාකූබ්  අල් අක්රම් පෙසයි. 

(තහz්සීම්  කද්ර් අල් සලාහ් 1/58). 

සලාහ් ඉටු කිරීම ආරම්භ කළ විට, අධික ෙ සලිත ෙන 
වහේතුවෙන් තමා දලුණ ට හා ෙම ට ඇල ෙන තෙ  
වෂ ක් අල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා පෙසයි. (මාරි අල් 
කරාමි රචනා කළ අල් කොකිබ් අල් දුර්රි යා ෆි 
මනාකිබ් අල් මුජ්තහිද් ඉබ්නු තයිමියා යන ග්රන්යව  
පිටු අිංක 83) 

වමෙිිය ඉමාම්ෙරුන්වේ නිමදුම් සමඟ අපි අතර 
ඇතිම් පිරිසවේ නිමදුම් සසඳා තලන්න. ඔ. න් අව ව 
ඔර්වලෝසුවේ වෙලාෙ තලති, ඇඳුම් හරි ගස්සති, 
වහේතුෙක් වනොමිති ෙ නාසය අත ගාති, සලාහේ වයදි 
සවුන විට තම වෙළඳ ගනුවදනු ගින වහෝ මුදල් 
ගණන් තලති, වපොවළොවේ තිවතන පාපිස වහෝ ෙහවල් 
තිවතන සවිලිවම් වමෝස්තර ගින සත වයොමු කරති 
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වහෝ තමා අසල සවුන්වන් ක. රුන් දියි කල්පනා 
කරති. වමවලොෙ පාලකයින් සහ රජෙරුන් ඉදිරිපිට 
කිසවෙක් වමවලස හිසවරන්වන් නිත. එවසේ නම් 
රජෙරුන් වේ රජ ෙන අල්ලාහ් ඉදිරිව  වමවලස 
හිසරීම ට ඔ. න් ඉදිරිප ව ෙන්වන් වකවසේ ද? 

සලාහ් වෙහි හුඃු  දික්වීවම් ොසය ගින දින 
සටීම 

“සලාතය සඳහා ියයමිත වේලාෙ පිමිිස විට, 
ියසයාකාරෙ . දු ඉටු කර සුදුසු හුඃු  නම් මානසක 
ත වතෙයට ප ව ෙ, ියෙිරදි වලස  හිස නමන්වන්  
නම්, ඔහවේ මහා පාපයන් වනොෙන වපර පාපයන් 
සයල්ලට, සුදුසු පේ ක්ෂමා කිරිමක් තෙට ප ව කර 
වනොගන්නා කිසදු මුසල්ිම් ෙරවයක් වනොමිත. වමය 
ඔහවේ ජිවිත කාලයට අදාළ එකකි.” යනුවෙන් 
මුහම්මද් රසූල් (සල්) තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර සහීහ ්
මුස්ලිම් 1/206. 

වමහි සඳහන් තයාගය වකවනක් තුළ පෙ වනා හුඃු  
ත ව වෙව  ප්රමාණයට එකඟ ෙ යියි නබි (සල්)  
තුමාණන් පිෙසුහ. “අල්ලාහ ්වේ ගි වතා සලාතය ඉටු 
කර ඒ සඳහා, දහවයන් වකොටසක් වහෝ නෙවයන් 
වකොටසක් වහෝ අවටන් වකොටසක් වහෝ හවතන් 
වකොටසක් වහෝ හවයන් වකොටසක් වහෝ පවහන් 
වකොටසක් වහෝ හතවරන් වකොටසක් වහෝ තුවනන් 
වකොටසක් වහෝ වදවකන් වකොටසක් වහෝ ොර්තා 
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වනොවී යන්වන් නිත.” ඉමාම් අහමද් දන්ො සහිහ ්අල් 
ජාමී අිංක:1626 

සලාතව  ියරත ෙන වකවනක් ලුමන වකොටවසහි 
සත එකඟ කර ියසයාකාර ෙ වයොමු කවළේ ද, එම 
වකොටස පමණක් ඔහට ලල වගන වදන්වන්ය. “ඔත 
සලාහ්වෙහි ියරත ෙන අෙස්යාවේ ියසයාකාර ෙ සත 
වයොමු කළ වමොවහොත පමණක් ඔතට ලල වගන 
වදන්වන්ය.” යනුවෙන් ඉබ්නු අබ්තාස ් (රළි) 
පිෙසුවේය. 

ඔත ියසයාකාර ෙ සත වයොමු කර සම්පූර්ණ හුඃු  
සහිත ෙ සලාහ් ඉටු කළවහො ව, ඔත කළ පාපයන්ට 
සමාන වදනු ලතන තෙ නබි (සල්) තුමාණන් පහදා 
දුන්වන් වමවසේය. “අල්ලාහ් වේ ගි වතා සලාහ ්සඳහා 
නික ට සවුන අෙසය්ාවෙහි ඔහ වේ සයලු පාපයන් ඔහ 
වේ හිස සහ උරහිස මත වගනිවි ව තතනු ලතයි. ඔහ 
රුලුඋ සහ සජදා කරන සෑම වමොවහොතම ඒොයින් 
වකොටසක් බිමට හිළනු ලතයි.” මූලාශ්ර සුනන් අල් 
ලුබ්රා ග්රන්යව  තයිහකි 3/10. වම් සම්තන්ධ ෙ විග්රහ 
කළ අල් මනාවි වමවසේ ප්රකාශ කවළේය. 

 “සලාහ්වෙහි සෑම අතයෙශය ලුලුනක් අෙසන් කරන 
විට ඔහ කළ පාපවයන් වකොටසක් ඔහවගන් හිවළන 
අතර, සලාහ් ඉටු කර අෙසන් ෙන විට ඔහ වේ සයලු 
පාපයන් ඉෙ ව කරනු ලතයි. එනම් අතයෙශය 
සලාහ්වෙහි සයලු වකොන්වද්ස සහ අෙශය ක්රියාෙන් 
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ියසයාකාර ෙ සදු විය යුතුය. ගි වතා නික ට සවුනො 
යියි සඳහන් කරනුව , රු න් වේ රජ ෙන අල්ලාහ ්
ඉදිරිව  ඉතාම ව යට ව පහ ව භාෙවයන් සට ගන්නා 
දාසයා තෙ අපි අෙවතෝධ කර ගියමු.” යනුවෙන් වමම 
හදිසය පිළිතඳ අල් මනාවි විග්රහ කරයි. සුනන් අල් 
ලුබ්රා ග්රන්යව  අල් තයිහකි. 

හුඃු  සහිත ෙ නිමදුම් ඉටු කරන්වනක් ඔහ මත 
පටෙන ලද තර වපොදි ඉෙ ව කරනු ලිබුොක් වමන් 
පහසුෙක් දකී. ඔහ පහසුතාෙ හා යළි ප්රාණෙ ව වදනු 
ලිත, තමාට වමවලොවේ ඉමහ ව සතුට හා සහන දුන් 
සලාතය අෙසන් වනොකරන්නට තිබුිස යියි ආශා 
කරයි. නිෙත සලාතය ආරම්භ කරන තුරු සර 
වගදරක තමා සවුන තෙ ඔහට හිවේ. සලාහව්ෙන් 
ඔහ සිනසලි ලතන වහේතුවෙන් එය ලහි ලහිව  
අෙසන් කිරීමට ෙෑයම් වනොකරයි. අපි සලාතය ඉටු 
කර, එයින් සහන ලතන්වනමු යියි සලාතය ප්රිය 
කරන ජනතාෙ පෙසති. නබි (සල්) තුමාණන් ද “යා 
බිලාල්! සලාතව  අපි සහන ලතා ගියමු“ යිය 
පෙසයි. එතුමා “සලාහත්ය ඉක්මියන් අෙසන් කරමු.” 
යනුවෙන් පිෙසුවේ නිත. 

නබි (සල්) තුමාණන් “මවේ සතුට සලාහ් කිරිවම් දී 
රැඳී තිවබ්” යියි පිෙසුහ. එියසා, කෙවරලු සලාතව  
සතුට ලතන්වන් ද, ඔහ එම සතුට වෙන ව 
සය්ානයකින් ලතන්වන් වහෝ එයින් ඉෙ ව ෙ සවුන්වන් 
වහෝ වකවසේ ද? (අල් ොබිල් අල් සායිබ්.) 
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සලාතව  සුදුසු අෙස්යාෙක, විවශේෂවයන් සුු ද් 
හි දුආ ප්රාර්යනා කීම. 

අල්ලාහ් සමඟ කතා කිරීම, ඔහ ඉදිරිව  යට වපහ ව 
භාෙවයන් සටීම, ඔහවගන් පමණක් සයල්ල යිදීම, 
ඔහවගන් අිංෙකෙ උදේ ඉල්ලීම යන සයලු වද් තුළින් 
ගි වතා තම පරමාධිපති හා පෙ වනා තිඳීම ශක්තිම ව 
කර, ඔහ තුළ හුඃු  භාෙය ෙර්ධනය කිරීමට උපකාර 
වේ. දුආ යනු නිමදුමක් ෙන අතර, දුආ අයිදින වලස 
අපි අණ කරනු ලිබුවෙමු. අල් ලුර්ආනව  අල්ලාහ ්
වමවසේ පෙසයි. 

