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َ�ة َّ  لص
لََولتِ  َ�َ  َحافُِظول َّ َ�ةِ  لص َّ لص ِ  ََقُوُمول لصْوُْسَطي ََ ّ  ِخْفُتمْ  فَإِنْ  )٢( قَانِتِ�َ  ِِ
َْ  فَرَِجاً� 

َ
ِمنُْتمْ  فَإَِذل ُرْكَبانًا أ

َ
َ  فَاذُْكُرَل أ ِّ ّلَمُ�مْ  َكَما ل  َ�ْعلَُمونَ  ُ�ونُولتَ  صَمْ  َما ََ

)٢( 

( ස්ෙවහ) සහ්ව්ඩලං්ල(ලෙෙශේේඩ) මධ්සථ්ලසහ්ව්ලරැල
ගනි. අලහ්ං්්ල ිූල්දධ්රඩව්ඩලෙහසලරලසලසැි.  

(යදම්ලඅරස්ථ්රැලද) නුහ්ල ්ලරඩෙර්ලරමල ල්ල  ැරල
ං්ලරංනැරල(සහ්ව්ලඉටලැකලංලැ.) නුහ්ල(යදධේඩ) 
අභ්ලවෙෙලරමලනුහ්ල දලනරවරලෙරෙසැල දටලනුහ්්ලඹ්ල
ඉගලඩලවලඅයපඩලඅලහ්ං්රල (සහ්ව්ලඉටලැරරඩ) ස  වල
ැර්.  

(අල-කිරඩල2: 238, 239) 
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02. සලාතය පිළි ඳාපා 

01 සලාතෙය  න තන පිළි අිෙළබඳය 

සලාතය 

සහ්ව්ල්නලන්රවලි්්රඩලං්ලන්රවලරදඩ රලඩලය වල
ව ්ිලෙංරවලඅලහ්්ලඅ ්ිල්ල්ල රස්ලරරමභලැරරඩල
වස්ලමල ෙංරවල ල අසස්හ්සල අෙහ්කමල ්ල්ල  රස්ල අරසඩල
ැරරඩලඅලහ්ං්ලෙරනෙරඩලැරරලරලමනමන.  

ැරරලවවවර්ැල   වරවලසටමලසස්ලමලලපරේක්ම ං්ල
සටමලසස්ලමලැ්ඩව්රැ්ම සහ්ව්ලඅනර්ි්ලෙර්.  රම 
ඹ්ලෙංහල ් අභ්ද්යර ෙංහල ් සලෙමෙෙංෙවැ සැ්වල
නෙරහසරලෙංහලෙරහසරලසැ්වලගමරැලෙංහ   ිංරලසැ්වල
ෙම සටමල අරස්ථ්රැමල  ්්ල ගලකෙ රල කම්නඩ ං්ල
පම්ූ්නඩලසහ්ව්ලඉටලැකලයළලෙව. 

ُ  رَِضَ  َ�ّبيٍس  ابِْن  َ�نْ  َّ َّ  َ�هُْاَمي ا
َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ  رَِضَ  ُمَعيًذا �ََعَث  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

 ُ َّ   َ�هْهُ  ا
َ

ََمِن  إِل
ْ

  اْدُ�ُامْ  َ�َقيَل  ال
َ

َْ  َشَايَدةِ  إِل
َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ ِّ  ا

َ
ِ  رَُنوُل  َََ َّ َْ  ا  فَإِ

َطيُعوا ُهمْ 
َ
لَِك  َ ْعِلْمُامْ  ِلَ

َ
َّ  فَأ

َ
َ  َ َّ لََواٍت  َخَْس  َعلَيِْامْ  اْ�َتََض  قَدْ  ا ّ  ِف  ََ  يَْومٍ  ُُ

ْلَةٍ 
َ

ل ََ 
 

ඉබන අබ්්ස්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද. සල්ලලඩමලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
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ළම්ූඩලසරදලරළ්ලහ්්ලඅඩ්ලළම්ූඩරල් මඩලෙදේ්ල
්ලවං.  ල්ල ළම්ූඩලෙමෙසශලපැ්ෙලැකං. 

‘‘ඹ්ල රලමනම්ල  නස්ස්ල අලහ්ං්ල ංලරල ෙරරවල ෙදලේකල
ෙරෙමලව. සල්ලලඩමල ම්ල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල ෙවල ්රල
පත වත්ලෙරවලඹිර්ල රයමලැරඩර.  ්්ලඹි්ලඅරරවල
වෙෙලරමලසල්ලලඩමලඅලහ්ං්ලසටමලදංරහැමලං්ලර් ්ැමල
සහ්ව්ඩල ං ලඹිඩලෙැෙර ලඅනර්ි්්ලැරල තල්රල
දලනමලෙදඩර. (මහ්්්: බං්ප, සසල්ම) 

සලාතය දහම  ත  ෙම ය්ාය්ය 

1. සහ්ව් පද ්න.  ්ලරෙහහැ්ල ළරරර් ලෙමඩමල
සහ්ව් ද නරව ල දටල ෙරවල මතල ෙ ඩර්.  ්  
ැිම්ඩෙගඩලරක ර්හ්.  ෙමඩමලඅඅ ිවලං්ල
ලළකලලසංගවලදල්ඩලැවලැරර්.  

2. සහ්ව්ල රනස්ල ං්ල වමල  රම්ම තල අවර වල
සම්ඩධව්ල ම්ධ්්න.  ්ල දංෙමල   ල කකරන. 
සස්ලමරරේකල මුඩලවමල රම්ම තෙෙලව් ත්ල
හ්්ල ගන්.  මුඩල වමල රවම්ල ලපසනල ෙව. වමල
ෙරවලලරලෙර්. වමලංදරවලසලරසලහ්ල වලෙර්. 
වම ංදරවලපසලලෙර්. වමලඅරේව්රඩලඉටලෙව. 
ෙමෙහෙරලජලවෙෙලන ලැරදර රලඩලසංර්ලසලහෙසශ. 

3. සහ්ව්ල ංදරතඩල  ෙරඩල ං්ල අර්ර්ඩල ළළඩල
අලහ්ං්ෙෙල ් ්ල භ්ර්වල ඹ්ෙෙ ්හ ම ම්වලල
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ඹ්ෙෙල ්ූ ග්්ර්වල දලනමල ෙදඩර්ල වල
නෙවදර්න.  

සහ්වේ ලස්ලගලගම, අ ඩලගලගම, වුකල  දල
නූම, ්ර්ේ ලසනලෙැෙරරල ්ර්්ර්ඩලං්ලෙස ල
ි්්රඩලරලනලෙූර්ලං්ල් ලඳන ් ් රලි ්්ැ්රැමලද 
අලහ්ං්්ලගවලනූමලඹ්රලේශේ්ඨවර්්ල වලනූම 
ඹ්්ල්්ංවල මලඹ්්ලරදර්ලනූම ඹ්්ලඅරරවල
 මල ඹ්්ල පෙිස්ල නූම ඹ්්ල ැ්වතල  ම ඹ්්ල
ගලතැම  ටම   ඹ්්ල් ්වල මලරලනලංදරවලං්ල් ලඳනල
අභ්ඩවරලදටලදල ව.   

්් රල දටල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලසහ්වේ ලැකලි්්රඩලමුඩලවංිවල
ැරඩරන.  

අභ්ඩවරලදටලඅලහ්ං්ෙෙල්  ්වර්, ඹ්ලෙැෙර ලවල
ලේර්ස්, ංවව ්පාදම්ල ්ලතමවැමල වංිවල
ැරඩරන. 

4. සහ්ව්්ල ෙූර් ල ෙමඩමල ප්ූ් ල දල  ව.   ල
ෙූර්ලරනෙෙ: ස්ලගලගමලවුකලනූමල  දලනූමල
රලනල ඉප්වරඩල ං්ල  ්ර්්ර්ඩ්.   ල ප්ූ්ල
රනෙෙ අලහ්ං්රල ම ම්්ල  වල නූම, ඹ්රල
් ්වර්්ල  වල නූමල ඹ්ල ෙැෙර ල  ්්ලතමවල
භ්ර්ල තලැරලගලගමලඹ්්ලපෙිස්ලනූමලඹ්ෙගඩල
අ්ලදල සිම, ඹ්ෙගඩල  ්  ේම්රල  ල ම, ඹ්රල
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ෙමෙර ල නූම, අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල ං්ල
 ළම්ූඩෙෙල ිෙලලකදල්්වලඅලහ්ං්ෙෙලදලංලරල
ගලවවඩ්වලසහර්වලං්ලසහ්මල ලර්ම්. 

5. ේං්ද්ල පත වත්ල ලළගලගෙමඩල අරළවරල සටමල
සස්ලමරරේකමල වමල ජලව්ල ැවකල ංවරනඩල
්ඩදර්ලැරලගඩර්ලෙමඩලඅලහ්ං්ලනේහගලැර්. 
 රමලසහ්ව්, zසැ්ව, ක ර්ස් ං්ලංජලෙව. ෙමර්ල
ඉස්හ්මෙෙලකකන්.  

ෙමලංලමල ැනඩමලරනස්්ලප්කලි්්රඩ ෙදැ ල
 ව.  රමලරනස්ෙෙලරවම්, ඹ්ෙෙ ධර්, ඹ්ෙෙල
රේරඩ, ං්ලඹ්ෙෙලගත  ලරළමලමවලවලඅලහ්ං්ෙෙල
නේහග්ඩලි්්වමැලනූමලසමං්ල දලඅලහ්ං්ලං්ල
ඹ්ෙෙල ර ලෙෙල අූල  ප ල අලහ්ං්ල ං්ල ඹ්ෙෙල
ර ලෙෙලැලමලවවල ප ලවමලජලව්ලගවලනූමලසමං්ල
දල ෙව. රනස්ෙෙ ජලව් වමල රේරඩල  ප ල ංලඩල
ගස්ර්ලගව ෙරෙංලැ. 

6. සහ්වෙෙල දල සස්ලමරරේකල වමඩෙෙල සටමල
අර්ර් ල ළළඩමල අලහ්ං්ෙෙල නේහග්ඩල
ි්්වමැලැර්.  ්ලඅලහ්ං්් ලඅරරවල ෙමලප්කරල
හ්ඩර්වල වමල ජලවේ ල සද්ි්ර්, ගනල ෙදන, 
රං්රල ්ර,  නමල ලහනමලරලනලසටමල ෙේශ්්ැමල
අලහ්ං්ෙෙලනේහග්ඩල ප ලැ්යළලනූම්වලෙව. 
ෙමෙහසලසහ්වෙෙදව සහ්වේඩල්ලංරලවලැ්යළ 



 

8 

රහදවල වමල  රම්ම ත්ල අරරවල රඩෙරකල ්ර්ල
ඹ්රල වලැර්.   

7. සහ්ව්ලලළකලලසංගවලි ්්රඩලරක ර්.  ෙමඩමල
 ්ල ් ්ඩලමල ල්්ම්ලෙංළර ලෙර්.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّهُ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َنِمعَ  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ ْ�تُمْ  َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
َرَ

َ
َّ  لَوْ  َ

َ
 َ�َاًرا َ

َحِدُ�مْ  بِبَيِب 
َ
ّ  ِ�يهِ  َ�ْغتَِنُل  َ َِِه َشيٌْئ؟  َخَْس  يَْومٍ  ُُ َْ اٍت هل َ�بَْق ِمْن ُد را  قَيلُواََ

 
َ

َْمِس  الّصلََواِت  ِمثُْل  فََذلَِك  قَيَل  َشيْئٌ  َدَرَِهِ  ِمنْ  َ�بَْق  ال
ْ
ُ  َ�ْمُحو ال َّ ََطييَيّن بِاِ  ا

ْ
 ال

 عليه متفق
 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ෙූහල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලැකලපැ්ේැ්ලවමඩලසරඩලනඩල් රලඅබල් ෙර්ර්ල
(රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ල ලසඩල ර්ිව්ල ැරරල හද. 
නුහ්ෙගඩලෙැෙරකෙෙලෙදෙරටරලඅසලඩලගිග්ර ලගහ්ල
්ස්. ඹ්ල  ලසටමල රැමල ස්ලරර ලස්ර්ර්ලැර්. ඹ්ෙෙල
ෙූරෙෙ නස්මලනක්   රතනල වල්ලනුහ්ලසවරර්ලද? 
 ල්ලඹි්ලඹ්ෙෙලෙූරෙෙලනසර ලෙරෙ ර ල්ල්ලලළළවල
නඩෙරහ්. ( ්්) ෙම්ල ස්ෙවහලසහ්ව්ලෙමන. අලහ්ං්ල
 මුඩල ් ්ඩලමැ්ලදමඩෙඩ්.   
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 



 

9 

සත තතැඳ් ත්  ත ා පිළි අිෙළබඳය 

්ෙමකෙෙල සවල වලඩ වල රඩෙඩලරමල ඹ්ෙෙල ෙස ල ෙූරල
අර්ර්ඩලදලවලඩ වලරනල ව. සවලවලඩ වලැරලගලගම්ල
ැවකලෙදැ ල ව.  

1. වමඩල ්ලැරරලදට්ලරඩ්ලකවවූවරලඅලහ්ං්ල ්ල
ැරරලදට්ලපසුවර්ලහ්්ලදම. 

2. ේූරං්ල ෙංරවල වංරමල ැකල ං්ල අනමවල ැකල දටල
ලළ ලදම.  

ෙමලස්ලහල  ලරනෙෙල්ම ලනේහගලැරරල්ම ලවංරමල
ැරරල ිතමවල අලහ්ං්ෙෙලර්ම්ඩලඹ්ෙෙල්ූ්ිග්ඩල
ඹ්ෙෙල ි්්රඩල මර් ෙහස දලර ගලගෙමඩල දල ඹ්ෙෙල
ෙ ෙෙරෙඩනරල ඹ්ල ෙ ෙෙරෙඩනල ෙදරල දටල ං්ල ඹ්ෙෙල සම වල
ලළ්මරලමර්ලෙහසලදලරලගලගෙමඩලදල්ර්්ලගවලනූෙමඩලදල
ෙව.  

රසවලරනස්ලි්්ලැරනෙෙලමලිමැවර්ලෙරනෙරඩලෙරෙරල
මලිමැවලලසඩලමරරලහදලදටලෙරනෙරඩ්. ඹ්්ලඅරේලල ්ල
ඹ්ෙෙ ර්සසථ්්රලඅ්ලදලසැනෙෙලඹිඩෙගන. ඹ්ල්මනඩල
රලක ල සැනෙෙල ඹිඩෙෙල  ස්ල ෙරෙෙ ගල සිම්්. 
රලතරමල මුඩලෙමෙහෙරලජලවෙෙලඹිඩෙගඩලඅවල ඩර්ල
සන රරලදඬරම්ල ේඩ්. ෙමෙසශලනූමලෙංහලෙරෙනූමලෙදරල
නේහග්ලෙංහලවංරමලලළ ලදම ෙංළලදල  ම ලෙරෙෙව. 
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 ෙමඩමලඅනමවලැරඩර්ලං්ලවංරමලැරඩර්රලගවලනූම ල
දලෙරෙෙව.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.  

ََّما قُْل  ِ نَا ِ
َ
ّ  يُوَ�  ِمثْلُُ�مْ  �ََ�ٌ  � ََ ِ َما ِ َّ لِحدٌ  َِِ�ٌ  ِِصَُهُ�مْ  �َ  لَِقاءَ  يَرُْجو َ�نَ  َ�َمنْ  ََ

َ�  َصاِ�ًا َ�َمً�  فَلَْيْعَمْل  َرّ�ِهِ  َحًدل َرّ�ِهِ  بِعَِباَدةِ  �ُْ�ِكْ  ََ
َ
  أ

(ර රර්) සල්ලලඩමලමමලනුහ්ලෙමඩලරනෙසන. (රසව) ම්ල
ෙරවලරහල ංකලැරරලහදෙද්. සල්ලලඩමලනුහ්ෙෙලෙදලඳඩල
 ැමලෙදලෙමන. ැරෙරකලවමල රම්ම තලංස මලඅෙ  ේ්ල
ැරරඩලසැෙෙලදලඹ් ් ංැමලැරවර්. වරදලවමල රම්ම ත්ල
රලමනමලනූෙම ලනසෙරකලරෙදෙලෙරෙැරවර් 
 (අල-කිරඩල18:110) 

අලලාහ්ෙෙ නෙයබ ය  ර කතොෙ ලා සලකු 

ගලවෙවකලරලමනමලැරරලෙවහ්රඩලං්ල්ර්ේ ල්ම්රඩල
ලළ්මරල අරධ්රේඩල සැ්ල යළ්.  ෙමඩමල ්ර්ේ ල
මලැ්ිග්ඩලඅනර්ි්්ල දටලං්ල ඩරවලෙංරවලඅමවරල දටල
ි්්ර්ලරලිල්ලයළ්. ්ර්ලසම ිූලනූෙම ලරේරල තල
ැර ගවලයළ්.  ්ලඅනර්ි්්ලරරලල්ල ් ඉටලනූමලසමං්ල
සළැඩලය් ක ල්ලයළ්. සමංලසහ්ව්ලරලනල් ම ලඅව  ලවල
ල්ලනැ්ල වලල්ලයළ්.  

ංර්මල ෙංරවලවංරමලෙද් ල නටල ල්ල අලහ්ං්ල ෙරනෙරඩල
වමඩලළකලලළකහ ල ත ල්ලයළ්.  ් ් ලැකලල්ලෙංහලනටල
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ල්ල  වලලලලල්ලයළ්. ඹ්්ලඅරරවල මලලළ්මරලසළටලල්ල
යළ්. පසදමෙෙල්මලරලමනම ලැකලදල ්ලවනරලසැරලල්ල
අමැලඅරධ්ර්ලේෙස ැරරඩලඉටලැකලයළ්. හ්්ලදල තල
අරැ්ේඩලරලර ලෙහස්ලි ්්වමැලෙරෙැකලයළ්. ගත ූ ත 
රහල අඩ ්ඩැමල ෙස ම පවදද ල ැරල ගලගෙමඩල රලකන්ල
යළ්. ්මල ගත්ැල ්ථ්ිථ්ල වමඩ්ල  ලංල ලල වල ල්ල
වමඩෙෙලෙ ත්්ලං්ලංලන්්ර්ලඅනරල ්ලලළ ල ්ලයළ්. 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

ََّما ِ ِ  بِآَيَاتَِنا يُْؤِمنُ  ِ َّ ًدل َخّرَل بَِها ُذّكُِرَل َِِذل ينَ ل َّ  َ�  ََُهمْ  َرّ�ِِهمْ  ِ�َْمدِ  َََسّبُحول ُس
َنَ  اَ�  )١( �َْسَتْكِ�ُ ََ نِ  ُجُنوُ�ُهمْ  َ�َت ونَ  لصَْمَضاِجعِ  ََ َُ  َََطَمًعا َخْوفًا َرّ�ُهمْ  يَْد

ِمّما خْ  َما ََْفٌس  َ�ْعلَمُ  فََ�  )١( ُ�نْفُِقونَ  َرزَْ�َناُهمْ  ََ
ُ
ْ�ُ�ٍ  قُّرةِ  ِمنْ  صَُهمْ  ِ�َ أ

َ
 َجَزلءً  أ

 )١( َ�ْعَملُونَ  َ�نُول بَِما

අ ෙෙලරදඩලලේර්සලැරනෙෙ, ් ර්ලෙමෙර ලැරනලහලබ ල්ල
සජද්ෙර ලරලිලවමඩෙෙල රම්ම තෙෙලපෙිස්ෙරඩල(ඹ්ර) 
ලලළවල ැරල කඩරල ෙරෙවරඩ්. වරදල ඹිඩල  ේඩල ං්ල
අෙ  ේ්ෙරඩල වමඩෙෙල  රම්ම තරල අ්ලදමල ලපසල
ඹිඩෙෙල හ වලන ්ංනඩලඉරවලෙරත. වරදලඅලලඹිඩල
ෙරවලහ්්ලනඩලදල්ඩලල්දමලැරත. ෙරව්ලදලකමැසලදල්ඩල
ඹිඩල සමං්ල (ස්රිගෙෙ) සතර්ල  තල දටල නසමල රවම් ල
ෙරෙදඩෙඩ්. ( ්) ඹිඩලැරරඩලසැලදටලසමං්ලවලපතිහ් ල
රෙේන.       
  (අල-කිරඩල32: 15-17) 
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නෙයබ ය හා තහහා පිළි  න තන  

සව්ෙෙ අම තලරඩෙඩලඅලහ්ං්්. වමලමල මලෙැෙර ලවමල
රංකඩල ෙැෙර ල නේහගල නූෙමල රම ව්්ල  වෙවල
ඹ්්ම්. ්මල ෙද් ල අලහ්ං්ල නේහගල ැරල  වරමල  ්ල
රනස්්ල ල ් ල රනල  ව. ්මල ෙද් ල ඹ්ල වංරමල ැරල
 වරමල ්ලරනස්්ලඅරරේලෙද්න.  

සව්ර් ්්ලඅසව්ර් ්්ෙගඩලදලඅලහ්ං්්ලඅරරවලරඩර්ල
ඹ්්ල අරරවල ෙරෙරඩර්ෙගඩල දල අලහ්ං්ෙෙල ්ංම්ිග්ල
අනගමර්ල ැරඩර්ල වමල රේරඩ් රංල  ල ැ්යළල
ැරඩර්ෙගඩලද ෙරඩලැරලංනර්ලගලගමලලපසලඅලහ්ංල්ලලධ 
නේහග්ඩ, රේරඩ, ැකලයළලඅනර්ි් දටලෙරෙැකලයළ 
වංරමල දටල ැලමලවව, අැමලවවල රලනල දටල වමල ගලවවඩල
ෙැෙර ල රර්ලඹිඩරල ූ ේ්ලැර්.  

අර්රිලෙංරවලනේහග්ඩල්නලැකලයළලඅනර්ි්්ලදටලං්ල
සළටද්්ැලදට්. රර්හලෙංරවලරක රරලහද දටල්නලවංරමල
දටලං්ලලළකලලසංගවලදට්. 

නේහග්ඩල ෙූර්ල ෙ තමවල ැරරල පතජරැ් ල ෙර්. 
රක රර හදලදටලෙූර්ලලර්ෙලැරලදමරලලේ ලෙර්. ැරෙරකල
ෙම්ලවරෙෙලලේර්සලැරඩෙඩලදලඹ්ෙෙලංදරවලඅලහ්ං්් ලං්ල
ර ලරර්්්ල අරරවල  ෙම ල ලර්වල රනල  ව.  ෙමඩමල
අලහ්ං්්ලගවලනූම ලරෙේඩල දලඹ්ලැලමතල දටල ඉටලැරල
ඹ්්ල සස ල  ම ල රෙේඩල දල ඹ්ෙෙල නේහග්ඩල
ලළ ලදෙමඩල වංරමල දල්ඩල රලක ල සිෙමඩල රලමනමල
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නස්්ැ්රරලඉටලනූෙමඩලඅලහ්ං්්ලරදර්ලනූෙමඩලවමල
රවම්ල ල්ලරනල ව. 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

َِك 
َ

َل
ُ
ينَ  َ ِ

ّ
ْ�َعمَ  ال

َ
َ  ُ َّ ِِيّ�َ  ِمنَ  َعلَيِْامْ  ا  آََدمَ  ُذّرّ�ةِ  ِمنْ  اّي

ّمنْ  َِ هَي ََ
ْ
ِمنْ  َُوٍح  َمعَ  َحَل اِ�يَل  بَْراِهيمَ إِ  ُذّرّ�ةِ  ََ ِِْسَ ّمنْ  ََ َِ ََ 

اْجتََِيْهَي َهَدْ�هَي ََ  إَِذا ََ ّرَا الرّْحَِن  آَيَيُت  َعلَيِْامْ  ُ�تْ ًدا ََ َّ  ُن
ّيي ِِ ُُ ََ   

ර රවඩල අළපඩල රදමෙෙල  රපෙරඩල දල නං්ල සමතල අලල
(්්්්ෙර ) ඉසිල අ්ෙගඩල දල ඉද්හමල ං්ල ඉස්ර්රලෙෙල
 රපෙරඩලදලඅ ල්ංමතලෙ ඩර්ලෙවහර් ගවලඅ්ෙගඩලදලවල
වමඩලෙැෙර ලඅලහ්ං්ලරඅිර්දලැකිඩලෙමෙිඩම්. වරදල
ඹිඩල ෙැෙර ල ැවූ්භපව්්ූඩෙෙල රදඩල  ්ර්්ර්ල
ැරනලහලබ ල්ලඅඅ්ලරලහෙ රඩල  දලැරරඩලරලේනල ව. 
    (අල-කිරඩල19: 58) 

ලේර්ස්ලනිරහලවෙෙලරම රනස්ලු ්ලක කමලනූම්වලඅකවල
ෙදරලලනූම්වල ් ැමලනූම්වලරලමනමලඉටලනූෙම ලමලළල
 ම්වල ෙදරල නේහග්ඩල ං්ල වංරමල දටල ලළ්මරල
ෙරෙසලහනලමවරල ැ්යළල නූම්වල වමල රේරඩල
ලළ ලදම්වලරල්වලෙර්. අරස්රෙෙලවමල ්ලලසස්්ලනර්්ල
රලේනල ව.  



 

14 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්. 

ٌف  مْ َ�ْعِدهِ  ِمنْ  فََخلََف 
ْ
ل َضيُعوا ََ

َ
اّ�بَُعوا الّصَالةَ  َ َاَواِت  ََ َّ ََ  فََنوَْف  ال َقْو

ْ
يّي يَل ََ   

 
ّ

آََمنَ  رَيَب  َمنْ  إِال يِلًي َََعِمَل  ََ َِك  ََ
َ

َل
ُ
ََ  فَأ لُو َُ َّهةَ  يَْد

ْ
  اْ

َ
ال ََ  ََ  َشيْئًي ُ�ْظلَُمو

ඹිර්ල  ල රම ර්ර ල ලරපෙේ. ඹි්ලසහ්ව්ල ලංලරල
ංලපේහ්. රේරඩල අනගමර්ල ැෙකහ්.  ්ලලඩල ඹිඩල
ග්්ඩල(ෙංරවලනරෙෙලරැ්්රව) සූලගලෙසනල ව. රසවල
 ේි්වව් ල  ල ලේර්සල ෙැේල ්ංැමලැකිඩල ංලරල  ල්ල
ඹි්ලසර්ිග්්ලලලෙසඩෙරහ්. ඹි්ලනසරනඩලෙංහලඅ ර්ධල
ැරනලෙරෙහ්ඩෙරහ්.    
   (අල-කිරඩල19: 59,60) 

 

දහම ත නෙයබ යැ පිළි අිෙළබඳය 

අලලාහ්ෙෙ නෙයබ යැ ිය  ෙදතක. 

වමලරවම්ලෙරව  කමලැරනලහලබලනේහග්ඩ.  

්ං වල ෙදල අනභරලනූම, ්ං වලැ්ඩව්රඩල ලර්ංලැරල
ගලගම. ෙගෙඩ මලං්ලස්ෙදලදඩ්මලනූම. රලනලදටලකද්ංරූල
රෙේඩලදල ල්ලංලැ.  

වමලරවම්්ලලළකලලැරන හලබලනේහග්ඩ. ෙම්ලරිගල
ෙදැන.  
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1. ප්ිථර්ර, ස ිලනූම, ලර්්නුහරලජරවල ම, රර්ෆලල
ෙංරවල රැලලැ දටලනූම, අල-කිරර්ල ්ර්්ර්ලනූමල
රලනල සලනේහග්ඩ. 

2. අලහ්ං්ල ෙරවල  ර්්ල ැලම මල ්ං වල ලධ්ර්ල නූම, 
ලළකලල සංගවල දල්ඩල රලකල  ම, අලහ්ං්ෙෙල ම්ිගෙෙල
ජං්දලනූමලරලනලමං්ලනේහග්ඩ.  

ලේර්ස්ල රිධර්ල රනෙෙල  සල ං්ල මං්ල ්රලනේහග්ඩල
ෙදරිග්මලලළ ලදෙමන.  

ලේර්ස්ල රිධර්ල වෙෙල රම ලළකලල සංගව ෙද  ර්ල
 ්මර් ල ෙද් ල ්ර්ල  වල ෙර්.  ෙමඩමල අ්ව 
නේහග්ඩ  ර්ල සලංලලකල ්ර්ල  වල ෙර්. රලමනමල ං්ල
ප්ිථර්ලළළඩලගලවෙවකෙගඩලඅලහ්ං්ලඅෙ  ේ්ලැරනෙෙල
කම ලදල්ඩරලවංිවලෙර්. ්ලඅනරලවමලෙූරලඅර්ර්ඩල
ි්්ලැර්. වමල රම්ම තෙෙලව් ත්ලහ්්ලගන්.  

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
َ  اْذُكُرَا آََمهُوا ال َّ ًرا ا

ْ
َرةً  َََنبُّحوهُ  .َكِثً�ا ِذك ِْ يًال  بُ َِ

َ
ِ  ُهوَ  . َََ

ّ
 يال

 ِّ مْ  يَُص ُِ تُهُ  َعلَيْ َِ َالئِ ََ مْ  ََ ُِ   اظّظلَُميِت  ِمنَ  ِلُْخرَِج
َ

ََ  اّيورِ  إِل �َ ُمْؤِمِه�َ  ََ
ْ
 بِيل

ّيتُُامْ  .رَِحيًمي ِ
َ

َقْوََهُ  يَْومَ  َ
ْ
َعدّ  َنَالمٌ  يَل

َ
ْجًرا لَُامْ  َََ

َ
 .َكِر�ًمي َ

ව ශි්වාස  ක ව්�න,ස �ුඹලවස අධ ස  ෙ �නනස  කෙ �ශස
අලශලවනශ්ස ෙ �නනස ර ව්.සත්දස�ුඹලවසඋ දශසා්ාසඔනු්ස
ප�වතත�ස  ර ව්.ස අ�ශධ වරය�ශ ග�ශස ආ ලෝ යස  ්තස
�ුඹලව්සප�ටස කෙසප�පාසඔනුස�ුඹලවස ්තසආ නිආ්වදස
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  කශය.ස ත්දස ෙලක්�ස දස (ඒස  ්�ු ්�ශස ප්වආ්�වස
  කෝය.)ස ත්දස ඔනුස ව ශි්වා්�ශතයන�ශස    රනනස
 �ුවාභතසවය.සසසසසස
සස (අලශ- තආආ�ශස33:ස41-43) 

2.සඋතශතකතරසඅලශලවනශසත්දරටතශස ෙ ාශසප් විස රයන.ස 

نْ  ُِ َ لْ مْ  ََ ُِ ّمةٌ  ِمهْ
ُ
َ  ََ   يَْدُعو

َ
َْ�ِ  إِل

ْ
ََ  ال ُرَ َُ َ�أْ َمْعُرَِف  ََ

ْ
ََ  بِيل َ�هَْاْو ُمهَْكرِ  َعِن  ََ

ْ
 ال

َِك 
َ

َل
ُ
ََ  ُهمُ  َََ ُمْفِلُحو

ْ
 ال

්ං වලෙරවල( ර්්) ැලමරරල්ං වලගලරලලධ්ර්ලැරරල
ලළකලලදල්ඩලරක රරලසමං් ලනුහ් අළපඩලසැ්ලයළ්. 
ඹි්ම්ල ් හදෙදහ.  (අල-කිරඩල3:104) 

ආ්ාෙය ස්ි ්ාිය.  