“...බිය භක්තිවයන් හා රහසගත ෙ ඔහට අඬ ගසන 
කල්හි,  භූමිවයහි ද සමුවද්රයහි ද ඇති කළුෙවරන්  නුඹ 
මුදෙන්වන් කෙවරලු ද?”... සූරා 6:63 

“කෙවරලු අල්ලාහ්වගන් සහය වනොපතන්වන්ද, 
අල්ලාහ් ඔහ සමඟ උරණ වෙයි.” යනුවෙන් නබි 
(සල්) තුමාණන් ෙදාළහ.මූලාශ්ර තිරිමිදි 2686. 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් සලාතව  සුජූද් වදක 
අතර ොඩි වී සවුන විට සහ අ වතහි යා ව අෙසානය 
ෙිිය විවශේෂ අසය්ාෙන්හි දුආ කළ තෙ ොර්තා වී ඇත. 
වම්ො අතර, සජදාවෙහි කරන දුආ විවශේෂ එකක් තෙ 
එතුමාණන් පිෙසුවේ වමවසේය. “ගි වතා තම 
පරමාධිපතිට සමීප විය හිකි ඉතාම ව සමීපතම 
ස්යානය සුජූද් ය. එියසා (එහි දී) ඔත ෙිඩිවයන් දුආ 
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කරන්න.” මූලාශ්ර මුස්ලිම් කිතාබ් අස් සලාහ් තාබ් මා 
යුකාලූ ෆිල් රුකූඋ ෙල් සුජූද් 215. 

නබි (සල්) තුමාණන් සුජූද් අෙස්යාවෙහි අධික ෙ 
පෙසන දුආ වමවසේ ය. “අල්ලාහම්මේෆිර් ලි දන්බි 
දික්කහ ෙ ජිල්ලහ ෙඅේෙලහ ෙ ආහිුඃරහ ෙ 
අ‘අලාියයතහ ෙ සර්රහ.” (යා අල්ලාහ!් මාවේ ලුඩා 
හා විශාල, ප්රයම හා අෙසාන, විෙෘත හා රහසගත 
පාපයන් සයල්ලට කමා කරනු මිනෙ.) මූලාශ්ර මුසල්ිම් 
216. 

එතුමාණන් වමවලස ද දුආ කළහ. “අල්ලාහම්මේෆිර් 
ලි මා අස්රර්තු ෙ මා අ‘අලන්තු” (යා අල්ලාහ්! මා 
ප්රසද්ධිව  හා රහසගත ෙ කළ සයලු පාපයන්ට කමා 
කරනු මිනෙ.) මූලාශ්ර අන් ියසාඉ 2/569, සහීහ්  අල් 
ජාමියා 1067. 

නබි (සල්) තුමාණන් කළ දුආෙන් කිහිපයක් පිළිතඳ ෙ 
11ෙන වකොටවසේ සඳහන් කරමු. 

තෂ්හද් අෙසානව  නබි (සල්) තුමාණන් කරුණු 
හතරකින් ියතර ආරක්ෂා පතා දුආ කළ තෙ අපි දකිමු. 
ඒො නම්, “ඔත අතරින් වකවනක් තෂාහද් අෙසාන 
කළායින් පසුෙ, අපාව  දඬුෙම, වසොවහොවන් දඬුෙම, 
ජීවිතව  හා මරණව  පරීක්ෂණය සහ දජ්ජාල් වේ 
උෙදුරු යන කරුණ හතරකින් අල්ලාහ් වෙත ආරක්ෂා 
පිතිය යුතුය.” 
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“අල්ලාහම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් ෂර්රි ආමිල්තු ෙ 
මින් ෂර්රි මා ලම් ආමල්“ (යා අල්ලාහ්! මම සදුකළ 
දිවයහි අනර්යවයන් හා මා සදු වනොකළ දිවයහි 
අනර්යවයන් ඔත වෙත ආරක්ෂා පතමි.” යනුවෙන්ද 
එතුමාණන් දුආ කළහ. 

“අල්ලාහම්ම හාසබ්ිය හිසාතන් යසීරන්” (යා 
අල්ලාහ්! මාවේ ගණනය කිරීම පහසු කරනු මිනවි) 

නබි (සල්) තුමාණන් පහත සඳහන් ොකය අබු තකර්  
සද්දීක් (රළි) තුමාට ඉගින්. හ. “අල්ලාහම්ම ඉන්නී 

zළලම්තු නෆස් zලුල්මන් කතීරන්. ෙ ලා යේෆිර් අල් 
දුනූත ඉල්ලා අන්ත, ෆේෆිර් ලි මේෆිරතන් මින් 
ඉන්දක ෙර්හම්ිය,  ඉන්නක අන්ත අල් ගෆූරුර් රහීම්.” 
(යා අල්ලාහ්! මම මට ම අධිකෙ අපරාධ කර 
ග වවතමි. ඔත හිර අන් කිසවෙලුට පාපයන්ට කමා 
කළ වනොහික. මට ඔවතන් සමාෙ වදනු මිනෙ. මා 
වකවරහි ඔතවේ කරුණාෙ දක්ෙනු මිනෙ. සයල්ල 
කමා කරනුව  ඔත පමිස, අති කරුණාභරිත ඔතමයි.) 

මිියවසක් වමවසේ තෂ්හද් පාරායන කරනු නබි (සල්) 
තුමාණන් සෙන් දුන්වන්ය. “අල්ලාහම්ම ඉන්නී 
අස්අලුක යා අල්ලාහ්, අල් අහද් අස් සමද් අල්ලදි ලම් 
යලිද් ෙ ලම් යූලද්, ෙ ලම් යලුල්ලහ ලුෆේන් අහද්, 
අන් තේෆිර් ලි දුනූබි ඉන්නක අන්තල් ගෆූරුර් රහීම්. 
(යා අල්ලාහ්! ඔත එක්වකවනකි,  ඔත සේයම් වපෝෂිත 
අධිපතිය, ඔත කිසවෙලු ජාතක කවළේ නිත. එවමන් 
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ම කිසවෙක් ඔතෙ ජාතක කවළේ නිත. ඔහ හා සමාන 
කිසවෙක් නිත. මවේ පාපයන්ට කමා කරන වලස 
ඔතවගන්ම ඉල්ලා සවුමි යා අල්ලාහ්! මන්ද 
සයල්ලන්ට කමා කරන්වන් ඔතමය. ඔත අති කරුණා 
භරිතයි.” නබි (සල්) තුමාණන්  “ඔහ සමාෙ ලිබුවේය. 
ඔහ සමාෙ ලිබුවේය.” යනුවෙන් තම සගයින්ට 
පිෙසුහ. 

තෙ ව මිියවසක්, “අල්ලාහම්ම ඉන්නී අස් අලුක, බි 
අන්නා ලකල් හම්ද්, ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත, ෙහදක 
ලා ෂරීක ලක්. අල් මන්නාන් යා තදී අස් සමාොති ෙල් 
අර්ද්, යා දල් ජලාලි ෙල් ඉක්රාම්, යා හ යු යා ක යූම් 
ඉන්නී අස්අලුක අල් ජන්නහ් ෙ අඌදුබික මින් අන් 
නාර්, (යා අල්ලාහ්! සයලු ප්රශිංසා ඔතට හිමි ෙන 
වහයින් ඔවතන් අයිදිමි. ඔත හිර නිමදුමට අන් වදවි 
වකවනක් නිත. ඔතට සහකරුවෙක් වහෝ 
හ. ල්කරුවෙක් වනොමිත. සයල්ල පිරිනමන්නා 
ඔතමය. වපොවළොෙ හා ආකාශය ියර්මාතෘෙරයා 
ඔතමය. සයලු කීර්ති හා තහමාන හිමිකරුොණිය, සදා 
ජීෙමාන තුමිස,  ස්ෙයම් වපෝෂිතයාණිය, ඔවතන්ම 
මම ස්ෙර්ගය අයිදිමි. ඔවතන්ම මම අපාවයන් 
ආරක්ෂාෙ පතමි.” යනුවෙන් දුආ කවළේය. වමයට 
සෙන් දුන් නබි (සල්) තුමාණන් “වම් මිියසා 
අල්ලාහ්වගන් ඉල්ලූ වද් ලුමක් දියි ඔත දන්නො ද?” 
යනුවෙන් සහාතාෙරුන් වේ විමසුහ. “අල්ලාහ් සහ 
ඔහ වේ නබි( සල්) තුමාණන් සයල්ල දනී” යියි 
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සහාතාෙරුන් පිළිතුරු දුන්වනෝය.“මවේ ආ වමය 
කෙවරලු අව ව තිවබ් ද, (ඔහ මත දි. රා කියමි) ඔහ 
(වම් මිියසා) අල්ලාහ ්වේ උතුම් නාමවයන් (ඉසම්ුහල් 
ආසම්) අල්ලාහ්වගන් දුආ කවළේය. එවලස අල්ලාහ ්ෙ 
ඇමතුවේ නම්, අල්ලාහ ්එයට ප්රතිචාර දක්ෙන්වන්ය. 
එවලස අල්ලාහ්වගන් ඉල්ලා සවුව  නම්, අල්ලාහ ්
එය පිරිනමන්වන්ය.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 
පිළිතුරු දුන්හ. 

අ වතහි යා ව හි තෂහ්ද් පාරායනය සහ සලාම් කීම 
අතර වමවලස අෙසානව  නබි (සල්) තුමාණන් කීහ. 
“අල්ලාහම්ම අේෆිර්ලි මා කද්දම්තු ෙ මා අහු්ඃහුඃර්තු ෙ 
මා අස්රර්තු ෙ මා අ‘අලන්තු ෙ මා අසර්ෆත්ු, ෙ මා 
අන්ත අ‘අලම් බිහි මින්නී අන්තල් මුකද්දිම් ෙ අන්තල් 
මුඅහ්ුඃහිුඃර්, ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත.” (යා අල්ලාහ!් මා 
අතීතව  කළ පාපයන්ට, මා අනාගව  කරන 
පාපයන්ට, මා සඟො තිබු වද්ට සහ මා ප්රසද්ධිව  
කළ පාපයන්ට, මම සීමාෙ ඉක්මො කළ වද් (සයල්ල) 
මට ෙඩා ඔත දන්වන්ය. (ඒොට) සමාෙ වදනු මිනෙ. 
(ඒො) ඉදිරියට වගන එන්වන් ඔතමය. (ඒො) ප්රමාද 
කරන්වන් ව ඔතමය. ඔත හිර නිමදුමට සුදුසු අන් 
වදවි වකවනක් නිත.) 