අලහ්ං්ල සටමලරනෙසක්මලරවම්රඩලෙදැ ල රර්  ව. 
 රමල රපරල ං්ල ්ලඳන, රේරඩ්ල රංලල වල රවම්රල සං 
සලර මලහවලරවම්ර්. ෙමලෙදැලනවරලගලේ්.  ැැල්මල
අඩර ල තලවල සටමල ල්ැම අෙරෙැ  ්හ ටමල රලඩල ෙව. 
 ැ ල  තලල රලල්ලඅෙරැලෙවදර්ර්ල වලෙර්.  ැ ල
මහ රරේකලසමත්. අෙරැලෙේ්ව්ඩලසමත්. සව්්ල
ස්ලහ මලමහ රර්්ලං්ලසලර මලසමතල්ලමලතෙබ. අසව් 
දටලස්ලහ මලෙේ්ව්ඩලං්ලරේරඩලසමතල් ලමලතෙබ. රවමල
ස්රල වරතැ්ූ්.  ්ලලඩල ඉඩල ඉරවල ල්ල යළ්.  ල්ල
අලහ්ං්ල ැවූ්රල ද ර්.  ෙමඩමල වමල  රම්ම තල  ්ල
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ැරරලදටලවමලරවම්්වල ්ල රැලල්ලයළ්.  ල්ලඅලහ්ංල්
 ්ල ්ලැරරලදටලලළගඩෙඩ්.  

 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලපැ්ෙලැර්.  

 َّ مْ  إِ ُِ َّ  َنْعيَ ََ َ ّمي .ل
َ
ْ�َطى َمنْ  فَأ

َ
ّدَق  .ََاّ�َق  َ ََ ُْنَ�  ََ

ْ
هُ  .بِيل ُ ِّ َى فََنهُيَ ِْ يُ

ْ
 .لِل

ّمي
َ
َل  َمنْ  َََ ّذَب  .ََاْنتَْغَ�  َبِ ََ ُْنَ�  ََ

ْ
هُ  .بِيل ُ ِّ َ َى فََنهُي ِْ ُع

ْ
 .لِل

සල්ලලඩමල නුහ්ෙෙල ප්වර්ඩල ලලධ්ැ්ර්. ැරෙරකල
(සදැ්) හ්්ලදල ්්ලතමවලරඩෙඩලදලවරදලඅතලඅහිැ්රලදටල
සව්්ලැරඩෙඩලදලඹ්රල ං ලදටලෙරවලඅලල ං ලැරඩෙරස. 
ැරෙරකලම වල ලවම්ලසර්්සරල්ල්ලසවඩෙඩලදලවරදලඅතල
අහිැ්රලදටලඅසව්්ලැරඩෙඩලදලඹ්රලනේ්ැරලදටලෙරවලඅලල
 ං ලැරඩෙරස.      
   (අල-කිරඩල92: 4-10) 

ඳස්ෙවල සලාතෙය  නය 

ලපරේකලෙංහලෙවර්ලැ්ඩව්රැ ෙංහලෙවර්ලරලඩලල්්ල වල
සටමලසස්ලමරරේක්මල සේවහලසහ්ව්ලඅනර්ි්්ලෙර්. 
රසවලං්ලලං්ලනහ්ස්ලවවවරෙෙල   රරලැ්ඩව්රඩලලපසනල
වවවර්්ල ව රරලෙව ල මූ ලඅනර්ි්්ලෙරෙෙර්. 
ේං්ද්ල රදඩල ෙදැ්ල   ල ඉස්හ්මෙෙල රලදගවමල ෙදල රනෙෙල
ෙමමලසහ්ව්්. 
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1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

 َّ ُمْؤِمِه�َ  َعَ  َكََْت  الّصَالةَ  إِ
ْ
ْوقُورًي ِكتَيبًي ال ََ 

සල්ලලඩමලසහ්ව්ලලෙර්්ස ැකිර්ලනෙං්වලැ්හ්ඩලන්මල
ැරරලහදලඅනර්ි්්ලවර ලරඩෙඩ්.  

     (අල-කිරඩල4: 103) 

 

2. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

وُْنَطى ََالّصَالةِ  الّصلََواِت  َعَ  َحيفُِظوا
ْ
وا ال َُ قُو ََ  ِ ّ  يَِتِ�َ قَ  َِ

( ස්ෙවහ) සහ්ව්ඩලං්ල(ලෙෙශේේඩ) මධ්සථ්ලසහ්ව්ලරැල
ගනි. අලහ්ං්්ල  ිූල ්දධ්රඩව්ඩල ෙහසලරලසල සැි. 
    (අල-කිරඩල2: 238) 

3.  

َنلم: ُ�َمَر رض اهللا عهامي قيل َعن بِْن  َّ " :قيل رنول اهللا ََ اهللا عليه   إِ
ِْنَالمَ 

ْ
َْ  يَدةِ َشاَ  َخٍْس  َعَ  بُِ�َ  اإل

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ ِِقَيمِ  ا ِِيتَيءِ  الّصَالةِ  ََ َكةِ  ََ ّّ يَيمِ  ال َِ ََ 

 ََ َضي ََ ِّ  َر َيِْت  َََح
ْ

 متفق عليه" ال
 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ෙූහල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඉබනලකමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්ම්) 
ළම් ලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  
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සල්ලලඩමලඉස්හ්මලැවක  ං ලමවලෙගෙඩ රගරලහද.  රමල
රලමනම්ල නස්ස්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරවලෙදලේකලෙරෙමලතල
්ර්ලරේර්සලනූමලසහ්ව්ලස්ථ්ලවලනූම. zසැ්වලෙග මල
රමක්ඩල ම්සෙෙල ක ර්සෙෙල න්ලනමල ංජල ඉටල නූමල ෙව. 
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම)ස

ස

4. ස

ُ  رَِضَ  يٍس َ�بّ  ابِْن  َ�نْ  َّ َّ  َ�هُْاَمي ا
َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ  رَِضَ  ُمَعيًذا �ََعَث  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

 ُ َّ   َ�هْهُ  ا
َ

ََمِن  إِل
ْ

  اْدُ�ُامْ  َ�َقيَل  ال
َ

َْ  َشَايَدةِ  إِل
َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ ِّ  ا

َ
ِ  رَُنوُل  َََ َّ َْ  ا  فَإِ

َطيُعوا ُهمْ 
َ
لَِك  َ ْعِلْمُامْ  ِلَ

َ
َّ  فَأ

َ
َ  َ َّ لََواٍت  َخَْس  َعلَيِْامْ  اْ�َتََض  قَدْ  ا ّ  ِف  ََ  يَْومٍ  ُُ

ْلَةٍ 
َ

ل ََ 
 

ඉබනලඅබ්්ස්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද. සල්ලලඩමලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ූඩල සරදල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩරල ්මඩල
ෙදේ්ල්ලවං.  ල්ල ළම්ූඩලෙමෙසශලපැ්ෙලැක්. 

‘‘ඹ්ල රලමනම්ල  නස්ස්ල අලහ්ං්ල ංලරල ෙරරවල ෙදලේකල
ෙරෙමලව. සල්ලලඩමල ම්ල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල ෙවල ්රල
පත වත්ලෙරවලඹිර්ල රයමලැරඩර.  ්්ලඹි්ලඅරරවල
වෙෙලරමලසල්ලලඩමලඅලහ්ං්ලසටමලදංරහැමලං්ලර් ්ැමල
සහ්ව්ඩල ං ලඹිඩලෙැෙර ලඅනර්ි්්ලැරල තල්රල
දලනමලෙදඩර.“ (මහ්්්: බං්ප, සසල්ම) 
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ිතඩියි ඳ් ෙම ලෙම් 

රලඩල්්ල වලසස්ලමරරේකල් නලස බදමේඩල   රරලංපල
රලර ලෙවහර්ලගලගෙමලංලන්්රලහ්රලඅරම්්ලකද් ම්.  

රලඩලල්්ල වල ෙමලහ ේූලළර ල ව.  

1. ලපරලං්ලැ්ඩව්ර්ලෙ ෙනලවලහ ේූ:  රමලඅිවනල
 ංෙකෙරල සම ිූල  ම, රංස්ල ෙ ෙදස් ල ෙරහමල
රල ම, ාක්කල ං ම.  

2. ලපරඩ්ල මූ ලලෙෙශේ වලහ ේූ:  රම, කඩලං්ල
්ැලරිලලරලඩම්ලරරමභල ම.  

3. ැ්ඩව්රඩ්ල  මූ ල ලෙෙශේල වල හ ේූ:  රමල
ගිභභලභ්ර්්ල න ැමලහල්මලං්ලං්ලල තල ම. 

දවෙරකලංවලරලනලල්්ල කලටමවලසමතලසහ්ව්ලඉටලැරරල
ෙමඩලලධ්ර්ලැකලයළලෙව. දසලරලනලල්ලසම ිූල මවල
සමතල ෙසශලෙරෙැෙකශලරමලවරරටලැකලයළලෙව.  

සලාතෙය ිතද ්තා 

සහ්ව්ල ගලවව්ල ං්ල වමල  රම්ම තල අවරල වල සම්ඩධව්ල
ම්ධ්්න. මකිඩලෙැෙරඩලරලුටරනලහ්රල රෙෙලලමසනල
හ්රලපථම දටලරනෙෙල ්්. 
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ِب  َ�نْ 
َ
َ  َّ

َ
ّ  ُهَر�َْرةَ رض اهللا عهه قيل َ ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ َّ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا َل  إِ َّ َ

 َمي َ
َعبْدُ  بِهِ  ُ�َيَنُب 

ْ
ِقيَيَمةِ  يَْومَ  اظ

ْ
َالرُهُ  اظ ََ  َْ َْ  رَيّمةً  ُكِتبَْت  رَيّمةً  َُِجَدْت  فَإِ ِِ ََ  ََ  َك

ءٌ  ِمهَْاي َص اْ�تُقِ  ََ  َهْل  اْ�ُظُرَا قَيَل  َشْ ُدَ ِ
َ

ُ  ت
َ

ّمُل  َ�َطّوٍع  ِمنْ  ل َِ ُ  يُ
َ

 ِمنْ  َضّيعَ  َمي ل
ْ�َميلِ  َنيئِرُ  ُُمّ  َ�َطوِّعهِ  ِمنْ  فَِر�َضةٍ 

َ ْ
ْرِي األ

َ
ََرجه اظسنيئ " (َذلَِك  َحَنِب  َعَ  ت

 )َابن ميجه
 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල  රැ්ෙලැකල
්රල අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද.  

මකිඩලෙැෙරඩලරලුටරනලහ්රල රෙෙලගලවෙවකෙගඩල
ලමසනලහ්රලසලමලදටලරනෙෙලඹ්ෙෙලසහ්ව් ලළ්මර්. 
 ්ලසම ිූලැක වවවරෙෙල ලරමලසම ිූලවර ල්ර් 
ස්ංඩලැරනලහල්ලතෙබ. ඉඩලනසර ලඅඩල ලරම,  ල්ලඹ්ල
සළරලඅමවරලදටලතෙබලදල්ල්හර ්ල්ලන්නලහලෙබ. ඹ්ෙෙල
 මල අමවර දල්ඩල ඹ්ල අ ෙවල ්ලවල අනර්ි්්ල ැවූල
සම ිූලැර්. අරළවරලෙමලඅයපඩමලෙස ලි ්්රඩලගලරලදල
ි්්වමැලෙර්.      
 (මහ්්්: අඩ-රස්ඉ, ඉබනලම් ්) 

අනිායයය සලාතයැ ෙ  ්හය.  

නසනල රධ්ර්නඩල ෙවෙරරල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල ගමඩලැරරල හද ඉසර්්ල ෙංරවල ර්  
ගමෙර ල  ජරව්්ල රසරැ්ල ෙ රල අලහ්ං්ල  ළම්ූඩ්ල
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සහ්ව්ල අනර්ි්්ල ැෙකශ්.   ල දල අලහ්ංල් සටමල
සස්ලමරරේක්මල දංරෙහ ලං්ල ර් ේ ල  රස්ල රව්ර ල
සහ්ව්ලඅනර්ි්්ලැෙකශ් .  

ෙම් සහ්වේ ල රලදගවල ැමවල ්ල ෙැෙර ල අලහ්ං්ෙෙල
ැලමලවවවල් ලෙැෙර ලරනස්ෙෙලඅරේව්රවලෙ ඩර්ලෙදරල
ැ මලස්ධැ්න.   

  රල අලහ්ං්ල රරපස්ද් ල ං්ල ැවූ්ර ල රෙේඩල  ්ල
සලංලලකලැරල මලි්්රල්  ස්ලරව්ර ල්ර්  පරිවර්ල
ැර   ල රස්ලරව්රැ ම ම්  තලැෙකශ්.  

්ලඅනරලසටමලසස්ලමලලපරේකලං්ලැ්ඩව්රැ්ලදංරලලං්ල
ර්�ලැ්හෙෙලඅනර්ි්්ලැරනලහලබලසහ්ව්ලර්රල ංන.  ර්ල
රමලකංි, අසි, මෙපබ, ඉේ්ලං්ලහජිලෙව. සටමලසත්ැමල
ජසරල රේ ලජසරං්ලසහ්ව්ලරර ලඉටලැකලයළලෙව. 

සලාතය ඳතහත් හරැහාෙෙ  නය 

ැරෙරකලසහ්වෙෙලඅනර්ි්්ලභ්ර්ලලටලදනඩෙඩලදලඹ්ල
ෙදරලපත ෙේශ ැේකල්ර්ල වලෙර්.  ෙමඩමලෙ ෙනෙවල
අරරධ්රේඩල ං්ල මලළැරඩල සහ්ව්ල අවංපඩෙඩල රම 
ඹ්ෙෙල වවවර් දල  ෙහසම්. ඹ්්ල ්ල ලළ්මරල දලනමල
ෙරෙමලතරමලකගඩරනලහල ්ලයළලෙව. ැරෙරකලෙංහල ්ල
අනර්ි්්ල්රලදලරලදලරමල ලංලරලංපඩෙඩලදලවව්්ලැරරල
ෙමඩලඹ්ෙගඩලඉලහ්ලසැ්ලයළලෙව.  ෙසශලඹ්ලවව්්ලැෙකශල
රමල ඹ්්ල සම්රල  ව.  ෙසශල ෙරෙමලතරමල ෙදරල අූල
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පත ෙේශ ැේකල්ර්ල වලවල්ලලඩලමරභ්ලදඬරමලෙදනල
හලෙබ.  

ෙ ෙනෙවලෙැෙරකලනසල්ැවලසහ්ව්ලඉටලෙරෙැරඩෙඩල
රමලඹ්ලඉස්හ්මේඩල්ලංලරලවලපත ෙේශ ැේකලෙව. 

වරදලෙැෙරකලෙවහ්රැලසහ්ව්ලඉටලැරලවරවලෙවහ්රැල
 ්ල ලංලරලංප්ලරම, ඹ්ලෙදරලපත ෙේශ ැ්කල්ර්ල වල
ෙරෙරරල රසවල ඹ්ල නේ්්ේන. මංවල  ් ් ල ක හ්ල
ගවෙවන. වමඩල ෙැෙර ල මං්ල රරද ල  ්ර්ල ගවෙවන. 
දංෙම ල තලඅනර්ි්්ලැ්යළලඅළපඩලමංවලවලරග මැල
අලහ්ං්්ලං්ලඹ්ෙෙලර ලරර්්්ලලටල ටලඅේන.  

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්ලසැ්.  

 َْ وا رَيبُوا فَإِ َُ قَي
َ
آَرَُوا الّصَالةَ  َََ َكةَ  ََ ّّ مْ  ال ُِ َواَُ َْ

يِن  ِف  فَإِ ِّ ُ�َفّصُل  ا َيَيِت  ََ
ْ

 ِظَقْومٍ  اآل
 ََ  َ�ْعلَُمو

 ල්ලඹිඩල ේි්වව් ල ලවරදලසහ්ව්ලස්ථ්ලවලැරලzසැ්වල
දල හ්්ල නඩෙඩල රමල දංෙම ල (ඹිඩ) නුහ්ෙෙල
සෙංහදර්ඩ්. දලනමලතල ලපස්ල ස්ධැල අලල  ලංල ලල
ැරඩෙරස.    (අල-කිරඩල9: 11) 

2.  

ّ  َنِمْعُت  جيبر رض اهللا عهه قيل َ�نْ  ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ َّ  َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا  َ�ْ�َ  إِ
َُْ�َ  الّرُجِل  ْكِ  ََ ِّ ْفرِ  ال ُِ ْ

اظ  )َنلم اَرجه(الّصَالِة  رَْركَ  ََ
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ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ැකල
පැ්ේ්ලවමඩලසරඩලනඩල්රල ් ිල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

සල්ලලඩමලසහ්ව්ල ලංලරලංලූමලරනෙසකලඅවරලං්ලරෙදෙල
නූමවලපත ෙේශ ලනූමවලඅවරලවරන.    
    (මහ්්්: සස්ලම) 

3.  

َّ َع ََ ُ  ن ابن عبيس رض اهللا عهامي ََ ايِ  َّ  بَّدَل  َمنْ : "قيل َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
 )ََرجه الخيري" (فَيْ�تُلُوهُ  ِديهَهُ 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඉබනලඅබ්්ස්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද. ැරෙරකලවමලදංමලලැ්තලැරඩෙඩලදලඹ්රලමර්ල
දමන.   (මහ්්්ලබං්ප) 

සහ්ව්ලඅුණඩරල ලංලරලංපඩර්්ලඅවරරල ් ෙෙල
වර්තරම 

1. ෙමෙහෙෙර ලද : 

සහ්ව්ල ලංලරලංපඩර්් සස්ලමලැ්ඩව්ර ලලර්ංල
ැරලගලගමලවංරමලෙර්. ඹ්ෙෙලරග ෙමඩල ්ල
්ලංලරල ෙර්. ඹ්ෙෙලභ්රැ්රවර්ලඅ රලෙව. ඹ්ල
කවමැමල ටම්ල නස්ෙසකලෙරෙෙව. ඹ්ලලසඩලැ රල
සළඩලරං්ර්්ලගලගමල න ලෙරෙෙව. ම ැ්ං්ර්ල
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ලල්ම්වල  ලංරමල්ම්ර්ල ළලල ම්වලඅරසරල
ෙරෙහලෙබ. ෙංශළරලඹ්ලෙදරලපත ෙේශ ේකල් ලලන.  

2. ඹ්ලමරූ්්ල වලවලල්, ර්රනලෙරෙහලෙබ. ැහඩල
ැරනලෙරෙහලෙබ. සහ්ව්ලඉටලැරනලදලෙරෙහලෙබ. 
 ෙමඩමල සස්ලමරවඩෙෙල  ස්රල සර්ඩ  ල රකල
දමනලෙරෙහලෙබ. ෙංශළරලඹ්ලඹිඩලඅළපඩලෙැෙරකල
ෙරෙරරල් ලලන.   ෙමඩමලඹ්්ලෙදරලැවූ්රලඅ රල
 ල ්්. නසරැ්ල කවමැමල ෙරෙන්්. ඹ්ල ෙදරල
පත ෙේශ ැේකල්ලලඩලනරෙෙලසද්ැලලෙරෙස්. 

සලාතය අෙපෙමාෙිැ ස්ෙම ාොය.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ ُهَر�ْ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َرَة َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
اُل  ال َّ َعبْدُ  يَ

ْ
َالةٍ  ِف  اظ ََ 

ََ  َمي هُ  ِف  َك
ّ

َصال َ�ُقوُل  الّصَالةَ  يَسْتَِظرُ  َُ ةُ  ََ َِ َمَالئِ
ْ
ُ  اْغِفرْ  اللُّامّ  ال

َ
 ارَْحْهُ  اللُّامّ  ل

 َّ َْ  َ�هَْصَِف  َح
َ
 )فق عليهمت" (ُ�ِْدَث  َ

 

සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ර ලරර්්ල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල
්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද.  

ගලවෙවකලවමලසහ්ව්ල ඉටලැරල  මලස්ථ්රෙෙලස්ලවරවල
සහ්ව් ල් හ්ෙ ෙෙරෙවළෙරඩලසැරලව් ලැලලමහ රවඩල
‘්්ලඅලහ්ං,් ඹ්ලඹ්්ලසම්රලෙදනලමලරර, ්්ලඅලහ්ං්ලඹ්ල
ඹ්්ලැවූ්ලැරනලමලරරල් ල්ලඹ්ලංලූල් රලෙව ලෙංහලඹ්ල
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නලහ්ලං රරලෙව ලප්ිථර්ලැරරඩල  ෙරත.   
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම)ස

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو "نم 

رطَهي تف هتيب ى ثُمشإِلَى م تيب نم وتيب اللَّه يقْضيةً لفَرِيض نم 

 ترفَع والْأُخرى خطيئَةً تحطُّ إِحداهما خطْوتاه كَانت اللَّه فَرائضِ

 )أخرجه مسلم" (درجةً
අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

ැරෙරකලවමලනරෙස ලලපසනල ල  රලඅලහ්ං්ලඅනර්ි්්ල
ැකල දටල අළපඩල අනර්ි්්ල ැ්යවව ල ඉටල නූමල ලපසල
අලහ්ං්ෙෙලනෙරස් රලඩ මස්ජද්්ල ්ලගමනඩල්ඩෙඩලදල
ඹ්ලව්රලල්රරරලලෙදනඩල ැ ල ් ්ලමැ්ලදම්. අෙරැල
ඹ්ෙෙලවර්තරම කසස්ලැරර්.  (මහ්්්: සස්ලම) 

ِب  َ�نْ 
َ
َ  َّ

َ
َميَمَة َ

ُ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ َرجَ  َمنْ  قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا  ُمتََطّاًرا بَيْتِهِ  ِمنْ  ََ

 
َ

َالةٍ  إِل َُةٍ  ََ ْجُرهُ  َمْكتُو
َ
ْجرِ  فَأ

َ
َيجّ  َكأ

ْ
ُمْحِرمِ  ال

ْ
َمنْ  ال َرجَ  ََ ََ  

َ
ِِيِح  إِل   الّضَح  �َْن

َ
 ال

  َ�هِْصبُهُ 
ّ

ْجُرهُ  إِيّيهُ  إِال
َ
ْجرِ  فَأ

َ
ُمْعتَِمرِ  َكأ

ْ
َالةٌ  ال ََ ثَرِ  َعَ  ََ

َ
َالةٍ  َ ََ  

َ
 ِكتَيٌب  بَيْهَُاَمي ظَْغوَ  ال

 ِعلّيّ�َ  ِف 
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ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඅබලකම්ම්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම් ලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද. ැරෙරකලවමලනරසඩලලපසනල  අනර්ි්්ලසහ්ව් ල
සමං්ල්ලංලරරල්ඩෙඩලදලඹ්ෙෙලපතිහ්ලඉං්ර්මල දලගවල
ංජලඉටලැරඩෙරකෙෙලපතිහ්ලෙමන. වරදලැරෙරකලකං්ල
සහ්ව්ල සමං්ල ්ලංලරරල ්ඩෙඩල දල ඹ්ල ්ලංලර්ල ුෙෙල ්ල
සමං්මල  මූ ල රමල ඹ්ෙෙල පතිහ්ල කමර්ල ැක 
ෙැෙරකෙෙලපතිහ්ලෙමන. සහ්ව්නඩල  ල රතරලවරවල
සහ්ව් ල්ලෙදැලඅවරලනසනලනේ්ිහලරදර ලෙරෙවෙෙලරමල
 ්ලඉලලෙයඩලරමලකද්රලස්ංඩලෙ ෙෙවලස්ංඩලරඩරන. 
       
 (මහ්්්: අබලද්වද) 

සලාතෙය හුෂූ ෙහි් ළත ෑඳ් ් ාිය ඇන ි නෙය 
ෙතෙසේ ද ?ස

 ංවලසමංඩලැවකලළළඩල්ෂකලෙංරවල්ලගට ව භ්ර් 
සහ්වෙෙලදල තලෙව. 

1. සහ්වෙෙල දල වමල ංදරවල අලහ්ං්ල අ ්සල ඉ ප වල
නූම.ස

2. වමඩලන්රරලදටල ෙමඩමලසරඩලෙදරලදටලලළ්මරල
අරේහධ්ලත්ම.ස

3. ෙමෙර ල නූම, ෙම්ඩල ැවකල ෙදැ ල   ල ෙව. 
 රමල අලහ්ං්ෙෙල ිත්වල ඹ්ෙෙල ්හල ම ම්වල
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ර්ං්ලගලගම්වලවමලරවම්ලෙැවරමලනඩදග්ලදල
්ඩරලර්ං්ලගලගම්වලංලනල ම.  ෙමඩමලෙමමුඩල
අලහ්ං්්ල් ්වල මවල් ලගට වල මවලවමඩලළකල තල
ෙර්.ස

4.  ්, ෙම්ලදලඅලහ්ං්රලෙමෙර ලනූෙමල  ලඅිග්න. 
ෙමමුඩල අලහ්ං්ෙෙල ෙ ත්වල ඹ්ෙෙල මංරල
භ්ර්වලඉස්මළලෙව.  ෙමඩමලගලවෙවකලඅලහ්ං්් ල
ැකල යළ රග මල   ෙැවරමල හරම්රල දල ්ඩරවල
ඉස්මළලෙව. ස

5. අෙ  ේ්ර,  රමල වමඩල ඉටල ැරරල සහ්වේඩල
අලහ්ං්ෙෙල කසලල දල ඹ්ෙෙල ව් ත්ල දල වමඩ්ල
හලේරල ්රල අෙ  ේ්ල නූම.  ෙමඩමල ඹ්ෙෙල
රරපස්ද්ඩලං්ලසම්රලහල්ම්ලරේලනූම.ස

6. හලජ ්ල සංගවල භ්ර්. ෙම්ඩල අලහ්ං්ෙෙල
රඅිර්ද්වලඅලහ්ං්්ලැකලයළලයළැම රහල තල
අඩ ්ඩරවලර්ං්ලගවලංලනලෙව.ස

ක ම්ර ලරෙේඩලසහ්වෙෙල්ලගට වලභ්ර්ලරලනලකළමලවල
්ූ්ිග්ඩල ෙස ල ඉ්්දවරහල දල ලළ ලදමල ්ර්ල කළම 
ස්ථ්ර්ැලඉටලනූම්ලරඩ්ලරලදගවලරඩෙඩ්. ්ුලෙංරවල
්ලගට ව භ්ර්ල ංලැරලදමරලවද්හලෙසරග  තලසථ්්ර් ල
රලනලස්ථ්ර රහලරලමනමලනූෙමඩලරලක ලසැ්ලයළ්.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.  
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فْلَحَ  قَدْ 
َ
ِينَ  . لصُْمْؤِمُنونَ  أ َّ ِينَ  .َخاِشُعونَ  َصَ�تِِهمْ  ِ�  ُهمْ  ل َّ ل نِ  ُهمْ  ََ  لصّلْغوِ  ََ

 .ُمْعرُِضونَ 

සල්ලලඩමලෙදරලලේර්සැේහල ්යංූ්ලැෙකහ්. ඹි්ල
වමලසහ්වේ ල් ලගට වරලරල්වලරඩෙරහ ෙරත. වරදලඹි්ල
නේ්ිහලදල්ඩලරලකෙැඩෙරහලෙරත.    
     (අල-කිරඩල23:1-3)  

 

දහම  ත ත්න ලතැ හ ා ිතලපෙම ්ාය 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලඅඅරලල්ල ්ල
බවලංඅලෙමඩලකස්ලං්ඩලැටලගසඩෙරකලෙරෙ ්. රසවල
 ළම්ූඩෙෙල  ස්ල ෙදෙැෙනඩල ැනස ගහඩර්ල ල්. 
 ළම්ූඩෙෙලංදරව්ල මූ ල ෙසඩර්ලසලහලස්  ්.  මල
ංඅලභ් ර්ැලකළරරල හෙෙලංඅලෙමඩලල්ල 

ල්ැල ළම්ූඩලඅලහ්ං්ෙෙල ්ලෙංශළෙරඩල තං. වරවල
ල්ැලවමලසමං්ලෙරනෙරඩලං්ලඹිඩ ෙැෙර ලවලරදර්ල
ෙරනෙරඩල තං. වරවලල්ැලමකු්ල වවඩලෙැෙර ලව 
ෙසෙරංසලෙංශළෙරඩල තං. වරවලල්ැ අල කිරර්්ල
සරඩලෙදරලල්ල  ලවල පතත්රඩලං්ල පතත්ලැරරලහදල දටල
ලළ්මල ලරෙසරලල්වලඅලහ්ං්ලං්ලඹ්ෙෙලද්්්ද්ඩලස  වල
ැරරල ල්වලර රවඩෙෙල ඉතං්ස්ලන්ලෙරරල ල්වල ෙමල
සම්රලදටලඅසරලල්වල ළම්ූඩෙෙල ස් රලඩලැඳසලගලල්.  
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කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

هُ  فََرْ�َناهُ  ََقُْرآَنًا
َ
َاهُ  ُمْكٍث  َ�َ  لَّاِس  َ�َ  ِ�َْقَرأ َْ نَّز َْ  بِهِ  آَِمُنول قُْل  )١( َ�ْ�ِ�ً�  ََ

َ
 َ�  أ

ِينَ  ِِنّ  تُْؤِمُنول َّ َتُول ل
ُ
لَيِْهمْ  ُ�تَْ�  َِِذل َ�بْلِهِ  ِمنْ  للْعِلْمَ  أ ِّرَنَ  ََ ًدل صِْ�َذَْقانِ  ََ َّ  ُس

َ�قُ  )١( دُ  َ�نَ  ِِنْ  َرّ�َِنا ُسبَْحانَ  وصُونَ ََ َْ ّرَنَ  )١( صََمْفُعوً�  َرّ�َِنا ََ ِِ �َ  صِْ�َذْقَانِ  ََ
َ�زِ�ُدُهمْ  َ�بُْكونَ   )١( ُخُشوً�  ََ