වමෙිිය දුආ ඒොව  මූලාශ්ර සහිත ෙ සෆා ව අල් 
සලාහ් නම් ග්රන්යව  පිටු අිංක 163 දක්නට තිවබ්. 
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ඉමාම්ට වපර තෂහ්ද් අෙසන් කළායින් පසුෙ කිසෙක් 
පාරායනා කිරීමට වනොදන්නා ියසා ියශශ්බ්දෙ සටීමට 
සදුෙන ප්රශ්නයට වමෙිිය දුආෙන් කට පාඩම් කර 
ගිනීවමන් විසඳුමක් තිවබ්. 

 

සලාතය අෙසන් කිරීවමන් පසුෙ පෙසන 
අද්කාර්  

වම්ො සවතහි හුඃු භාෙය ෙර්ධනය කර සලාතවයන් 
ලිවතන ආශීර්ොද යහ ලලය ශක්තිම ව කරයි. 

ලුසල් ක්රියාෙක් ඉටු කළායින් පසුෙ එය ආරක්ෂා කරනු 
පිිසස තෙ ව ලුසල් ක්රියාෙක් ඉටු කිරීම ඉතා සුදුසු තෙ 
සිකයක් නිත. වම් වහේතුවෙන් සලාතවයන් පසුෙ ඉටු 
කළ යුතු දික්ර් හි වයවදන වකවනක් තම සලා ව ඉටු 
කිරීවම් වහෝ හුඃු  ත ව වෙව  සදු .  කිසයම් ෙරදක් 
වහෝ අතපසුවීමක් සඳහා වතෙරක් අල්ලාහව්ගන් 
ක්ෂමාෙ අයදීවමන් දික්ර් කිරීමට ආරම්භ කරයි. තම 
සලාතව  වහෝ හුඃු  ත ව වෙව  සදු විය හිකි යම් 
අතපසු වීම සඳහා අියොර්ය නිමදුමට අමතර සදුකරන 
ෂෙකල්පිත නිමදුම ගින ද ඔහ අෙධානය වයොමු 
කරයි. 

හ වෙන වකොටස 
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හුඃු භාෙය ෙර්ධනය කිරීවම් මාර්ග පිළිතඳ ෙ සාකච්ඡා 
කිරීවමන් අනතුරු ෙ පහත සඳහන් කරුණු වදස 
තලමු. 

ස ව වයොමු කිරීම හා හුඃු  ත ව වෙයට තාධක ෙන 
කරුණු සහ සත විය. ල් වීවමන් මිවදන්වන් වකවසේ 
ද? 

අනස් (රළි) තුමා වමවසේ ොර්තා කරයි. “අයිෂා (රළි) 
තුමිය විවිධ ෙර්ණවයන් යු ව තිරයක් තම ියෙවසේ 
එල්ලා තිබුොය. එය දුටු රසූල් (සල්) තුමාණන්, 
‘මවේ නිමදුමට තාධාෙක්  සදුෙන වහයින් එය ඉෙ ව 
කරන්න.‘ යියි කීහ.” මූලාශ්ර ඉමාම් බුහාරි වේ 
ෆ වහල් තාරි ග්රන්යව  10/391. 

අල් කාසම් වමවසේ ොර්තා කරයි. “ෙර්ණ වමෝස්තර 
සහිත වරදි කිතිල්ලක් අයිෂා (රළි) තුමිය වෙත තිබී, 
එතුමිය කාමරව  ලුඩා ලුවුය එයින් ආෙරණය 
කළාය. නබි (සල්) තුමාණන් මුහණ ලා නිමදුම් කරන 
වදසට එය එල්ලා තිබුිස. “මම සලාහ් ඉටු කරන විට 
එහි ෙර්ණ වමෝස්තර මවේ සත විය. ල් කරන ියසා, 
එය ඉෙ ව කරන්න.” යියි නබි (සල්) තුමාණන් 
පිෙසුහ. මූලාශ්ර සහීහ් මුස්ලිම් 3/1668. 

දිනක් නබි (සල්) තුමාණන් නිමදුම් කිරීම පිිසස 
කඅතාෙට පිමිිස විට තිටළුවෙලු වේ අිං වදකක් එහි 
දුටුෙහ. සලාහ් කළායින් පසු “ඒ අිං ආෙරණය කරන 
වලස ඔතට පිෙසීමට මට අමතක විය. අල්ලාහ් වේ 
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ියෙවසේ නිමදුම් කරන්නා වේ සත විය. ල් කරන 
කිසෙක් තිබිය වනොයුතුයි.” යි  උ වමාන් ඉබ්නු හජාබි 
(රළි) තුමාට පිෙසුහ. මූලාශ්ර අබු දාූදද් 2030, සහිහ ්
අල් ජාමි 2504. 

මිියසුන් අධික ෙ ගිෙවසන, උස් හඬින් කතා කරන, 
ොද විොද කරන වඝෝෂාකාරි ස්යාන සහ නිමදුම් 
කරන්නාවේ ස ව විය. ල් කරන දෘෂයමාන වද් 
තිවතන සය්ානයන්  නිමදුම් කිරීම සඳහා නුසුදුසුය. 

එවමන්ම, අධික සතල වහෝ අධික උෂ්ණ සහිත 
ස්තානයන්හි නිමදුම් කිරීවමන් හිකි තරම් ෙිළකිය 
යුතුය. ග්රීෂ්ම සෘතුවේ මධයාහ්න ලුහර් සලාතය 
උෂ්ණය මඳක් අඩු ෙන තුරු ප්රමාද කරන වලස නබි 
(සල්) තුමාණන් අපට උපවදස් දුන්හ. “අධික උෂණ් 
අෙස්යාවෙහි හුඃු  හා මනා සහිවයන් වකවනක් 
නිමදුම් කිරීමට තාධාෙක් ෙන අතර ඔහ නිමදුමටට 
ළිදිකමක් වනොදක්ෙයි. එ ියසා, උෂ්ණය මඳක් අඩු 
ෙන තුරු නිමදුම ප්රමාද කරන වලස නබි (සල්) 
තුමාණන් උපවදස ් දුන්හ. වම මක න් ඔ. න් මනා 
සහිවයන් සලාහ් ඉටු කර, හුඃු  සහිතෙ අල්ලාහ ්
වෙතට හිරීමට හිකි ෙනු ඇත.” යියි ඉබ්නු අල් 
ක යිම් ෙිර්තා කවළේය. අල් ොබිල් අල් සායිබ්, දාර් 
අල් තයාන් පිටු අිංක 22. 
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නිමදුම් කරන්නා වේ ස ව ඇද ගන්නා විවිධ 
අක්ෂර, ෙර්ණ, වහෝ පින්තූරු ෙිිය වමෝස්තර 
සහිත අඳුවමන් සිරසී නිමදුම් වනොකිරීම. 

දිනක් නබි (සල්) තුමාණන් වකොටු ඉරි සහිත 
කමිසයක් පිලඳ නිමදුම් කිරීම සඳහා නික ට, තම 
ඇඳුම වදස තිලුහ. නිමදුම් අෙසන් කළායින් පසුෙ, 
“වමම කමිසය අබු ජහම් (රළි) තුමාට වගන වගොස ්
වදන්න. මට “අන්තජාිය“ (වමෝස්තර වහෝ වකොටු 
විරහිත) කමිසයක් රැවගන එන්න. සලාහ් කරන විට 
වම් ඇඳුම මවේ සත විය. ල් කරයි.“ යනුවෙන් පිෙසු 
තෙ ආයිෂා (රළි) තුමිය ොර්තා කරයි. තෙ ව 
ොර්තාෙක, “වම් වකොටු මවේ සත විය. ල් කරයි.” 
යනුවෙන් පිෙසුහ.  තෙ ව ොර්තාෙකට අනුෙ, 
“එතුමාණන් වෙත තිබුණු වකොටු වමෝස්තර සහිත 
කමිසයක් ියසා නිමදුම් කරන විට එතුමාවේ සත 
විය. ල් වෙයි.” මූලාශ්ර සහීහ ්මුස්ලිම් 556 සහ 3/391. 

පිිංතූරු වහෝ වමෝස්තර රහිත කමිසයක් පිලඳ නිමදුම් 
කිරීම ෙඩා සුදුසුය. විවශේෂවයන් වම් දිනෙල අවලවි 
ෙන සප්රාිසක ත්ත්ර සහිත ඇඳුවමන් ෙිළකි සටීමට ෙග 
තලා ගත යුතුය. 

 

තමා කිමති ආහාර පිළිවයළ කර තිබියදී 
නිමදුවම් වනොවයදීම 
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“ආහාර පිළිවයළ කර තිබිය දී  නිමදුම් 
වනොකරන්න.” යියි නබි (සල්) තුමාණන් ෙදාළහ. 
මූලාශ්ර මුස්ලිම් අිංක:560 

ආහාර පිළිවයල කර කෑම වම්සයට ආෙව වෙ කවළේ 
නම් වහෝ ඉදිරිප ව කවළේ නම් ප්රයමවයන් එම ආහාර 
අනුභෙ කළ යුතුය. ආහාර අනුභෙ කිරීම සඳහා 
අෙශයතා තිබියදී එය ඉෙත දමා නිමදුම් කිරීමට යන 
වකවනලුට නිමදුවමහි සම්පූර්ණවයන් සත වයොමු 
කිරීමට වහෝ හුඃු  ත ව වෙයට ළඟා වීමට වහෝ 
වනොහිකි වේ. ඔහ ලහිලහිවයන් ආහාර අනුභෙ 
වනොකළ යුතු තෙද නබි (සල්) තුමාවණෝ උපවදස් 
දුන්වන් වමවසේය. “රාත්රි ආහාරය වම්සව  පිළිවයළ 
කර, මේරිබ් සඳහා වේලාෙ පිමිිසව  නම් වකවනක් 
ආහාර අනුභෙ කිරීම ලහිලහිවයන් අෙසන් වනොකළ 
යුතුය.“ තෙ ව හදීසයක “රාත්රි ආහාර ආෙව වෙ කර 
පසු නිමදුම සඳහා ඉකාම ව (2ෙන ඇරයුම) පිෙසුවේ 
නම්, ප්රයමවයන් ඔවබ් රාත්රි ආහාර අෙසන් කරනු, එය 
අෙසන් කිරිමට හදිස වනොෙනු.” මූලාශ්ර අල් බුහාරි 
කිතාබ් අල් ආදාන්, තාබ් ඉදා හදර අල් තආමු ෙ 
උකීම ව අල් සලාහ් සහ මුස්ලිම් අිංක: 557- 559. 