රන ර්ලනුලසිරරරල ්ර්්ර්ලැරනලලපසලඅලලකිරර්ල
රරල ්ල(ෙැේස්ල්ර්) ෙරඩ ැරලවරදල ්ලඅලලල්රෙරඩල
ල්රරල  ංකලැෙකස.  ්ලනුහ්ල ලේර්සලැරි. රලතරමල
ලේර්සලෙරෙැරි. සල්ලලඩමලස්ලෙ රලත්ර්ලෙදනලහලබරඩල
රරලඹිඩලෙැෙර ලෙම්ල ්ර්්ර්ලැරනලහලබලල්ලඹිඩල
ස ද්ල නූෙමඩල නැේඩල රලේඩෙරහ්. වරදල අ ෙෙල
 රම්ම තල ලලළව්. අ ෙෙල  රම්ම තෙෙල පතත්රල සනල
ැරනල හ්ඩරනල ්ල්ල ඹිඩල  රසඩෙරහ්. ඹිඩල ංඅ්ල
රලහෙ රඩල නැේඩල රලේඩෙරහ්. වරදල  ්ල ඹිර්ල
්ලතමවැමලරිධර්ලැරඩෙඩ්.    
     (අල-කිරඩල
17:106-109) 
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ූ්තතත් අලලාහ ් ෙිත ත්න ලළහ �යාිැ 
ඉදරඳ් ත්න ලළහ ෙවලාිැ 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ بَْواُب  ُ�ْفتَحُ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
َّهةِ  َ

ْ
 يَْومَ  اْ

َ�ْومَ  اِالثْسَْ�ِ  َِميِس  ََ
ْ
ّ  َ�يُْغَفرُ  ال ُُ   َ�بْدٍ  ِظ

َ
ِكُ  ال

ِْ ُ ُ  ِ َّ   َشيْئًي بِي
ّ

 بَيْهَهُ  َكََْت  رَُجًال  إِال
 َ�َُْ يهِ  ََ َِ

َ
َِْظُرَا َ�يَُقيُل  َشْحهَيءُ  َ

َ
َّ  َهَذيِْن  َ َِْظُرَا يَْصَطِلَحي َح

َ
َّ  َذيِْن هَ  َ  َح

َِْظُرَا يَْصَطِلَحي
َ
َّ  َهَذيِْن  َ  اَرجه َنلم" يَْصَطِلَحي َح

සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල
්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද. සඳද්ල රලං්ලදංස් තඩද්ල රලස්රිගෙෙලෙදෙරටලලර්වල
ැරනලහලෙබ.  ල්ල අලහ්ං්්ලනසරනඩලරෙදෙල ෙරෙවලබල
සටමලසසල්මලගලවෙවක්මලසම්රලෙදනලහලෙබ. රසවලවමඩල
ං්ලවමලසෙංහදර්්ලඅවර ෙකහධ්ල ත රන ඩලෙදෙදෙරකල
ංලර.  ල්ලඹිඩලෙදෙදර්ල ැසළලරරලෙව ලපම්දලැරි. 
ඹිඩලෙදෙදර්ල ැසළලරරලෙව ලපම්දලැරි. ඹිඩලෙදෙදර්ල
 ැසළලරරලෙව ලපම්දලැරි. ්ල්ල රසරලහද.  
 (මහ්්්: සස්ලම) 

ِب  َ�نْ 
َ
ُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ َّ َّ  َ�هْهُ  ا

َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ ََ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا  َ�تََعيَ�بُو

مْ  ُِ ةٌ  ِ�ي َِ َالئِ ةٌ  بِيللّيِْل  ََ َِ َالئِ ََ ََ  بِيّيَايرِ  ََ َ�ْتَِمُعو َالةِ  ِف  ََ ََ  
ْ
َالةِ  َعْصِ اظ ََ ََ 

رِ  َْ َف
ْ
ينَ  َ�ْعُرجُ  ُُمّ  اظ ِ

ّ
مْ  بَيرُوا ال ُِ لُُامْ  ِ�ي

َ
ْعلَمُ  ََُهوَ  فَيَْنأ

َ
مْ  َ ُِ

 َكيَْف  َ�يَُقوُل  بِ
تُمْ 

ْ
ََ  ِعبَيِدي رََرَ هَيُهمْ  َ�يَُقولُو

ْ
ََ  ََُهمْ  رََرَ رَيْهَيُهمْ  يَُصلّو

َ
ََ  ََُهمْ  َََ  متفق عليه" يَُصلّو
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සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ලපැ්ෙලැකල්රලඅබ ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල
අඩ්) ළම්ලලසඩල ර්ිව්ලැරරලහද. නුහ්ලඅවර් ර් ෙෙල
මහ රවඩල දල දංරෙහ ල මහ රවඩල දල  නඩල   ල  ැල
 ලරෙූඩෙරහ්. අසිලසහ්වෙෙල දවලහජිලසහ්වෙෙල දවල
ඹිඩල  ලරස්ලරඩෙරහ්.   රලනුහ්ලඅවරලර් ්ලගවලැකල
අ්ලඉංක්ල් ඩෙරහ්. නුහ්ලගලර ඹ් මලරලඩලදලරලසැ්ලදල
ඹ් ඹිඩෙගඩලනුහ්ලගලරලලමසඩෙඩ්. ම්ෙෙලගලවවඩරල
නුහ්ලඅවංලරල ලරපෙෙලැරරලවවවරෙෙලදල දල්ලලමස්. 
 ල්ලඹි්ලඅලලඹිඩරලඅවංලරලදමරලල්වලඹිඩලසහ්වෙෙල
නරවල රඩරඩරල සැේහ්.  ෙමඩම ඹිඩල ෙරවල  ලරපල
ල්වලඹිඩලසහ්වෙෙලනරවලරඩරඩරලසැේහ්.   
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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2. අල-අදාැ හා අල-ඉතාාා 

අල-අදාැ ්නලන්රවලරදඩලපැ්ෙලැර, සහ්වෙෙලෙවහ්රල
 ලරූල තල්ර්ලදලනමලදෙමඩලඅලහ්ං්ලෙරනෙරඩලැරරල
රලමනමන.  

මදර්ර්ල ජරවලු්ල කසරලනලරසෙිලඅද්ඩල ලර්මලදංම 
ගවලැරනලහල්්.  

අද්ඩලදංම ගවලනූෙමල්ථ්ිථ්.  

1. අලහ්ං්ෙෙල්  ්ලභ්ර්ලදලනමලදමන.  ෙමඩමලකෙදල
ංර්ල්ලලළ්මරල ර්්්ලස  ව නූමන. 

2. සහ්වෙෙලෙවහ්රල ලරපල තල්ර්වල  ලසථ්්ර්ල
ලළ්මරවලදඩර්ලසැරලනෙවදර්න.  ෙමඩමලඅමැල
්ං වල තලස්ස ැලසහ්ව්ලසමං්ලැරරල රයමන.  

3. සහ්ව්ලලළ්මරලඅරරධ්ගරලසැඩරඩලෙැෙර ල පල
ගලඩ මන. ෙගෙලවලරල ර්් ්ර රලනල ැ්යළ රහල
නරවල ලසිෙමඩලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅමවැලවරඩ්ල
මව ල ැරල දමන. අද්ර්ල වමල සහ්ව්ල අව  ල
ෙරෙරරල ෙසශල ල සටමල සස්ලමරරේක්මල ැරරල
ැලමිමන.  

අල-ඉැ්ම්ල්න න්රවලරදඩලපැ්ෙලැර, සහ්ව්ලසමං්ල
රලසලසැරලෙමඩලදලනමලදෙමඩලඅලහ්ං්ලෙරනෙරඩලැරරල
රලමනමන.  
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අදාැ හා ඉතාා් ෙ  නය 

අද්ඩල ං්ල ඉැ්මවල  ලර්මල ැ්ඩව්රඩ්ල ෙරෙරල ලපරඩල
ෙැෙර ලඹිඩල  ිංරලසැ්වලගමරැලේදලසැ්වලහිකල
නහ්්්ලෙව.     

අද්ඩලං්ලඉැ්මවල ස්ෙවහලසහ්ව්්ලං්ලජසරලසහ්ව්්ල
 මූ ල්ම්ලවලදට්. 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.   

ّ�َها يَا
َ
ِينَ  � َّ َ�ةِ  نُودِيَ  َِِذل آََمُنول ل َّ ََ  فَاْسَعْول لْ�ُُمَعةِ يَوْمِ  ِمنْ  صِل ِ ِ  ذِْكرِ  ِ ِّ َل ل َذُر ََ 

َ�ةُ  قُِضَيِت  فَإَِذل )٩( ونَ َ�ْعلَمُ  ُكنُْتمْ  ِِنْ  لَُ�مْ  َخْ�ٌ  َذلُِ�مْ  لْ�َيْعَ  َّ َل لص  فَانْتَِ�ُ
رِْض  ِ� 

َ
ل�َْتُغول لْ� ِ  فَْضلِ  ِمنْ  ََ ِّ لذُْكُرَل ل ََ  َ ِّ  )١( ُ�ْفلُِحونَ  لََعّلُ�مْ  َكثًِ�ل ل

ලේර්සලැකින, ජසරං්ල රේ ලසහ්ව්ලසමං්ලැලමරනල
හලබල ැල ල ෙරකම්මල අව ංලරල අලහ්ං්රල ෙමෙර ල නූමල
ලපසලනුහ්ල ඉ මඩල රි. නුහ්ල දලරල සැේ්ලරමල  ්ල
නුහ්්ල ඉව්ල ්ං වල රඩෙඩ්. සහ්ව්ල ඉටලැර(අරසඩල
ැර)නලහලබෙවලරමල ර වහේ ල ලසූල ෙගෙස්ල අලහ්ං්ෙෙල
භ්ග් (සම ව) ෙසේ්ලගනි. අලහ්ංර්ලඅමැලෙහසලෙමෙර ල
ැරි. ( මුඩ) නුහ්ල ්ය් ැ්ඩලල්ලංලැ.  
    (අල-කිරඩල62: 9,10) 

හබ  ාා්ැෙෙ තාලෙය අදාැ ඳතිව ූඅමදැිර 
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ර ල ළම්ූඩෙෙල ැ්හෙෙල අද්ඩල  ලර ල සඅද ඩරව සවල
ෙදෙරන.  රමල  හ්ලල ඉබනල ර්්ං්ල ං්ල අමිල ඉබනලකමරල
ම ්මල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්ම්) ් රලෙදෙදර්ලමදර් මසජ්දෙෙල
දලලසඃදලඅල-ැරල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලක්් මසජ්දෙෙලදල
අබලමං් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලම ැ්ෙවලල ැලමසජ්නලල
ංරම ලදලඅද්ඩල රසඩරඩලවං.  

අබලමං් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලඅද්ර්ලරලරවලරලරවවල
පැ්ෙලැකලඅවරලඉැ්මව්ලෙදරව්ර ලපැ්ෙලැරඩෙරකල
වං.  හ්ලල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ල දල අද්ර්ල රලරවල
රලරවවල පැ්ෙල ැකල අවරල ඉැ්මව්ල   ල රර ල පැ්ෙල
ැරඩෙරකලවං.  

අදාැ ෙ ාොය. 

සඅද ඩලෙංරවලඅද්ඩලපැ්ෙලැරඩර්ල ්ලකස්ලංඩඩලපැ්ෙල
නූමල ඩරවලෙව. සඅද ඩෙෙ ංඅල ෙසරලනරලපම්ූ්්ල
ජඩලරරේකලෙංහලරනෙසකලෙංහල්මලනසලරස්ළර ලෙංහල ල
 ්්ලසරඩලනඩෙඩලරම ්ර්ලමකිඩලෙැෙරඩලරලුටරනල
හ්රල රලඹ්්ලස් ිලදරනල ව. සඅද ඩෙෙලංෙගලවරම්ල
ඹ්්ලසම්රලෙදනලහලෙබ.  ්්ලසරඩලෙදරලසටමලප්පේ මල
රස්ළර මලඹ්රලසව්්ලැරර්. සඅද ඩෙෙලංඅල ්ලඹ්ල
සමගලසහ්ව්ලඉටලැරරලඅ්්ල ර රරලකසලලෙමඩලසම්රල
කසහ ලසඅද ඩ්වලහලේනල ව.  
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ِ  َ�بْدِ عن  َّ ِب  بِْن  الرّْحَِن  َ�بْدِ  بِْن  ا
َ
ْعَصَعةَ  َ ََْصيرِّي  ََ

َ ْ
ّ  ُُمّ  األ ِِ ِِ َمي

ْ
�ِيهِ  َ�نْ  ال

َ
َ 

َّهُ 
َ
َبَهُ  َ َْ َ

َ  َّ
َ
بَي َ

َ
ُْدرِّي  َنِعيدٍ  َ

ْ
ُ  قَيَل  ال

َ
ِّ  ل َراكَ  إِ

َ
ِّب  َ

ُ
َغهَمَ  َ

ْ
َيِديَةَ  اظ

ْ
 ُكهَْت  فَإَِذا ََال

هَِمَك  ِف  ََ  َْ
َ
ّذََْت  بَيِديَِتَك  َ

َ
ْورََك  فَيْرَ�عْ  بِيلّصَالةِ  فَأ   فَإَِّهُ  بِييَّداءِ  ََ

َ
 َمَدى َُْنَمعُ  ال

وِْت  ََ  َِ ُمؤَّذ
ْ
  ِجنّ  ال

َ
ال   إِ�ٌْس  ََ

َ
ال ءٌ  ََ   َشْ

ّ
ُ  َشِادَ  إِال

َ
ِقيَيَمةِ  يَْومَ  ل

ْ
بُو قَيَل  اظ

َ
 َنِعيدٍ  َ

ِ  رَُنولِ  ِمنْ  َنِمْعتُهُ  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  )اَرجه الخيري( َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
 

අබලසරදලඅල-කදපල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලවමඩ්ල ලර ල
්ර්ලඅල-ම්සගෙෙලල්්ලලසඩලවමඩ්ලදලනමලනඩල්රලඅල-
ම්සගලලසඩලදලනමලෙදරලහද.  

සල්ලලඩමලඹ්ල සරඩ්වලැ්ඩව්රලජලව්්වල කමලැරරල
්රල සවර.  නුල  සරඩල සමතල සැ්වල ෙංහල ැ්ඩව්රෙෙල
සැ්වලසහ්ව්ලසමං්ලඅද්ඩල රසඩෙඩලරමල මලැලමිමලකසල්
ං්ඩල ැරන. සල්ලලඩමල සඅද ඩෙෙ ංඅල  ෙසරල නරල
පම්ූ්්ල ජඩල රරේකල ෙංහල රනෙසකල ෙංහල ්මල නසල
රසළ්ර ල ෙංහල  ල  ්්ල සරඩල නඩෙඩල රමල ්ර්ල මකිඩල
ෙැෙරඩලරලුටරනලහ්රල රලඹ්්ලස් ිලදරනලරසලරලව. 
    (මහ්්්: බං්ප) 

َ�ةَ�ْن  َِ ِ  رَُنوَل  َنِمْعُت : بن َب نفييَ رض اهللا عهامي قيل ُمَعي َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  ا
ََ " َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ُمؤَّذَُو

ْ
ْطَوُل  ال

َ
ْ�هَيقًي اّييِس  َ

َ
ِقيَيَمةِ  يَْومَ  َ

ْ
 )ََرجه َنلم" (اظ

 

අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩලැකලපැ්ේැ්ලමමලසරඩලනනරල් ල්ල
සරල්්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද. අද්ඩල රසඩරඩලමකිඩලෙැෙරඩලරලුටරනලහ්රල රල
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රන ඩලඅවරල ්ලේලලස වරලසැ්.    
    (මහ්්්: සස්ලම) 

අදාැ ෙ ළලය 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ ُ  َّ ََ  ا َّ ْدبَرَ  لِلّصَالةِ  َُوِدَي  إَِذا قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
َ 

 َُ يَْطي َّ ُ  ال
َ

ل اٌط  ََ َّ  ُضَ   َح
َ

ِذينَ  َُْنَمعَ  ال
ْ
ْ�بََل  ايَّداءَ  قََض  فَإَِذا اّلأ

َ
َ  َّ  ثُوَّب  إَِذا َح

ْدبَرَ  بِيلّصَالةِ 
َ
َ  َّ ْ�بََل  اّلثِْو�َب  قََض  إَِذا َح

َ
َ  َّ َمرْءِ  َ�ْ�َ  َ�ِْطرَ  َح

ْ
َ�ْفِنهِ  ال  َ�ُقوُل  ََ

نْ  لَمْ  لَِمي َكَذا اْذُكرْ  َكَذا اْذُكرْ  ُِ َّ  يَْذُكرُ  يَ   الّرُجُل  َ�َظّل  َح
َ

َّ  َ�مْ  يَْدرِي ال ََ 
 

සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල ්ෙර්ර්ල
(රළ්ලහ්් අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල ැරරල හද. 
සහ්ව්ලසමං්ලැලමරනලහලබලල්ලෙේ්ව්ඩල   සලංලූලඅද්ඩල
 මලෙරෙ ෙසරලෙව ලර්ව්ලල්ැරරඩලනරඩෙඩ්. ැලමිමල
අරසඩල ැරනල හලබල ල්ල රලරවල ඉ ප්්ල  ලරෙූඩෙඩ්. 
සහ්ව්ලසමං්ලඉැ්මවල රසනලහලබලල්ල   සලංලූලරලරවල
නරඩෙඩ්. ඉැ්මවල ලර්මලඅරසඩලවලල්ලපදගහේකලං්ල
ඹ්ෙෙලංදරවලඅවරලකළංහ්ඩල තලනූම්ලඉ ප්්ල ලරූල
ඹ්ල ෙසශලැරඩරලඹ්ලෙමෙසශලැරඩරල්ලඹ්ෙෙලමවැෙෙල
ෙරෙිනල දටල  රස්ල සැ්. අරස්රෙෙල ෙැෙ මූල රැරවල
ගූර ලඉටලැෙකශලදල්ලෙරෙදඩර්ලවරම්ලරනස්ල ව ෙර්. 
      
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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අද්ඩල රසඩර්ලං්ලඉැ්මවල රසඩර්ලැිවඩලල්ල
යළලද? 

අද්ඩලං්ලඉැ්මවල් රලෙදැමල ැමලපදගහේකලභ්රලගලගමල
 ඩර්ං්රලෙව. සඅද ඩලරර්්ලඅද්ර්්ලභ්ර්. ඉම්මලරර්්ල
ඉැ්මව්්ලභ්ර්. ඉම්මලරර්්ෙෙලසිත්රනඩලෙංහලඹ්රල
දල ෙමඩලෙංහලඹ්ලස්ලගලගෙමඩලෙංහල රලනල් මලසහකූ ල
දල ෙමඩලරසලසඅද ඩලරර්්ලඉැ්මවලෙරෙ ලරස්ලයළ්.  

අලහ්්ලඅ ්ිල්රල ද් ංලරලඅද්ඩ  ලෙස ලසටමල ද් මල
  ලරර ල් ලුඩලපැ්ෙලනූමල ඩර්ංර්ලෙව. අලහ්්ලඅ ්ිල
්රල ද්  ැමලරව්රැලෙදරර ල රසනලහලෙබ. සමංරලල්ල් ල
 දලෙදැලෙරඩලෙරඩරල රසනලහලෙබ.  ්්ලසරඩලෙදඩර්ලදල
 ෙහසමල ලළළවල  ්ල යළල ෙව. ඉැ්මවල සමං්ල ර ල
(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලනසනලලප්ිථර්ල
කම් ලෙ ඩර්ලනඩෙඩලරලව.  

අදාැ ඳිසහ ්ාය හා සැහාෙිෙ සිහැ ෙිහ් 
්ා. 

 ංවලසමංඩලකමලඅළපඩල  ලකම්ැ්ලඅනරලඅනලළෙරහ්ල
අද්ඩලල ිමලඅනර්ි්්ලෙව.  

ප්ා ්ාය: ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩෙෙලැ්හෙෙලඅද්ඩල ලර ල හ්ලලරළ්ලහ්්ලඅඩ්ල
ළම්ෙෙලඅද්ර්.  ්ල දල ංෙකෙරනඩලසමඩලවලල්.  රම: 
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 أَكْبر اُهللا .١

අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ් 

 أَكْبر اُهللا .٢

අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ් 

 أَكْبر اُهللا .٣

අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ් 

 أَكْبر اُهللا .٤

අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ් 

٥. دهالَ أَنْ أَش اُهللاإِالَّ إِلَه  

රලමනම්ල නස්ස්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරවලෙදලේකලෙරෙමලතල
්ර්ලමමලස් ිලදරර. 

٦. دهالَ أَنْ أَش اُهللاإِالَّ إِلَه  

රලමනම්ල නස්ස්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරවලෙදලේකලෙරෙමලතල
්ර්ලමමලස් ිලදරර. 

٧. دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر 

සල්ලලඩමල සංමමදල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලඅලහ්ං්ෙෙලදංම ්ව්්ල්ර්ලමමලස් ිලදරර. 

٨. دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر 
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සල්ලලඩමල සංමමදල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලඅලහ්ං්ෙෙලදංම ්ව්් ්ර්ලමමලස් ිලදරර. 

٩. يلَى حع لَاةالص 

සහ්ව්ලෙරව  ලරෙූඩර.  

١٠. يلَى حع لَاةالص 

සහ්ව්ලෙරවල ලරෙූඩර.  

١١. يلَى حالْفَلَاحِ ع 

 ්යංූ්ලෙරවල ලරෙූඩර.  

١٢. يلَى حالْفَلَاحِ ع 

 ්යංූ්ලෙරවල ලරෙූඩර.  
 

 أَكْبر اُهللا .١٣

අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ් 

 برأَكْ اُهللا .١٤

අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ් 

  اُهللاإِالَّ إِلَه الَ .١٥

රලමනම්ල නස්ස්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරවලෙදලේකලෙරෙමලව. 

 
ෙදිහ ් ාය: අබලමං් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩෙෙල
අද්ර්.  ්ල  දල දංල රර්නඩල සමඩලවල ල්.  රමල    
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රරමභෙෙල ව ්ිල ංවර ල  රසරඩල ෙස ල  ද්ඩල රලරවල
රලරවව  ලර්මල රම: 

ِب  َ�نْ 
َ
َق : قَيَل  رض اهللا عهه َ�ُْذََرةَ  َ

ْ
ظ
َ
َ  ّ َ ِ  رَُنوُل  ََ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ِذينَ 
ْ
ُ  قُْل  َ�َقيَل  بِهَْفِنهِ  ُهوَ  اّلأ َّ َبُ  ا

ْ
ْ

َ
َ  ُ َّ َبُ  ا

ْ
ْ

َ
َ  ُ َّ َبُ  ا

ْ
ْ

َ
َ  ُ َّ َبُ  ا

ْ
ْ

َ
ْشَادُ  َ

َ
َ  َْ

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
 إِل

 
ّ

ُ  إِال َّ ْشَادُ  ا
َ
َ  َْ

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ ْشَادُ  ا

َ
َ  َّ

َ
ِ  رَُنوُل  ُ�َّمًدا َ َّ ْشَادُ  ا

َ
َ  َّ

َ
 رَُنوُل  ُ�َّمًدا َ

 ِ َّ ّرَ�ْ�ِ  ا ّرَ�ْ�ِ  ََ ْورَِك  ِمنْ  َ�ُمدّ  ارِْجعْ  ُُمّ  قَيَل  ََ ْشَادُ  ََ
َ
َ  َْ

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ ْشَادُ  ا

َ
َ  َْ

َ
َ 

 
َ

َ  ال
َ

  إِل
ّ

ُ  إِال َّ ْشَادُ  ا
َ
َ  َّ

َ
ِ  رَُنوُل  ُ�َّمًدا َ َّ ْشَادُ  ا

َ
َ  َّ

َ
ِ  رَُنوُل  ُ�َّمًدا َ َّ ّ  ا  َعَ  ََ

ّ  الّصَالةِ  ّ  الّصَالةِ  َعَ  ََ َفَالِح  َعَ  ََ
ْ
ّ  اظ َفَالِح  َعَ  ََ

ْ
ُ  اظ َّ َبُ  ا

ْ
ْ

َ
َ  ُ َّ َبُ  ا

ْ
ْ

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
 إِل

 
ّ

ُ  إِال َّ َد َاظتمذي( ا  )ََرجه َبو دا

අබලමං්්ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ලසඩලදලනමලෙදරලහද. 

අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩලම්ලඅද්ඩල ලර්ෙමලකම්ල ළම්ූඩල
ලසඩමල රස්ලෙ ඩ ්.  ල්ල ළම්ෙූහලඹ්ල 

اللَّه رأَكْب، اللَّه رأَكْب، اللَّه رأَكْب، اللَّه رأَكْب،  

  اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ أَشهد ،اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ شهدأَ

دها أَنَّ أَشدمحولُ مسر اللَّه، دها أَنَّ أَشدمحولُ مسر اللَّه  
්ර්ැ්රේඩල ද් ලෙදරව්ර ල්ලුඩල රසි.   රලඹ්ල
ංලූලඹෙබලංඅලරලරවවලරග්ස

دهإِ لَا أَنْ أَشإِلَّا لَه اللَّه، دهلَا أَنْ أَش إِلَّا إِلَه اللَّه  

دها أَنَّ أَشدمحولُ مسر اللَّه، دها أَنَّ أَشدمحولُ مسر اللَّه  
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يلَى حع لَاةالص، يلَى حع لَاةالص  

يلَى حالْفَلَاحِ ع، يلَى حالْفَلَاحِ ع  

اللَّه رأَكْب، اللَّه رأَكْب  

اللَّه إِلَّا إِلَه لَا  
්ල්ල රසි.    (මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 

ෙතිහ ් ාය:  ඉංවලසමංඩලඅබලමං්් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩෙෙලඅද්ර්්ලසම්ර්. රසවලරරමභෙෙලව ්ිල
ෙදැ ල  මූ ල න්නල හලෙබ.  ්ල  දල දංල ංවනඩල
සමඩලව්.    (මහ්්්ලසස්ලම) 

සවිහ ්ාය:  අද්රෙෙල  දල ෙදරව්ර ල ්ලුඩල  රස් 
වවහදල ලරදර  මූ  අරස්රෙෙල  ලරර ල ලර්ම්.   ්ල
 දලදං ළරනඩලසමඩලව ෙව. 

ََ  قَيَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  َُ  َك َذا
َ ْ
ِ  رَُنولِ  َ�ْادِ  َعَ  األ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  َمثَْ�  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ِقَيَمةُ  َمثَْ� 
ْ

ّرةً  ََاإل ّرةً  ََ ََ  
ّ

ََّك  إِال
َ
ََرجه  الّصَالةُ  قَيَمْت  قَدْ  الّصَالةُ  قَيَمْت  قَدْ  َ�ُقوُل  َ

َد َاظسنيئ  ابو دا
 

ඉබනලකමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද.  

අලහ්ංේෙල් ව්්ූඩෙෙලැ්හෙෙලඅද්ර්ලෙදරව්ර ල් ලුඩල
ල්. ඉැ්මව්ලවෙෙ    ර්ර් ල්ලුන. රසවල   
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قَد تلَاةُ قَامالص، قَد تلَاةُ قَامالص     (සලාතය �යා්ාත 

ිය.) 
්නෙරඩල ලර්මලංලරලලල(මහ්්්: අබලද්වදලඅඩ-රස්ර) 
 
 ඩර්ං්රල රනෙෙල ෙමලස්කලකම්ඩ රහ්ල අනරල අද්ර්ල
 ලර්ම්.  රමලරර ලඉංවලසමංඩල  ලකම්ැ්වලවරවල
රර ලඉංවලසමංඩලවරවලකම්ැ්වල ැ ල  ලවලරැවල
වරැ ලවරවලවලරැවල්රලකම්්ලඅනරලඅනගමර්ලනූමල
 ඩර්ං්රල රර ේ්ල ැරඩර ල ෙව. දංමල ගවල ැරනල හලබල
ලලධ්ැ්රලවලඅනර්ි්්ලදටලජරම්රලැරඩර ලදලෙව. රසවල
ෙමෙසශලපැ්ෙලනූමලඅිබද ැ්ූලවවවර් ලකද්ලැරනල වල්ල
 ්ලෙරෙවෙවල  ලකම් ලඅනගමර්ලනූමල්ං වලෙව.  
සඅද ඩලල බ්ලඅද්ඩ  يلَى حالْفَلَاحِ ع  ්රල ද්්ල  ර 

 الصالَةُ خير من النومِ، الصالَةُ خير من النومِ
නැදි ිපා සලාතය ූ මය. නැදි ිපා සලාතය ූ මය. 

්ර  ද්ඩලඅමවරරලපැ්ෙලැර්. ඉංවලසමංඩලැකලස්කල
අද්ඩලකම රහලෙමෙහස අනගමර්ලැකලයළලෙව.  
 
අදාැ නිත්ද  ෙම ෙතමැෙමස  
 
අද්ඩලනරලර ල ෙමලෙැෙඩෙදසල ංවලසමංඩලඅයපන.  
 
අද්ඩලඅනලළෙරළඩලං්ලඅුණඩරලල්ලයළ්. 
න්රවලසහ්වෙෙලෙවහ්රල ලරභෙමඩල  රලල්ලයළ්. 
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අද්ඩල රසඩර්ලලේර්සරඩව, බදම්ල තලරලඩල්්ල වලවල
ෙංෙදලරරැලලළ්මරලඅරේහධ් ල තලලලපරලසසල්මරරේකල
ල්ලයළ්.  
අද්ඩල ං්ල ඉැ්මවල  ඩර්ං්ෙර ල සමංඩල  ප ල අර් ල
භ්ේ්ෙරඩලසනලල්ලයළ්. 
  