ෙිසකිළි යෑමට අෙශයතා තිබියදී නිමදුම් 
වනොකිරීම. 

ෙිසකිළි, කිසකිළි යෑමට අෙශයතා තිවතන වකවනක් 
නිමදුම් කිරීවම් දී, ඔහට සිතෑ හුඃු  ත ව වෙය ලතා 
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ගත වනොහිකි තෙ කිසදු සිකයක් නිත. මූත්රා කිරිමට 
වහෝ ෙිසකිළි යෑමට අෙශය වකවනක් එය යටප ව 
කරමින් නිමදුවමහි වයදීම තහනම් තෙ නබි (සල්) 
තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර සුනන් ඉබ්නු මාජා අිංකත 
617. 

වමෙිිය ත ව වෙයක පසු ෙන වකවනක් සමූහ 
සලාතව  වකොටසක් අතපසු . ෙ ද ෙිසකිළියට වගොස ්
තම අෙශයතා අෙසන් කළ යුතු තෙ නබි (සල්) 
තුමාණන් පිෙසුහ. “කෙවරලුට වහෝ ෙිසකිළියට 
යෑමට අෙශය . ව  නම්, සමූහ නිමදුම (ඉමාම් 
ජමාඅ ව) ආරම්භ ූද ෙ ව, ඔහ ප්රයමවයන් ෙිසකිළියට 
යා යුතුය.” මූලාශ්ර අබු දාූදද් අිංක 88. සහීහ් අල් ජාමි 
අිංක:299. 

වමෙිිය අෙශයතාෙක් සලාහ්වෙහි වයදී සවුන 
වකවනලුට සදු . ව  නම්, ඔහ තම නිමදුම් ක්රියාෙ 
නෙ වො තම අෙශයතාෙ අෙසන් කර, යළි පිරිසදු වී 
සලාහ් ක්රියාෙ යළි ආරම්භ කළ යුතු තෙ නබි (සල්) 
තුමාණන් ෙදාළහ. “ආහාර පිළිවයළ කළ පසු වහෝ 
තම අපවිත්ර තිහිර කිරීමට තිවතන අෙයශතා මිඩ 
පෙ වොවගන සවුන වකවනලුට (එය අෙසන් කරන 
තුරු) නිමදුමක් නිත.”  මූලාශ්ර සහීහ ්මුස්ලිම් 560) 
වමවලස අෙශයතාෙ මිඩ පෙ වෙමින් සවුන 
වකවනලුට හුඃෂූ ත ව වෙය ආරක්ෂා කළ වනොහික. 
වමම ියගමනය ොත පිටවීම ෙළකමින් සවුන 
වකවනලුට ද අදාල වේ. 
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ියන්දට යෑමට අෙශය වකවනලුට සලාහ් කළ 
වනොහික. 

“ඔත අතර වකවනක් සලාහ්වෙහි ියරත ෙන විට ියදි 
තර ෙ සටී නම්, තමා පාරායන කරන වද් ලුමක් දියි 
ෙටහා ගන්නා (ත ව වෙයට නිෙත ප වෙන) තුරු ඔහ 
ියන්දට යා යුතුයි.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 
උපවදස් දුන් තෙ අනස ්ඉබ්නු මාලික් (රළි) ොර්තා 
කරයි.  එනම් ියදිතර අෙසන් ෙන තුරු ඔහ ියන්දට යා 
යුතුය. මූලාශ්ර අල් බුහාරි අිංක 210. 

ප්රාර්යනාෙන්ට ප්රතිචාර වදනු ලතන කියාම් අල් ලයිල් 
සලාහ්වෙහි  තමන්ට එවරහි ෙ වකවනක් 
වනොදිනුෙ වෙම කන්නලේ කිරීම ෙිිය අොසනාෙක් 
සදු විය හික. ෆර්ද් නම් අියොර්ය නිමදුමට ද වමය 
අදාල වේ. (ෆ වහ් අල් තාරි, ෂර්හ් අල් . දු, තාබ් අල් . දු 
අල් නේම් ග්රන්යය)  

කතා කරමින් වහෝ ියදා සවුන වකවනලුට 
පසුපස සලාහ් වනොකළ යුතුය. 

නබි (සල්) තුමාණන් වමම ක්රියාෙ තහනම් කවළේ 
වමවසේය.“ියදා සවුන වහෝ කතා කරමින් සවුන 
වකවනක් පිටුපස සලාහ් ඉටු වනොකරන්න.” මූලාශ්ර 
අබු දා. ද් අිංක 694 සහීහ් අල් ජාමි අිංක 375. 

වමම ියගමනය සලාහව්ෙහි ියරත ෙන වකවනලුට 
කතා කරමින් සවුන වකවනක් තාධාෙක් විය හිකි 
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අතර, ියදා සවුන වකවනක් ියන්වද් යමක් ියරාෙණය 
කළ හික යන වහේතුන් ියසාය. 

කතා කරමින් සවුන අය පිටුපස සලාහ ් කිරීම 
සම්තන්ධ ෙ එය නිමදුම් කරන්නාවේ සත නිමදුම් 
ක්රියාවෙන් විය. ල් කළ හිකි තිවින් එය මක්රූහ ්
වහෙ ව පිළිලුල් සහගත ක්රියාෙක් තෙ ෂාෆි සහ අහම්ද් 
ඉබ්න් හම්තලි යන ඉමාම්ෙරු සලකන තෙ අල් 
හුඃ වතාබි (රළි) ොර්තා කරයි. මූලාශ්ර අේන් අල් මා ූ ද් 
2/388. 

ියදා සවුන්නාවේ පිටුපස නිමදුම් කිරීම පිළිතඳ තෙ 
සඳහන් කරන හදීසය දුතල එකක් තෙ අබු දා. ද්, 
ඉබ්න් හජර් ෙිිය හදීස් විද්ෙතුන් තහතරයක් සලකති. 

“නබි (සල්) තුමාණන් ඉදිරිව  එතුමා වේ ඇඳ මත 
මම ියදා සවුන අෙස්යාවේ එතුමාණන් සලාහ ්කළහ.” 
යියි ආයිෂා (රළි) තුමිය ප්රකාශ කළාය. මුලාශ්ර සහීහ ්
අල් බුහාරි, කිතාබ් අස් සලාහ් ග්රන්ය. 

ියදා සවුන වකවනක් ියන්වද් දී කිසෙක් ියරාෙණය 
කවළේ නම්, නිමදුම්කරු වේ සත විය. ල් විය හික 
යන වහේතුවෙන් ඔහ ඉදිරිව  නිමදුම් කිරීම මක්රූහ ්
වහෙ ව පිළිලුල් සහගත ක්රියාෙක් තෙ මුජාහිද්, තාූදස ්
සහ මාලික් අදහස් දික්. හ. මූලාශ්ර ෆ වහ් අල් තාරි. 

වකවසේ වෙත ව එෙින්නක් සදු විය වනොහිකි නම් ියදා 
සවුන වකවනක් ඉදිරිව  නිමදුම් කිරීම මක්රූහ ්
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වනොෙන තෙ සලකන්න. සයල්ල ගින දන්වන් 
අල්ලාහ් පමිස. 

සලාහ් කරන විට වපොවළොෙ මට්ටම් කිරීම 

සලාහ් කරන විට තමා සජදා කරන ස්යානය (ලුඩා 
ගල් ඉෙ ව කර) මට්ටම් කිරීවමහි ියරත .  වකවනක් 
පිළිතඳෙ, “ඔත එය කළ යුතු නම් එක් ෙරක් පමණක් 
ඉටු කරන්න.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 
උපවදස් දුන් තෙ   මුඅයිකිබ් (රළි) ොර්තා කරයි. 
මූලාශ්ර අල් බුහාරි. (ෆ වහ් අල් තාරි 3/79) 

“ඔත සලාහ්වෙහි ියරත .  විට වපොවළොෙ අතු 
වනොගාන්න. එවහ ව එවසේ කිරීම අෙශය නම්, එක් 
ෙරක් පමණක් කරන්න.” යනුවෙන් නබි (සල්) 
තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර අබු දා. ද් 946, සලාහ් අල් 
ජාමි 7452. 

සලාහ්වෙහි ියරත .  වකවනක් හුඃු  භාෙවයන් තිහිර 
කරන අනෙශය ක්රියාෙන්හි වයදීවමන් ෙිළකීම වමම 
හදීසව  අරමුණ වේ. වකවනක් සජදා කරන සය්ානය 
ියස වලස සකස් කළ යුතුෙ තිවබ් නම්, සලාතය 
ආරම්භ කිරීමට වපර එය ඉටු කළ යුතුය. 