අදාැ ෙ සැහ් �යාිැ 
 
අද්ර්ලර පලං්ඩල ලර්ම, ංඅලරග්ල ලර්ම, يلَى حع الصلَاة  

්රල දලෙදැල රසරලඅරස්ථ්ෙවලදකකල ලවව්ලංලූම. يلَى حع 

රල දල් الْفَلَاحِ ෙදැල රසරලඅරස්ථ්ෙවලරමල ලවව්ලංලූම, 
ෙම්ල ඩර්ං්රලෙංළ ද රරලකම්්. සමංරලල්ල රසරල දල
ෙදනඩලසටමල ද් මලෙරඩෙරඩරල  ල ද් ලදකූ්ලංලූලදල
අෙර ල  ද්ල රම්ල ංලූල  රසනල හලෙබ. ම්කෙහහර් ල
තබූවලෙමමලඅරස්ථ්රඩ ල ෙසශලංලූමල ඩර්ංල්ෙව. ෙංශළරල
්ලලළ්මලේූරං්ෙවලසමංඩලරරල්ලලන.  
ර පලැ්ලංඅ, සහ්වෙෙලෙවහ්රලලළ්මරලඅරේහධ්, නබහ්ල
ෙදස්ලංලූම,  සලනලෙහඩල්ලංලරරලසිම, ස් ෙගරලසිම, 
වමල ංඅල  ලතෙරරල ෙසශ කස්ල ස්ථ්ර්ැල  ල අද්ඩල  ලර්මල
සඅද ඩ රර්්ලෙැෙර ල ඩරවලෙර්. 
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නයයත ෙවලාිි ෙඳ් අදාැ ඳතිසෙම  නය    
 
 ස්ෙවහල ස්කම සහ්ව්ඩ  ලන්රවල ෙවහ්රල  ලරභම්ල
ෙ රලඅද්ඩල ලර්මල න ලෙරෙෙව.  

අක්ම්ලෙ රලක ර්සෙෙලනරවලරඩෙරකලසංිලනූෙමලලැ්හල
පම්ූ්ැල වරම් ෙ රල අද්ඩල  ලර්මල  ඩර්ං්ර ල ෙව. 
රලමනම රහල නරවල  ම්ව නද්ල සැඩර්ල අර ල ැර ම්වල
වංජජදලසහ්ව්ලලවිලසමගලනම්ලනූම්වල ්ලක ැ්රලරනල
 ව.   රලහජිලකද් වලල්ල බ්ලසහ්ව්ලසමං්ලරලරවවල
අද්ඩලන්නලහලෙබ.  

දලඩලකේ්ූ්ලෙංශළෙරඩලකංිලසහ්ව්ලපම්දලැකලදල ල  ඉේ්ල
සහ්ව්ල   ල ේහග්වමල ෙවහ්රල ද ර්ල පම්ද ැකල දල
 ඩර්ං්රල රනෙෙලඹ්ලගමරැලේදලසැ්ල ද සහ්ව්ලඉටල
නූම්ලඅෙ  ේ්ලැකලල්වල  ිංරලසැ්ලදලන්රවලෙවහ්රල
 ලරපලල්වලඅද්ඩල ලර්මලෙව.  

 

ූඅමදැි පිඳතපෙම ාොය. 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َّ َعيِص  بِْن  َ�ْمِرَ بِْن  ا
ْ
َّهُ  رض اهللا عهامي اظ

َ
ّ  َنِمعَ  َ ِِ

َّ  ايّ ََ  ُ َّ  ا
ََ  َنِمْعتُمْ  إَِذا َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ُمؤَّذ

ْ
لّوا ُُمّ  َ�ُقوُل  َمي ِمثَْل  َ�ُقولُوا ال ََ  ّ َ  َمنْ  فَإَِّهُ  ََ

 َّ ََ  ّ َ َالةً  ََ ََ  َّ ََ  ُ َّ ا بَِاي َعلَيْهِ  ا ً ِْ َ  َنلُوا ُُمّ  َع َّ وَِنيلَةَ  ِل  ا
ْ
 ِف  ظَةٌ َمْ�ِ  فَإِّ�َاي ال
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َّهةِ 
ْ
  اْ

َ
  رَسْبَِغ  ال

ّ
ِ  ِعبَيدِ  ِمنْ  ِظَعبْدٍ  إِال َّ رُْجو ا

َ
َََ  َْ

َ
َ  ََ و ُْ َ

ََي َ
َ
َل  َ�َمنْ  ُهوَ  َ

َ
 ِل  َنأ

وَِنيلَةَ 
ْ
ُ  َحلّْت  ال

َ
َفيَعةُ  ل َّ  ال

 )ََرجه َنلم(
 

ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ැකල
පැ්ේැ්ලන්ලෙවඩමලවමඩලසරඩල නඩල්රලඅබනලහ්ං්ල
ඉබනල අමිල ඉබනලරස්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්ම්) ළම්ල ලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද.  

සඅද ඩ්ලඹ් සරඩලෙදඩෙඩලරමලඹ්ල රසරලඅයපඩමලඹ් දල
 රසඩර.   රල ම්ල ෙැෙර ල සහර්වල පැ්ෙල ැරඩර. 
සල්ලලඩමලැවූලරමලැරෙරකලම්ල ෙරවල  ලසහ්ව් ල
පැ්ෙලැරඩෙඩලදල්ලෙංශළෙරඩ අලහ්ං්ලඹ්ලෙැෙර ලදසල
ර්ර් ල සහර්වල  රසඩෙඩ්.   රල මෙගඩල ර්හ්ල
ඉලහඩර. සල්ලලඩමල  ්ල ස්රිගෙෙල  දල්නල (නහ්න). 
අලහ්ං්ෙෙල ගලවවඩල අළපඩල ගලවෙවක්ල ංලරල  ්ල
ෙරෙහලේ්. ඹ්ල‘ම්‘ ල්ලයළල් ල්ලඅෙ  ේ්ලැරර. ැරෙරකල
ම්ලෙරනෙරඩලර්හ්රල වඩෙඩලදලම්ෙෙලමල ංව මලඹ්්ල
න්මලල්.  (මහ්්්: සස්ලම) 

අදාහයි සිැ ෙදැහා ඳතිසය ි  දෑ 

අද්ර්්ලසරඩලෙදඩර්ල ංවලසමංඩලදටල ලර්මල ඩර්ං්ල
ෙව. 
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1. ං්්අහල්රලයගහල ද්ඩලංලරලඅඩලසටමල ද් මල
සඅද ඩල  රසරල අයපඩමල  ලර්මල  මුඩල ඹ්්ල
හලේරල කසලල ෙමඩල වමඩ්ල දල  රරනල  ව. 
ං්්අහල්රලයගල දලරහ්ලසරඩලෙදඩර්ල 

 الَ حولَ والَ قُوةَ إِالّ بِاِهللا

ංලන්්රලෙංහලෙ ත්ලඅලහ්ං්ෙගඩලරසලරලව.  

්ල්ල ලර්ම. 

2. අද්ඩල  රස්ල නම්ල ැකල   ල ර ල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ෙරනෙරඩලසහර්වලපැ්ෙලනූම.  

3. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩ්ල
සහර්වල  ලර්ෙමඩල   ල  ළම්ූඩල  ලර ල ්ර්ල
 ් ිල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහදලංදස්්ලඅනර ප්ිථර්ලනූම  ඩර්ං්රල
ෙව. 

َّ  َ�بْدِ  بِْن  َجيبِرِ  َ�نْ 
َ
َ ِ َّ ِ  رَُنوَل  ا َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  ِح�َ  قَيَل  َمنْ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ْعَوةِ  َهِذهِ  رَّب  اللُّامّ  ءَ ايَّدا َُْنَمعُ  ِّ َقيئَِمةِ  ََالّصَالةِ  اّليّمةِ  ا
ْ
وَِنيلَةَ  ُ�َّمًدا آِت  اظ

ْ
 ال

َفِضيلَةَ 
ْ
اظ اْ�َعثْهُ  ََ ي َ�ُْموًدا َمَقيًمي ََ ِ

ّ
ُ  َحلّْت  َََعْدرَهُ  ال

َ
ِقيَيَمةِ  يَْومَ  َشَفيَعِت  ل

ْ
" اظ

 )ََرجه الخيري(
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ැරෙරකල ැලමිම්ල සරඩල ෙදරල ෙමෙෙංෙෙවල ෙමෙසශල
 රසඩෙඩලදලමකිඩලෙැෙරඩලරලුටරනලහ්රල රෙෙලඹ්ල
ෙරනෙරඩලවලම්ෙෙලමල ංවල මලඹ්්ලන්මලල්.  රම, 

ماللَّه بر هذه ةوعالد ةامالت لَاةالصو ةمالْقَائ ا آتدمحم 

وعدته الَّذي امحمود مقَاما وابعثْه والْفَضيلَةَ الْوسيلَةَ  

ෙවවම: ් ්ලඅලහ්ං,්  ි ිූලැලමිෙමලදලස්ථ්රරලසහ්වෙෙල
දල  රම්ම ත්්ූන, අල-ර්හ්ල ෙංරවල නහ්ල දල හනහ්ල
ෙංරවලභ්ග්්ලදලසංමමදලළම්ූඩ්ලලපරමනලමලරර. ඹ්ල
ඹ්්ල පතත්ල නඩල මැ්මඩල මං්මදල ෙංරවල පෙිස්ර්ල  වල
ස්ථ්රෙෙලඹ්රලඅර ලැරනලමලරර.    
  (මහ්්්: බං්ප) 

4. සඅද ඩලඅද්ඩල රස්ලඅරසඩලැකල  ල ංවලසමංඩල
ංදස්ල ප ලේං්ද්ලැලම්රලපැ්ෙලනූම.  

ِب  بِْن  َنْعدِ  َ�نْ 
َ
ّقيٍص َ�نْ  َ ِ  رَُنولِ  ََ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ َّهُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
 قَيَل  َمنْ " قَيَل  َ

ََ  َُْنَمعُ  ِح�َ  ُمؤَّذ
ْ
شْ  ال

َ
َْ  َادُ َ

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ   ََْحَدهُ  ا

َ
�َك  ال ُ  َشِ

َ
َّ  ل

َ
 َ�بُْدهُ  ُ�َّمًدا َََ

 ُ
ُ

ِ  رَِضيُت  ََرَُنول َّ ُّي بِي ُُِمَحّمدٍ  َر ََ  
ً

ِْنَالمِ  رَُنوال
ْ

ُِيإل ُ  ُغِفرَ  ِديهًي ََ
َ

ََرجه " (َذْ�بُهُ  ل
 )َنلم

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල සඃදල ඉබනල අ් 
ර ැ්ස්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද.  
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ැරෙරකල සඅද ඩ්ල සරඩල ෙදරල ෙමෙංෙෙවල ෙමෙසශල
 රසඩෙඩලදලඹ්්ලඹ්ෙෙල ් ්ඩලෙරනෙරඩලසම්රල මරනල
 ව.  

دهلَا أَنْ أَش إِلَّا إِلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش أَنَّ لَها ودمحم هدبع 

رسولًا وبِمحمد ربا بِاللَّه رضيت هورسولُ  

රලමනම්ල නස්ස්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරවලෙදලෙමකලරලව. ඹ් 
් ්්. ඹ්්ල සම්රල නසෙරකල රලතල ්ර්ව සල්ලලඩමල
සංමමදල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලඹ්ෙෙල
ගලවව්ල ං්ල ඹ්ෙෙල ධිමල ්ව්්ල ්ර්වල මමල ස් ිල දරර. 
අලහ්ං්ල (අ ෙෙ)  රම්ම තල්රවලසංමමදල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල(අ ෙෙ) දංම ්ව්්ල්රවලමමල
ලළගවෙවර.     (මහ්්්: සස්ලම) 

5.   රලවමඩලැලමතලප්ිථර් රහලනරවල ම. 

අදාැ ඳතිසා සිහා ඉදරඳ් තප ි  අය 

සඅද ඩල රවඩල ෙදෙදරක ෙංහල ර්ල රලඩේඩලසිලරමල ්ල
ෙරනෙරඩලැ්ලංඅලඅහිැ්රේඩලයව අ් ඉ ප වලැරනල
හලෙබ.   රලදංෙම ලං්ලබදමෙෙලකසස්භ්ර්ලසලහනලහ්ල
ෙගර ෙවහර්ලගවලඅ්ලද   රලමස්ජද්ලලසඩලෙවහර්ලගවලඅ්ලදල
  රලකස වල දමනඩලෙවහර් ගවලඅ්ල දල්රලලළෙරහ්ල
ඉ ප වල ැරනල හලෙබ.   ල මස්ජද්ැල සඅද ඩරවඩල
ෙදෙදෙරකල වලනූම්ලඅනමලත්ල ව.  
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අදාහය ිා්  ්හෙ ඳතිසෙම  නය 

 ස්ෙවහල සහ්ව්ඩල ්ර්ේ ල න්රවල සහ්වෙෙල ෙවහ්රල
 ලරපෙෙල රමල ්ල ංලමල සහ්ව් ල සමං්ම   ල ර්ර් ල
 මූ  අද්ඩල  රසනල හලෙබ. රසවල හජිල ං්ල ජසරල
සහ්ව්ඩ  ලඅද්ඩලෙදැල්ලුඩල රසනලහලෙබ.  

හජිල ල අද්රෙෙල ඩර්ං්රල රනෙෙලඅක්මලසමං්ල වලසලල
අද්ර්ලසංිලෙවහ්ෙර ල ම්.  ්ලර් ්ලඅරස්රෙෙලංේඩල
 ි්රැලලැ්හ්්.  රමලහජිලෙවහ්ර්ල ල්ැ්ලෙ ර්.  

ජසරං්ලඅද්රේ ල ඩර්ං්රලරනෙෙලෙදරරලඅද්ර්්ලෙ රල
ස්ම්ර්ේඩල් ෙමකලසර්්ර්ලැරලමසජ්ද්්ල ලරභමලසමං්ල
වරමලගව රරල ල්ැලැ්හ්ැ්ලෙ රලපථමලඅද්ර්ලල ිම්. 

අනර්ි්්ලසහ්වලෙදැ ල ැ්ලඉටලැරඩර්ලසලලසහ්ව්්ල
 මූ ල අද්ඩල  රස්ල අෙර ල සහ්ව්ඩල සමං්ල ඉැ්මවල
 රසනල ව. 

ජසරං්ෙර ල අද්ර්ල ල්ල යවෙවල කව්්ල ෙදෙර්රල සමං්ල
ඉම්ම රර්්ලෙව ැ්ර්ලරලගලඅ ඩලගඩර්ලඅරසථ්්ෙවද්. 
කස්ම්ඩලරළ්ලහ්්ලඅඩ්ලළම්ෙෙලැ්හෙෙ  ර්්ලඅමැල
ෙරවමල ළම්ල මලඅද්ර්්ලෙ රලෙදරරලඅද්ර් ලඅමවරරල
න්මලැෙකශ්.  ්්ලෙස ලසං් රවදල ැතව්රල කලැකං. 
 ල්ලඉැ්මව් ළඩරලනලැලමිමලල්.  



 

51 

ාසජ්දෙය සලාතය ොෙහය ා සිහා ෙහබ අදාැ 
ඳතිසා සිහා කකයෙ  ත ෙම  නය.  

සහ්ව්ලෙමෙං් මවලඅද්ඩල ලර්මවලඅලහ්ං්්ලඅරිැරල
ැකලයළලඅතලමංවලරලමනමලෙදැන. ්ලසමං්ලවලකල්ලල්ල
යවෙවල අලහ්ං්ල ෙරතඩල  මප. ඉම්මල රර්්ල සහ්ව්ල
ෙමෙං්ල මලලපසලෙංහලසඅද ඩලරර්්ලඅද්ඩල ලර්මලලපසල
ෙංහලසදහ ලඅ්ලෙරෙැකලයළ්. රසවලමස්ජද්ඩ  ලඉම්මල
ෙරනෙරඩලෙංහලසඅද ඩලෙරනෙරඩලඹිඩල  ලෙසශර්ලලපසල
 ව ැරල  තල ල්ැල ්්ළලල ම්ලල ෙංරවල ෙ ෙනල
භ්ණඩ්ග්රේඩලසදහ ලඹිර්ලන්මලැරල වරමලඹිඩල
 ්ලගලගමලරරද ලෙරෙෙව. 