සලාහ් කරන විට නළල හා නාසය පිස දිමීමට ද වමම 
ියගමනය අදාළ වේ. නබි (සල්) තුමාණන් ඇතිම් 
අෙස්යාෙන්හි වත ව වපොවළොවේ සහ මඩ බිවම් සජදා 
කළ අතර, එතුමාණන් වේ නළවල් එොව  සළලුණු 
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තිබුණු නමු ව, සජදාවෙන් හිස ඔසෙන සෑම විටම ඒො  
පිස දිමීමට එතුමාණන් ක්රියා වනොකළහ. එතුමාණන් 
සලාහ්වෙහි සම්පූර්ණවයන් සත වයොමු කර, හුඃු  
ත ව වෙව  සථ්ීර ෙ ියයිළී සවු වහේතුවෙන් 
එතුමාණන් ඒො කිසෙක් ගින සිලකිලි දික්. ව  
නිත. “නිමදුම යනු ෙෘ වතියකි” යියි නබි (සල්) 
තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර අල් බුහාරි, ෆ වහ් අල් තාරි 
3/72.අබුල් දර්ධා දින් .  තෙ ඉබ්නු අබි වෂයිතා 
වමවසේ දන්ෙයි. “රතු ෙර්ණ ඔටුෙන් ලිබුණ ව, මවේ 
නළවල් රැඳී තිවතන ෙිලි මම ඉෙ ව වනොකරමි.” තෙද, 
නිමදුම අෙසන් කිරීමට වපර, සලෆ් ෙරු තම නළවල් 
(ඇලී) තිතන ෙිලි පිස දිමුවේ නිත“ යියි අයාද් 
දින්විය. මූලාශ්ර අල් ෆතහ් 3/79. 

අටෙන වකොටස 
නිමදුම් කරන වකවනක් තම හුඃු  භාෙයට හාිය 
කරන කිසදු ක්රියාෙක වයදිය වනොයුතු ආකාරවයන්, 
ඔහ අන් අය වේ නිමදුමට ද හිරිහිර වනොකළ යුතුය. 

තම පාරායනා මක න් අන් අයට තාධා 
වනොකිරීම 

“ඔත සයලු වදනාම (සලාහ් කරන විට) ඔතවේ 
පරමාධිපති සමඟ කතා කරන වහයින් එකිවනකාවේ 
කතාෙන්ට තාධා වනොකරනු, තෙද එකිවනකාවේ කට 
හඬට ඉහළින් තෙ වකවනක් හඬ ෙිඩි කළ 
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වනොයුතුය.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් ෙදාළහ. 
මූලාශ්ර අබු දාූදද්2/83 සහ සහීහ් අල් ජාමි 752. තෙ ව 
ොර්තාෙක් පෙසන අයුරින් “අල් ලුර්ආනය පාරායනා 
කරන විට, කට හඬ උස් වකොට එකිවනකා සමඟ 
තරඟ වනොකරනු.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 
ෙදාළහ. මූලාශ්ර ඉමාම් අහ්මද් 2/36 සහ සහිහ ්අල් ජාමි 
1951. 

සලාහ්වෙහි වයදී සවුන විට මුහණ වෙන ව 
වදසට හිරවීවමන් ෙිළකීම. වමය ෙර්ග 
වදකකට අය වය. 

 අල්ලාහ ්හිර වෙන ව දියක් වකවරහි සත හිරවීම. 

 වෙන ව වදසට වන ව වයොමු කිරීම. 

වමම ක්රියා වදකටම අනුමත නිති වහයින් නිමදුම 
සඳහා ලතා වදන තයාගයට අනර්යයක් සදු වකවරන 
තෙ සලකන්න. වම්  පිළිතඳ ෙ නබි (සල්) 
තුමාණන්වගන් විමසන ලිබු විට, එතුමාණන් “එම 
ක්රියාෙ, වකවනලුවේ සලාහ්වෙන් ෂෂයිතාන් 
වසොරකම් කිරීම වේ.” යියි පිළිතුරු දුන්හ. 

නිමදුවමහි වයදුණු අෙසය්ාවේ සත වහෝ දෑස් වහෝ 
වෙන ව වදසට වයොමු කරන්වනලු වේ ක්රියාෙ, රවට් 
පාලකවයලු අබියස සට වගන පාලකයා ඔහට අමතා 
කතා කරන වමොවහොව ව, පාලකයා පෙසන කිසෙකට 
සත වයොමු වනොකර, ඒ ෙදන් කිසෙකට සිලකිලි 
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වනොදක්ො, වෙන ව දිශා ෙලට මුහණ හරෙමින් සවුන 
වකවනලුවේ ක්රියා හා සමාන වේ. වමෙිිය 
මිියවසලුට රවට් පාලකයා ලුමක් සදුකරන්වන් දියි 
ඔහ සතන්වන්ද? 

වමෙිිය වකවනක් එතිියන් තිහිර ෙන විට අෙම 
ෙශවයන් පාලකයා ඔහට පිළිලුල් කරනු ඇත. ඔහ 
ගින අගයක් දක්ෙන්වන් ද නිත. වමවලස අල්ලාහ ්
ගින කිසදු තිකීමක් වනොමිති ෙ සලාහ් කරන්නා, 
අල්ලාහ් වෙත සම්පූර්ණවයන්ම සත වයොමු කර, 
අල්ලාහ් වේ මහානුභාෙය සහි කරන තිතිමවතක් හා 
සමාන තෙ කිෙ හිකි ද? වමෙිිය ගි වතා අල්ලාහ ්
වකවරහි බිය තිතිම වකවමන් සත පුරො ගන්නා 
අතර, අල්ලාහ ්අබියස වෙන ව වදසට මුහණ හිරවීමට 
ලිජ්ජා ෙනු ඇත. වම් වදපිරිසවේ සලාහ ්අතර තිවතන 
වෙනස පිළිතඳ ෙ හසන් ඉබ්නු අති යාහ ්වමවසේ පහදා 
දුන්හ. “වම් වදවදනාම එකම ජමාඅ ව හි (සමූහව ) 
සවුය හිකි නමු ව, ඔ. න් වදවදනා වේ සද්ගුණය අතර 
තිවතන පරතරය, අහස හා වපොවළොෙ අතර තිවතන 
පරතරය වමන් විශාලය. එක් වකවනක් අල්ලාහ ්
වෙතට සත සම්පූර්ණවයන්ම වයොමු කරන අතර, 
අවනක් වකනා අමතක කරන සේාභාෙය හා 
වනොසිලකිලිම වකම වපන්නුම් කරයි.” ඉමාම් ඉබ්නු 
ක යිම්වේ අල් ොබිල් අල් සායිබ් ග්රන්යව , දාර් අල් 
තයාන් පිටු අිංක 36. 
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වකවසේ වෙත ව සිතෑ වහේතුෙක් සඳහා මුහණ 
හිරවීමට අනුමත තිවබ්. වම් පිළිතඳෙ සහල්් අල් 

හන්zසලි යාහ් (රළි) වමවසේ ොර්තා කරයි. “අපි 
සලාහ් තුල් ෆජර් (අලුයම) නිමදුම අරම්භ කළ විට 
රසූල් (සල්) තුමාණන් අසල කඳු මාර්ගය වදස වන ව 
වයොමු කරමින් නිමදුම් කළහ. එතුමාණන් එම කඳු 
මාර්ගය ආරක ෂ්ා කරනු පිිසස අශේවයක් මත 
සහාතාෙරවයක් යො තිබුිස.” මූලාශ්ර අබු දා. ද්. වමය 
හා සමාන වෙන ව අෙසය්ා කිහිපයක් පහත දික් වේ. 

උමාමාහ් බින් ව අල් ආස් (රළි) තුමිය ඔසො වගන ආ 
අෙස්යාෙ, අයිෂා (රළි) තුමියට වදොර විෙෘත කර දුන් 
අෙස්යාෙ, මින්තරවයන් බිමට තිසවි ව නිමදුම් කරන 
ආකාරය සහාතාෙරුන්ට ඉගින් ූද අෙස්යාෙ, සලා ව 
අල් ලුසූෆ් වමවහය ෙන විට පසුතට ූද අෙසය්ාෙ, 
එතුමාණන් වේ ඉදිරිවයන් ඇවිද වගොස් සලාහ්තයට 
අෙහිර කිරීමට වෂයිතාන් ති ව කළ විට ඔහ වගවලන් 
අල්ලා ග ව අෙසය්ාෙ යනාදී අෙසය්ා කිහිපයක් සඳහන් 
කළ හික. සලාහ්වෙහි වයදුනු අෙස්යාවේ පො 
සර්පයා සහ වගෝනුසස්ා ෙිිය විෂකූරු සතුන් නසා 
දමන්නට අනුමත දුන්හ, නිමදුම් කරන වකවනක් 
තමා ඉදිරිව  සමීප ෙ ඇවිද යන වකවනලුට එවසේ 
කිරීමට ඉඩ වනොදිය යුතු යියි පිෙසුහ. සලාහ ්
වමවහය ෙන ඉමාම්ෙරයා සලාහ්වෙහි ෙරදක් කවළේ 
නම්, අේපුඩි ගසන වලස නබි (සල්) තුමාණන් 
පිෙසුහ. අල්ලාහ්වේ ොකය පහළ .  වමොවහොත 
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දක්ො, සලාහ් කරන අෙස්යාවේ නබි (සල්) තුමාණන් 
තමාට ආචාර කළ අයට අත ෙිනුහ. වමෙිිය සයලු 
ක්රියාෙන් අෙශයතාෙට එකඟෙ සදු කරන ලදී. එවහ ව 
අනෙශය වලස වමෙින්නක් සදු කිරීවමන් හුඃු  භාෙය 
අවහෝස ෙන වහයින් එවසේ කිරීමට අනුමත නිති තෙ 
සලකන්න. (මජ්මූ අල් ෆ වො 22/559) 

 

අහස වදසට වන ව වයොමු වනොකිරීම 

වමය වනොකරන වලස නබි (සල්) තුමාණන් අපට 
අෙොද කවළේ වමවසේය. “ඔත අතර වකවනක් 
නිමදුවමහි ියරත ෙන අෙස්යාවේ අහස වදසට වන ව 
වයොමු වනොකළ යුතුය. ඇතිම් විට, ඔහවේ දෘෂ්වුය 
නිති විය හික.” මූලාශ්ර අහමද් 5/294 සහ සහීහ් අල් 
ජාමි 762. තෙ ව ෙිර්තාෙක, “සලාහ ්කරන අෙසය්ාවේ 
අහස වදසට වන ව වයොමු කරන මිියසුන්ට ලුමක් සදු 
. නා ද?” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් පිෙසුහ. 
මූලාශ්ර සහීහ් මුස්ලිම් 429. වමම ක්රියාෙට එවරහි ෙ 
එතුමාණන් තරව  ප්රකාශ කවළේ වමවසේය. “වමම 
ක්රියාෙ ඔ. න් ෙහාම නිෙ වවිය යුතුය. එවසේ වනොකවළේ 
නම් ඔ. න්වේ  දෘෂව්ුය ඉෙ ව කරනු ලිවබ්.” මූලාශ්ර 
ඉමාම් අහ්මද් 5/528 සහ සහීහ් අල් ජාමි 5574. 
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සලාහ් කරන වකවනක් තමා ඉදිරිව  වකළ 
ගිසීම තහනම් 

 වමය සලාතව  හුඃු  භාෙය සහ අල්ලාහ් ඉදිරිව  
යහප ව හිසරීම හා වනොගිළවපන තෙ සලකන්න. 
“ඔත අතර වකවනක් සලාහ් කරන අෙස්යාවේ ඔහ 
තමා ඉදිරිපස වකළ ගිසය වනොයුතුය. මන්ද ඔහ 
ඉදිරිව  අල්ලාහ් සවුන ියසාය.” යනුවෙන් නබි (සල්) 
තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර අල් බුහාරි  397. 

නබි (සල්) තුමාණන් වමවසේ ද ප්රකාශ කළහ. “ඔත 
අතර වකවනක් සලාහ ්සඳහා සට ගන්නා විට, ඔහ 
සයලු  කීර්ති හිමි හා අති උතුම් අල්ලාහ් සමඟ කයා 
කරමින් සවුන වහේතුවෙන් ඔහ තම ඉදිරිපස වකළ 
ගිසය වනොයුතුය. ඔහවේ දලුණු පි වත 
මලාඉකාෙරවයක් සවුන වහේතුවෙන් ඔහ දලුණු 
පි වතට වකළ ගිසය වනොයුතුය. ඔහ තම ෙම් 
පි වතට වහෝ තම පාමුල වකළ ගසා එය ෙසා දිමිය 
යුතුය.”  මූලාශ්ර අල් බුහාරි 416, අල් ෆ වහ් ග්රන්යව , 
1/512. 

“වකවනක් නිමදුම සඳහා සට ගන්නා අෙසය්ාවේ, 
ඔහ තම පරමාධිපති සමඟ කතා කරන අතර, ඔහ සහ 
කිබ්ලාෙ අතර, පරමාධිපති සවුයි. එියසා කිසවෙක් 
කිබ්ලා වදසට වකළ ගිසය වනොයුතුය. එවහ ව තම 
ෙම් පි වතට වහෝ පාදය යට (වකළ ගසා) එය ෙසා 
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දිමිය යුතුය.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් ෙදාළහ. 
මූලාශ්ර අල් බුහාරි 417, ෆ වහ් අල් තාරි 1/513. 

ෙර්තමානව  වතොවහෝ මසජ්ිද්හී තහතරයක බුමුතරණ 

Carpet) අතුරා තිවතන වහේතුවෙන් වකළ ගිසීමට 
අෙශයෙන වකවනක්, වලන්සු වහෝ වුෂූ කඩදාසයක 
වකළ ගසා පසුෙ ඒො ඉෙත දිමිය හික. 

 

සලාහ් කරනවිට ඈනුම් ඇරීවමන් ෙිළකීම 

“සලාහ්වෙහි ියරතවී සවුන වකවනලුට ඈනුම් 
අරින්නට අෙශයතා ඇති . ෙවහො ව, ෂෂතාන් ඇතුළු 
වීවමන් ෙළකිනු පිිසස ඔහ හිකි පමිසන් එය යටප ව 
කර ගත යුතුය.” යනුවෙන් අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්) 
තුමාණන් ෙදාළහ. මූලාශ්ර 4/2293. ෂෂතාන් ඇතුළු 
. ව  නම්, නිමදුම් කරන්නාවේ හුඃු භාෙයට තාධා 
කිරීමට ඔහට හිකි ෙන අතර, ඈනුම් අරිනවිට 
ෂෂතාන්වේ හාසයයට මිියසා ලක්ෙනු ඇත. 

 

සලාහ් කරන විට තම දෑත ඉවන තතා 
වනොගිනීම 

“සලාහ්වෙහි ියරත ෙන විට, තම දෑත ඉවන තතා 
ගිනීම නබි (සල්) තුමාණන් තහනම් කළහ.” යියි අබු 
හවරයිරා (රළි) ොර්තා කවළේය. මූලාශ්ර අබු දා. ද් 
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අිංක:947; සහීහ් අල් බුහාරි, කිතාබ් අල් ආමිල් ෆිල් 
සලාහ්, තාබ් අල් හද්ර් ෆිල් සලාහ්. 

Zසයාද් ඉබ්නු සුවතයිහ් අල් හනෆි (රළි) වමවසේ 
ොර්තා කරයි. “මම ඉබ්නු උමර් (රළි) තුමා අසල 
සලාහ් ඉටු කරන විට මවේ අත ඉවන තිබුවෙමි. 
එවිට එතුමා මවේ අතට පහර දුන්වන්ය. සලාහ් ියමා 
. ොයින් පසුෙ, “වමම ක්රියාෙ සලාහත්ව  හරස් කිරීම 
හා සමාන වේ. අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්) තුමාණන් 
වමය තහනම් කළහ.” යනුවෙන් පිෙසුවේය. මූලාශ්ර 

ඉමාම් අහමද් 2/106 සමඟ අවනලු ව අය. අල් හාෆිzස ්
අල් ඉරාකි තම තහ්ුඃරීජ් අල් ඉහ්යා ග්රන්යව  වමය 
සහීහ ්හදිසයක් යනුවෙන් ෙර්ග කවළේය. අල් ඉර්ො 
ග්රන්යව  2/94 තලන්න. 

අපාය ගත ජනයා විරාම ගන්වන් වමවලස යියි නබි 
(සල්) තුමාණන් පහදා දුන්හ. එෙිිය දියින් අල්ලාහ ්
වෙත අපි ආරක්ෂා පතමු. මූලාශ්ර අබු හවරයිරා වගන් 
තයිහකි. එම හදීසව  සනද් සහීහ් තෙ අල් ඉරාකි 
සනාය කරයි. 

 

ඇඳුම වපොවළොවේ ඇදී එන තරමට දිගට 
වනොතිබීම 

ෙවතො වතම් සහිත ඇඳුවමන් හුඃු භාෙයට වමෙිිය 
හාිය සදු වනොෙන තෙ සලකන්න.  
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තම මුෙ ෙසා ගන්නා වකවනලුට ියසයාකාරෙ අල් 
ලුර්ආනය පාරායනා කිරිමට වහෝ ියසයාකාර ෙ 
සජදා ඉටු කිරීමට වනොහිකි ෙන වහතුවෙන් එය 
තහනම් ක්රියාෙකි. මර්කා ව අල් මෆාතීහ් 2/236. 

 

සතුන් වමන් වපනී වනොසටීම 

ආදම්වේ පුත්රයා ෙන මිියසා ෙ ඉතාම ව අලිංකාර 
හිඩවයන් අති උතුම් අල්ලාහ් මො ඇති අතර, මිියසා 
සවතක් හා සමාන ෙ හිසරීම හා වපනී සටීම ලජ්ජාෙට 
වහේතු ෙන ක්රියාෙකි. සලාහ්වෙහි ියරත ෙන මිියසා 
සතුන්වේ ඉරියේෙ හා චලනය වමන් වපිය සටීම 
ස්ෙභාෙයට පටහිිස ියසා වහෝ අවශෝභන ියසා වහෝ 
නිමදුම් කරන්නාට නුසුදුසු ියසා එවසේ කිරීම අපට 
තහනම් ය. ියදසුන් ෙශවයන්, අල්ලාහ්වේ රසූල් 
(සල්) තුමාණන් සලාහව්ෙහි තුන් අයුරින් වපනී සටීම 
අපට තහනම් කළහ. ඒො නම්, වහොවටන් වකොටන 
කපුවටක් වමන් (ලහි ලහිව  නිමදීම), මාිංශ භක්ෂක 
සතුන් වමන් තම දෑ ව විහිදා තිබීම, සෑම විටම එකම 
ස්යානව  ලිගුම් ගන්නා ඔටුවෙලු වමන් සෑම විටම 
එකම ස්යානව  පමණක් නිමදුම් කිරීම. මූලාශ්ර 
අහමද් 3/428. වකවනක් මස්ජිදව  සෑම විටම එකම 
ස්යානව  සලාහ්වෙහි වයදී, එය ඔහට අය ව 
ස්යානයක් තෙ ප ව කර ගන්නා විට, එය තම මායිම 
ලලුණු කර ගන්නා ඔටුවෙලුවේ ක්රියාෙ හා සමාන තෙ 
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සිලවක්, අල් ෆ වහ් අල් රබ්තාිය ග්රන්යය 4/91. තෙ ව 
ොර්යාෙක “එතුමා (නබි තුමාණන්) ලුලුවලක් වමන් 
වහොට ගිසීම, සුනතවයලු වමන් ොඩිවීම සහ 
හිෙවලක් වමන් හිරී තිලීම යන ක්රියාෙන් සලාතව  
වනොකර වලස මට තහනම් කළහ.” මූලාශ්ර ඉමාම් 
අහමද් 2/311 සහ සහිහ ්අල් තර් සබ් 556. 

හුඃු  භාෙය ලතා ගනු පිිසස සාධක ෙන වමෙිිය 
දිනුම ලිබීවමන්, හුඃු භාෙය ලතා ගිනීම සඳහා 
උ වසාහ කිරීමට ද, හුඃු  භාෙවයන් ඉෙ ව කරන ක්රියා 
ෙලින් තිහිර විමටද අපට පහසු ෙනු ඇත. 

නෙ ෙිිය වකොටස 
හුඃු  පිළිතඳෙ ආගමික විද්ෙතුන් ෙිදග ව වලස 
සිලකිලි දක්ෙන තෙ ව කරුණක් තිවතන වහයින් ඒ 
ගින වසොයා තලමු. 

වකවනක් සලාහ්වෙහි ියරත ෙන විට, ඔහවේ ස ව 
තුළ ෙස්ොස් වහෙ ව ෂෂතාන්වේ වකඳිරිලි හට 
ගන්වන් නම්, ඔහවේ සලාහ් ෙලගුවේ ද? 

“හුඃෂූ වනොමිතිෙ සලාහ් ඉටු කරන වකවනලු ගින 
ඔත තුමාවේ අදහස් ලුමක් ද? ඔහ එම සලාතය යළි 
ඉටු කළ යුතු ද?” යියි ඉබ්නු කයියිම් (රහ්) වගන් 
දෙසක් විමසන ලදී. 

“අල්ලාහ්වගන් ලිවතන තයාග සඳහා, ඔහ සත වයොමු 
කර හුඃු  සහිත ෙ සලාහ් කළ වකොටස හිර, ඉතිරි 
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වකොටසන් ඔහට කිසදු ප්රවයෝජනයක් නිත.” 
යනුවෙන් පිළිතුරු ලිබුිස. 

“සලාහ් කරන අෙසය්ාවේ සත සම්පූර්ණ ෙ වයොමු කළ 
වකොටස හිර ඔවබ් සලාතවයන් කිසදු ොසයක් ඔතට 
වනොලිවබ්.” යනුවෙන් ඉබ්නු අබ්තාස ් (රළි) 
පිෙසුවේය. 

ඉබ්නු මසූද් (රළි) ොර්තා කළ හදීසයක “වකවනක් 
සලාහ් ඉටු කරන අතර, එයින් ඔහට භාගයක් වහෝ 
තුවනන් වකොටසක් වහෝ කාර්තුෙක් වහෝ දහවසන් 
වකොටසක් වහෝ හිර අන් කිසෙක් ඔහ සඳහා සටහන් 
කරනු වනොලිවබ්.” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් 
ෙදාළහ. 

නිමදුම් කරන්නාවේ ජයග්රහණය ඔහ ළඟා ෙන හුඃු  
ප්රමාණයට එකඟ ෙ ප ව කළ අල්ලාහ්, හුඃු  වනොමිති 
වකවනක් ජය ලිබු අය අතර ප ව වනොෙන තෙ දන්ො 
ඇත. එවහ ව සලාහ් සඳහා ඔහට තයාග  වදනු ලිබුවේ 
නම්, ඔහ ජය ලිබු වකවනක් තෙට ප වෙන්වන්ය. 
වලෞකික ියගමනයට එකඟ ෙ ඔහ යළි ව ෙරක් 
නිමදුම ඉටු කිරීවමන් ියදහස් ෙන්වන්ද යන 
ප්රශ්නයට, ආගමික විද්ෙතුන්වේ වපොදු අදහස . ව  
“ඔහ සලාහ්වෙහි ෙිඩි අෙසය්ාෙන්හි හුඃු  සහිත ෙ සත 
වයොමු කවළේ නම්, එම සලාහ්  ඔහට ප්රමාණෙ වය.” 
යන්නයි. ඔහ ඉටු කර ෂෙකල්පිත නිමදුම් සහ 
නිමදුවමන් පසුෙ කරන අද්කාර් වහෙ ව අල්ලාහ් ෙ 
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වමවනහි කිරීම මක න් සලාතව  සදු ූද අඩුපාඩු 
පරිපූර්ණ කරනු ලිවබ්. 

වකවසේ වෙත ව වකවනක් හුඃු භාෙය වනොමිති ෙ 
සලාහ් කිරීම වහෝ සත වයොමු කිරීමට අවපොවහොස ව 
වීම පිළිතඳෙ, ෆුකාහා වහෙ ව ආගමික විද්ෙතුන් විවිධ 
මත දරති. එෙිිය වකවනක් සලාහ් ෙ සම්පූර්ණවයන් 
නිෙත ෙරක් ඉටු කළ යුතු තෙ ඉමාම් අහ්මද් තුමාවේ 
මිත්රවයලු ෙන ඉබ්නු හාමිද් අදහස් දක්ෙයි. වම් පිළිතඳ 
ෆුකාහා ෙරුන් දරණ මත වදක හන්තලි මද්හබ් ඇතුළු 
තෙ ව මද්හබ් කිහිපයක දික ගත හික.  

ෙසේාස් වහෙ ව ෂෂතාන්වේ වකඳිරීම ියසා 
සලාහ්වෙහි ියසයාකාර ෙ සත වයොමු කිරීමට 
අවපොවහොස ව .  වකවනක් පිළිතඳෙ ද ෆුකාහාෙරුන් 
අතර විවිධ මත පෙතී. එවහ ව යළි සලාහ් ඉටු කළ 
යුතුය යනුවෙන් ඉබ්නු හාමිද් දක්ෙන මතයට 
ෆුකාහාෙරු තහතරයක් එකඟ ෙන්වන් නිත. 

සලාහ් ඉටු කරන විට සත අ. ල් ෙන වකවනක් සජදා 
අල් සහූ නම් අමතක වීම සඳහා ෙන අමතර සජදා 
වදකක් ඉටු කළ යුතු තෙ නබි (සල්) තුමාණන් දුන් 
මඟ වපන්වීවමන් ප්රශන් විසවඳන තෙ ෆුකාහාෙරු 
පෙසති. වමයට එකඟ ෙ සම්පූර්ණ සලාහ් ෙ යළි ව 
ෙරක් ඉටු කිරීමට අෙශය වනොමිත. “ඔත අතර ඕනෑම 
වකවනක් සලාහ් ඉටු කරන අෙසය්ාවේ ෂෂතාන් 
පිමිණ, ‘වම් වද් මතක තතා ගන්න, වම් වද් මතක 
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තතා ගන්න‘ යනුවෙන් ඒ මිියසා අමතක කළ යම් 
දියක් ගින වකොඳුරයි. එවිට තමන් වකොපමණ රකඅ ව 
සලාහ් ඉටු කළා දියි ඔහට අමතක වෙයි.”  

සලාතය ියස අෙවතෝධවයන් යුතුෙ වකවනක් ඉටු කළ 
වකොටසට පමණක් තයාග ලිවතන තෙ කිසදු 
තර්කයක් නිති තෙ නබි (සල්) සඳහන් කවළේ 
වමවසේය. “වකවනක් සලාහ් ඉටු කරන අතර, එයින් 
ඔහට භාගයක් වහෝ තුවනන් වකොටසක් වහෝ 
කාර්තුෙක් වහෝ දහවසන් වකොටසක් හිර අන් කිසෙක් 
ඔහ සඳහා සටහන් කරනු වනොලිවබ්.” 

ඉබ්නු අබ්තාස් (රළි) තුමා වමවසේ ොර්තා කරයි. 
“සලාහ්වෙහි ඔත සත වයොමු කළ වකොටස සඳහා මිස 
ඔතට වෙන ව ලාභයක් නිත.” එතිවින් සලාහ්තය 
අිංග සම්පූර්ණ විය යුතුය යන දෘෂ්වු වකෝණවයන් 
තිලීම සාධාරණ වනොෙන අතර, එය යළි ඉටු කළ යුතු 
තෙ අපට අණ ලිබී නිති වහේතුවෙන්, එම සලාතය 
ෙලිංගුය. හදාරිජ් අල් සාලිකීන් ග්රන්යය 1/112. 

නබි (සල්) තුමාණන් වමවසේ පිෙසු තෙ සහීහ් හදීස ්
ෙල සදහන් වී තිවබ්. “මුඅද්දින් ෙරයා අදාන් (නිමදුම 
සඳහා ඇරයුම) ප්රකාශ කරන විට, එම හඬට සෙන් 
දීමට අකිමි වවතන් ෂෂතාන් ොත පිටකරමින් පලා 
යයි. අදාන් අෙසාන ූද පසු ඔහ ආපසු හිරී එයි. සලාහ ්
ආරම්භ කළ විගස ඔහ පලා යන නමු ව, නිමදුම සදු 
ෙන විට ඔහ ආපසු හිරී, මිියසා සහ ඔහවේ ආ වමය 
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අතර පිමිණ, මිියසා අමතක කළ වද් ගින “වම් වම් 
වද් ගින මතක් කරන්න. වම් වම් වද් ගින මතක් 
කරන්න.” යනුවෙන් වකොඳුරන්නට පටන් ග ව විට, 
තමා වකොපමණ රකඅ ව සලාහ් කළා දියි මිියසාට 
අමතක වෙයි. ඔත අතර කෙවරලුට වහෝ වමවලස සදු 
. ව  නම්, ඔහ සජදා අල් සහේ් වහෙ ව අමතක විම 
සඳහා ෙන සජදා වදකක් තමා ොඩි වී සවුන සය්ානව  
ම ඉටු කළ යුතුය.” 

වම් පිළිතඳෙ තෙ දුරට ව ෆුකාහාෙරුන් ප්රකාශ කවළේ 
වමවසේය. රකඅ ගණන  පිළිතඳ ෙ ෂෂතාන් අමතක 
කරන්නට ක්රියා කළ වමම සලාහ් සම්තන්ධෙ නබි 
(සල්) තුමාණන් අණ කවළේ සජදා සහ්ේ වදකක් ඉටු 
කරන වලස පමිස. එතුමාණන්, සම්පූර්ණ සලාහ් ෙ 
යළි ඉටු කරන වලස අණ කවළේ නිත. ඇතිම් අය 
පෙසන ආකාරයට සලාහ් අෙලිංගු . ව  නම්, නබි 
(සල්) එ තෙ අණ කරනු ඇත. 

වමම විද්ෙතුන් තෙ දුරට ව වමවසේ පිෙසුවෙෝය. 
අමතර සජදා වදකක් ඉටු කිරීමට වහේතුෙ, සලාහ ්
කරන මිියසා සහ ඔහවේ ආ වමය අතර මිදිහ ව වී, 
අනෙශය සතුවිලි වකොඳුරන ෂෂතාන් ට පීඩා කිරීම 
සඳහාය. වම් වහේතුවෙන් වම් සජදා වදක අල් 
මුර්ක න්නවතයින් (පීඩා කිරීවම් සජදා වදක) වලස 
හිඳන්වේ. මදාරිජ් අල් සාලිකීන් 1/528 සට 530 
දක්ො. 
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අමතර ලාභ සහ ොසය ලතනු පිිසස සලාහ් ෙ 
සම්පූර්ණවයන්ම යළි සදු කළ යුතු තෙ කෙවරලු වහෝ 
පෙසන්වන් නම්, එය වකවනලුවේ පුද්ගලික 
කිමි වත වේ. ඔහ කිමති නම් ඔහට සලාහ ් කළ 
හික; ඔහ කිමති නම් ඔහට වනොකර සවුය හික. 

සලාහ් කිසෙක් වනොකරන අය මත පනෙන ලතන 
ියයමය වමන් නිෙත ෙරක් සලාහ් ඉටු කළ යුතු තෙ 
තල කළ යුතු තෙද, එවසේ වනොකරන අයට දඬුෙම් දිය 
යුතු තෙද ඔත පෙසන්වන් නම්, එය ෙිරදිය. 

වම් සම්තන්ධවයන් අල්ලාහ් සයල්ල දන්වන්ය. 

දහ ෙිිය වකොටස 
අෙසානය: 

හුඃෂූ යනු ඉතා තරපතළ හා ෙිදග ව කරුණක් ෙන 
අතර, අල්ලාහ්වේ ආශීර්ොදය වනොමිතිෙ එය ලතා 
ගත වනොහික. හුඃෂූ භාෙය වනොමිති වීම මහ ව 
විපතකි. වම් වහේතුවෙන් නබි (සල්) තුමාණන් වම් 
ආකාරවයන් දුආ කළහ. “අල්ලාහම්ම ඉන්නී අඌදු 
බික මින් තල්බින් ලා යහුඃෂා.” (යා අල්ලාහ්! හුඃු  
වනොමිති හදෙවතන් ඔත වෙතම ආරක්ෂා පතමි.) 
මූලාශ්ර අ වතිර්මිදි 5/485; සහීහ්  සුනන් අ ව තිර්මිදි 
2769. 

හුඃු  සහිත අය විවිධ තරාතිරමට අය ව වෙති. හුඃෂූ යනු 
හදෙව ව ක්රියාෙක් ෙන අතර එහි ෙිඩි වීමක් වහෝ අඩු 



 

106 

වීමක් සදු විය හික. ඇතිම් අයට අහවසේ ෙලාලුළු 
වමන් හුඃෂූ විහිදී තිවතන අතර, තෙ ව අය කිසදු 
අෙවතෝධයකින් වතොරෙ සලාහ් ෙ ියම කරති. 

සලාහ් සම්තන්ධෙ ජනතාෙ තරාතිරම් පහකට අය වය. 

1. පළමුෙිිය පිරිස තමන්ටම අපරාධ කරගන්නා 
වනොසිලකිලිම ව ජනතාෙ වෙයි. ඔ. න් 
ියසයාකාරෙ . දූ වනොකරති. ඔ. න් ියස 
වේලාෙට සලාහ් වනොකරති. සලාහ් වෙහි 
අතයෙශය ක්රියා අිංග සම්පූර්ණ ෙ කළා දියි 
වනොදියති. 

2. වදෙිිය පිරිස සලාහ්වෙහි තාහිර ෙ අෙශය . දු 
ඇතුළු සයලු කරුණු සහ නිමදුම ියස වේලාෙට 
ඉටු කරති. එවහ ව ෂෂතාන් ට එවරහි ෙ 
පරාජය ලිත ෂෂතාන්වේ  ොස්ොස්  මක න් 
සම්පූර්ණවයන්ම යට කරනු ලතති. 

3. තුන් ෙිිය පිරිස  සලාහ්වෙහි . දු ඇතුළු තාහිර 
අෙශයතා සයල්ල ියස වේලාෙට ඉටු කරන 
අතර, ෙසේාස් ට එවරහි ෙ සහ තම ආ වමය ද 
මිඩ පෙ වෙන්නට මහ ව පරිශ්රම දරති. ඒ සමඟ, 
තම සලාහ් ෙ විනාශ කිරීමට ෂෂතාන් ට 
අෙස්යාෙක් වනොදී විශාල පරිශ්රමයක් කරන 
වහේතුවෙන් ඔ. න් සලාහ් සහ ජිහාද් හී 
වයවදන්නන්ය. 
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4. සේ ෙිිය පිරිස සලාහ ් සඳහා සට ගන්නා විට 
අෙශය සයල්ල ඉටු කළ වහයින් ඔ. න්වේ 
හදෙත සලාහ්වෙහි සම්පූර්ණවයන්ම වයොමු කර, 
ියසයාකාර ෙ හා අිංග සම්පූර්ණ ෙ සලාහ් ඉටු 
කිරීම සඳහා සිලකිලි දක්ෙති. ඔ. න්වේ හදෙ ව 
සලාහ්වෙහි සහ පරමාධිපති වෙත සම්පූර්ණෙ 
ක ල්ෙනු ලතති. 

5. පසේිිය පිරිස, ඉහත සඳහන් සයල්ල ඉටු කරන 
අතර, ඔ. න් තම හදෙ ව තම පරමාධිපති අබියස 
තතා, තම පරමාධිපති වදස  ආදරවයන් හා උසස ්
භක්තිවයන් හදෙවතන් සිතිවින් දික ගන්නා 
වමන් තලති. වමම අෙසය්ාවේ ෙසේාස් සහ 
වෙන ව සතුවිලි ඔ. න් තුළ හීන වෙයි. වමෙිිය 
අයවේ නිමදුම සහ සාමානය වකවනලුවේ 
නිමදුම අතර තිවතන පරතරය අහස හා 
වපොවළොෙ අතර තිවතන පරතරට ෙඩා විශාලය. 
වම් පුද්ගලවයෝ නිමදුම් කරන විට, තම 
පරමාධිපති ගින පමණක් කල්පනාවෙහි වයදි 
පරමාධිපති පිළිතඳෙ සෑහීමට ප ව වෙති.  

පළමුෙිිය පිරිස දඬුෙමට හිමි අයවෙති. වදෙිිය පිරිස 
තම ක්රියාෙන්ට  ෙග කිෙ යුතු පිරිසවෙති. තුන්ෙිිය 
පිරිස තමන්ට හිකි අයුරින් මහන්ස ගන්නා 
වහේතුවෙන් ඔ. න් පේකාරයන් වලස ප ව වනොවෙති. 
සේෙිිය පිරිස අගනා ප්රතිපල ලතන අතර පස්ෙිිය 
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පිරිස අල්ලාහට් සමීප කරනු ලතති. වමම පිරිසට 
නිමදුම ඉතා සතුට වගන වදන ක්රියාෙක් වෙයි. 
නිමදුවමහි ක. රුන් සතුට ලතන්වනෝද, ඔ. න් 
මරණවයන් පසු අල්ලාහ්ට සමිප වීවම් භාගයව  
සතුට ලතන අතර අල්ලාහ් ගින වමවලොවෙහි ද 
සතුට ලතන්වනෝය. කෙරුන් අල්ලාහ් වෙත සතුට 
ලතන්වනෝද, සයලු වද් ගින ඔ. න් සිංතෘෂව්ුය 
ලතන්වනෝය. ක. රුන් වහෝ අල්ලාහ් වකවරහි සතුට 
ට ප ව වනොෙන්වනෝ ද, ඔ. න් වලෞකික කරුණු 
සම්තන්ධ ෙ වශෝකය හා ස වතිවිල්ලට ලක් ෙ ඒො 
මක න් විනාශයට ලක් ෙන්වනෝය. අල් ොයිල් අල් 
සායිබ් ග්රන්යය පිටු අිංක 40) 

අෙසාන ෙශවයන්, හුඃෂූ සහිත ජනතාෙ අතර අපෙ ද 
ප ව කරන වලස අති උතුම් අල්ලාහ්වගන් දුආ කර, 
අපවේ දුආ සහ පසුතිවිලි භාර ගන්නා වලස ඉල්ලා 
සවුමු. වමම වපො ව පිිංචය අෙසන් කිරිමට සහය ූද 
සයලු වදනාට තයාග වදන වමන් අල්ලාහ්වගන් 
ඉල්ලා සවුමි. ආමීන්. සයලු ප්රශිංසා සර්ෙ වලෝක 
අධිපති ෙන අල්ලාහ්ට හිමිවේො. 

 

 