ූඅමදැ ි්යා අදාැ ඳිසා සවය ප ාසජ්දයි 
පිෙසැහාෙෙ  නය.  

සඅද ඩලරර්්ල අද්ඩල  රසරඩලසැ්ල දල ්ෙමකලමස්ජද්්ල
ලලෙසෙවෙවල මලඅද්ර්්ල ්ඩැඩලද  ්්ලලළළවල ්ලයළල
ෙව. අද්ඩලනමලනූෙමඩල  රලප්ිථර්රඩ  ලන්ලළ්ලයළ්. 
ව ේළලලමස්ජදල ෙංරවලමස්ජද්ල ෙරනෙරඩලවල රැරවල
ෙදැලඉටලනූම්ලෙ රලඅ ඩලගලගෙමඩලරලක ලසැ්ලයළලෙව.  

අදාැ ඳතිසොැ ඳස ාසජ්දෙයැ ළතහත් ි ැහාෙෙ 
 නය.  
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සඅද ඩල රර්්ල අද්ඩල  ලර  ල්ල ෙරහසභ්ර්, රලරවල ිසල
ගලගමලරලනලස්ධ්රූලෙංශළරනඩලරසලමසජ්දේඩලල් රල් ්මල
නසෙරක්ව  න ලෙරෙෙර්.  

අදාැ හා ඉතාා් අත් නබය ි  තාල ඳ්ාසය 

අද්ඩල ං්ල ඉැ්මවල අවරල අෙ  ේ්ෙරඩල සැ්ල යළල න්මල
ැ්හ් ලංදස්  ලසමංඩල ලරලව. රසවලසස්ලමරරේකලිසල
ෙගර, මස්ජද්්ල ලරූ, මසජ්ද්ලෙරනෙරඩලරැරවලෙදැ ල
ඉටලැර, න්රවලසහ්ව්්ලඅද්කලෙ රලඅමවරලසහ්ව්ඩලඉටල
නූම්ල ගව රර වරම් ලර්ඩල  ංෙකෙරැල වරමල ැ්හල
 ර්ස් ල අෙ  ේ්ෙරඩල සිමල ඉව්ල ්ං ව්.  ල්ල
මස්ජදේඩලල්ලසැර අ්්ල් ලෙරවල ලරභම්වලමසජ්ද්ලළකල
සැරලඅ්්ලඅමවර සහ්ව්ඩ  ලනරවල ම, ප්ිථර්ලනූම, 
  ිලනූම, කිරර්ල ්ර්්ර්ලනූමල රලනලැ්යළ රහල
නරවල  ම්වල ංලනල ෙව. ැකල යළල අමවරල දටල අව  ල
ෙරෙරඩෙඩල රමල ෙංහල  ර්්්ල සමංල සහ්ව්ල අව  ලල
ෙරෙරඩෙඩලරමල ෙංහල අද්ඩල ල රං්මල ඉැ්මවල  ලර්ම්ල
ංලැ. මුේකල රමල හජිල සහ්වෙෙල ංලරල ෙස ල සහ්වල
ෙවහ්රඩ  ලඅද්ඩල ලරං්මලඉැ්මවල රස්ලසහ්ව්්ලඉටල
ැර්.  

ඉතාා් ඳිසහ ්ාය හා සැහාෙිෙ සිහැ 
ෙිහ් ්ා. 

 ංවලසමංඩලකමලඅළපඩල  ලකම්ැ්ලඅනරලඅනලළෙරක්ල
අද්ඩලල ිමලඅනර්ි්්ලෙව.  
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ප්ා ් ාය:  දල ෙැෙකංනඩලසමඩලවලර ල(සලහලහ්්ල
අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ඉ පෙෙල  ලර ල  හ්ලල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ෙෙලඉැ්මව්.  රම 

 أَكْبر اُهللا ،أَكْبر اُهللا

دهالَ أَنْ أَش اُهللا،إِالَّ إِلَه  

دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر 

يلَى حع لَاةالص 

يلَى حالْفَلَاحِ ع 

 قد قامت الصالةُ ، قد قَامت الصالةُ

 أَكْبر اُهللا ،أَكْبر اُهللا

  اُهللاإِالَّ إِلَه الَ

(මහ්්්: සස්ලම)  

ෙදිහ ්ාය:  දල දංල ංවනඩල සමඩලවල අබල මං්්ිල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩෙෙලඉැ්මව්.  රමලව ්ිල
ංවර , වේං්්දල දලංවර , ං්්අහවලෙදැල් ලුඩලංවර ල
ැදලැ්මතස්ලසහ්වලෙදැ , ව ්ිලෙදැ ලං්ලහ්ලඉහ්ංල
ඉලහලහ්ං්ල 
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 أَكْبر اُهللا،  أَكْبر اُهللا ،أَكْبر اُهللا، أَكْبر اُهللا

دهالَ أَنْ أَش اُهللا،  إِالَّ إِلَه دهالَ أَنْ أَش اُهللا،إِالَّ إِلَه  

دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر، دهأَنَّ أَش حامدولُ مساِهللا ر 

يلَى حع لَاةالص ،يلَى حع لَاةالص 

يلَى حالْفَلَاحِ ع ،يلَى حالْفَلَاحِ ع 

 قد قامت الصالةُ قد قَامت الصالةُ، 

 أَكْبر اُهللا ،أَكْبر اُهللا

  اُهللاإِالَّ إِلَه الَ

(මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 

 ැිහ ්ාය:  දලදං්නඩලසමඩවව්.  රමල 

 أَكْبر اُهللا،  أَكْبر اُهللا ،أَكْبر اُهللا، أَكْبر اُهللا

دهالَ أَنْ أَش اُهللا،  إِالَّ إِلَه دهالَ أَنْ أَش اُهللا،إِالَّ إِلَه  

دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر، دها أَنَّ أَشدمحولُ مساِهللا ر 

يلَى حع لَاةالص ،يلَى حع لَاةالص 
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يلَى حالْفَلَاحِ ع ،يلَى حالْفَلَاحِ ع 

 قد قامت الصالةُ قد قَامت الصالةُ، 

 أَكْبر اُهللا

  اُهللاإِالَّ إِلَه الَ

(මහ්්්: අබලද්වද, අඩ-රස්ර) 

 ඩර්ං්රලරනෙෙලෙමලස්කලකම්ඩ රහ්ලඅනරලඉැ්මව 
 ලර්ම්.  රමලරර ලඉංවලසමංඩල  ලකම්ැ්වලවරවල
රර ලඉංවලසමංඩලවරවලකම්ැ්වලඅනරලඅනගමර්ලනූමල
 ඩර්ං්රල රර ේ්ල ැරඩර ල ෙව. දංමල ගවල ැරනල හලබල
ලලධ්ැ්රලවලඅනර්ි්්ලදටලජරම්රලැරඩර ලදලෙව. රසවල
ෙමෙසශලපැ්ෙලනූෙමඩල ර්්ලඅවරලඅිබදැ්ූලවවවර් ල
කද් රනල වල්ල ්ලෙරෙවෙවල  ලකම් ලඅනගමර්ලනූමල
්ං වලෙව.  
 
අද්ඩලං්ලඉැ්මවලඅවරලප්ිථර්ලනූම, අමවරලසහ්ව්ඩලඉටල
නූම,   ිලනූම, අල-කිරර්ල ්ර්්ර්ලනූමලරලනලදටල
 ඩරවලෙව.  
 
අද්ඩ, ඉැ්මව, සහ්ව්, ෙැෙව්්ලෙදෙර්රලරලනලදටලසමං්ල
ෙබදලලැ්ෙර් ලභ්ලව නූෙම ලඅරේව්ර් ලදනඩෙඩල
රමල ්ලභ්ලව නූමලරරද ලෙරෙෙව. රසවලඅරේව්ර ල
ෙරෙමලතලල්ැල ්ලභ්ලව ෙරෙනූමලරඩ්වල්ං ව්. ෙබදල
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ලැ්ෙර්ලමුඩල්මලං්න් ල්මලගල්කර ල තලරඩෙඩල
රම  ්ලභ්ලව නූෙමඩලෙවෙරරලසහ්ව්ලඉටලැකලයළලෙව.  
 
ඳව ත ත්හ ලද අදාැ ෙ  නය. 
 
සටමල  රැමල  ස්ෙවහල සහ්ව්ඩ  ල අද්ඩල රලරවල රලරවල
 ලර්මලරලමනමන.  ්්ලනේවලෙංරවලෙතවර්රලත ්ලයළල
අවරල ්ලසටමලසහ්ව්ැදමලඉටලැකලයවව ලදලෙව. 
 
්රඩලලනලල්ඩ්්ැලෙංහල ැගවැල්ඩ්්ැලරධ්රේඩ 
ලැ්ෙරලෙැෙරරලඅද්ර්ල ්ලසහ්වෙෙලෙවහ්රල ලරූල තල
්ර්ලස  වලැරලෙදඩර ලරමලරරද ලෙරෙෙව. රසවල ්ල
සටමල සඅද ඩල රරේකමල වමල මස්ජදෙෙල  රසරල අද්ර්්ල
පම්ූරවල ෙරෙරරර්ල ෙසශමල සම්රල දල ෙරෙෙර්. ෙංශළරල
අද්ර්ලසටමලෙවහ්රැමලරලරවලරලරවල රසනලහල ්ලයළල
ලෙෙශිවලරලමනම ල්ලලන.  ෙමඩමල ්්ලනේවලෙංරවල
ෙතවර්ර ලඅරේ්.  ්ලලඩල ්ලනේ්ිහලැරලගලගමල න ල
ෙරෙෙර්. ෙ ෙනලඅද්ර්ලෙංශළෙරඩලසඅද ඩරවඩ්ලහලේරල
ෙගෞරර්ලං්ලකසලලඅ රල ල්්.  
 
රිේ්ර ලෙංහලදලඩල්ව අරස්ථ්රැලඅද්ඩල ලර්ෙමලගත්. 
දලඩල්වලඅරස්ථ්රැලෙංහලමං්ලරිේ්රැලර් ලැ්හෙෙලදලෙංහල
ෙමරලනලෙරරවලමස්ජද්්ලසංභ්සලල්ලෙරෙංලනලවවවර් ල
කද් වලැ්හ රහලද සඅද ඩලරර්්ලං්්අහවල දලෙදැ්ල  රල
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ෙංහල අද්ඩල  ලර්ෙමඩල  රලංදස්ල  ල සමංඩල ප ල පැ්ෙල
නූමලඹ්්ල ඩර්ං්ලෙව.  රම 
 

الرحالِ في صلُّوا أَالَ  
දලරගඩරලඹ්ලඉඩර්ලස්ථ්රෙෙමලසහ්ව්ලඉටලැරඩර. 
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

بيوتكم في صلُّوا  
ඹ්ලඹ්ෙෙලනෙරස්ලරහමලසහ්ව්ලඉටලැරඩර.   

(මහ්්්: බං්පලං්ලසසල්ම) 
 
 ඩර්ං්රලජරම්නලැරනලලපසලරර ල  ලකම්ැ්වලවරවල
රර ලඉංවලසමංඩලවරවලකම්ැ්වල ලර්මලසළටලද්්ැ්. 
ැරෙරකල ෙසශලත ්දවලසංභ්සල ම්ල ්ලැරඩෙඩලදලඹ්්ල
අ්වව්ර ලතබූලදලදංම්ලඅනරලඅනමවලැරල ව.  

 ාහත ප අදාැ හා ඉතාා් ඳතිසෙම  නය. 

َُو�ْرِِث  بِْن  َميلِِك  َ�نْ 
ْ
َت : "قَيَل  ال

َ
َ  َِ ّ  رَُجَال ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ َِ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا  يُِر�َدا

ّ  َ�َقيَل  الّنَفرَ  ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ ْ�تَُمي إَِذا َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
َ
رَْجتَُمي َ ّذََيفَ  ََ

َ
ِ�يَمي ُُمّ  أ

َ
 ُُمّ  َ

ُكَمي ِلَُؤّمُكَمي َبُ
ْ
ْ

َ
 متفق عليه" (َ

 

ම්ල ලඉබඩලඅල-්ෙර්පස්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩල
ලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  
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ගමර ල්ටම්ලස්ලරන ඩලෙදෙදෙරකලර ල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ෙරවල  ලරප්ං.  ල්ල ර ල
(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ෙූහලෙමෙසශල ලර ං. 
නුහ් ෙදෙදර්ලල්වලවේ්ලරමල ල්ලඹ් ෙදෙදර්ලඅද්ඩල
 රසඩර.   රලඉැ්මවල රසඩර.   රලඹ්ලෙදෙදර්ෙගඩල
රලඩමහ්ලසහ්ව්ලෙමෙං්ලරඩර.   
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

සලාතයැ සිහා අදාැ හා ඉතාා් ඳතිසෙම  නය.  

රගමලගව ැරරලහදලඅද්ඩලං්ලඉැ්මවලසමං්ලවවවර්ඩල
ංවර ල ව.  

1. අද්ඩලං්ලඉැ්මවල් රලෙදැමල ලරස් යළලසහ්ව්. 
 රමල ස්ෙවහලසහ්ව්ලං්ලජසරලසහ්ව්.ස

2. අද්ඩල ෙරෙ රස්ල ඉැ්මවල  ලරස්ල යළල සහ්ව්. 
 රමලෙ රලසහ්ව්ලසමගලසම්ඩධලැරලඉටලැරරල
සහ්ව්ලං්ලැක්ලසහ්ව්ඩ. ස

3. න්රවල රදනඩල  මූ ලැලමිමලැරරල සහ්ව්. 
 රමල ි්ලයංූලං්ලිඩ්ලයංූලසහ්ව්ඩ.ස

4. අද්ඩලෙංහලඉැ්මවලෙරෙ රස්ලඉටලැරරලසහ්ව්.  
 රැලලවල සහ්ව්ඩ,  ර්ස්ල සහ්ව්, අිවනල
සහ්ව්ඩ, ඉස්තස්ැ්ල ෙංරවල  හ්ල අ් රඩල ඉටල
ැරරලසහ්ව්ලරලනලදටලස
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3 ඳස්ෙවල සලාතෙය ෙවලාිැ 
අලහ්ං්ල වමල ගලවවඩල ෙැෙර ල වල ද්්රල ෙංශළෙරඩල සටමල
 රැමල  ස්ෙවහල සහ්ව්ල ඉටල නූමල ස්කල සස්ලමරවඩල
ෙැෙර ලඅනර්ි්්ලැරල ව.  

අනිායයය ත්න ලතැ සලාතයැ ෙ ෙවලාිැ 
ඳහක. එහම 

1. ලහය ෙ ෙවලාි  වලසනනඩලඅරර්ල් ටෙමඩලරරමභල
 ල රස්ළරනඩල ල ේරල ෙංරූලලහල ්ල ං්ල සම්රල
පම්ූ්්ල  වල රරල දිර ෙර්.  ්ල න්රවල සලල
ෙවහ්ෙවමල ඉටල නූමල කළම්. රසවල දලඩල කේ්ූල
අරස්ථ්රැලරමලසසහසලහ්රලළවලරමලපම්දලනූමල
 ඩර්ං්රලෙව.  ්ලරැරවලංවරනඩලසමඩලව්. ස

2. අසය ෙ ෙවලාි කංි  ල ෙවහ්රල අරසඩල  මවල
සමතමලරරමභල ල වලැං  ලංලලගලඩෙරරලෙව ල ්ල
දිර ෙර්. ෙරෙරලකල ල්ලංලනලඅරසථ්්ර ලරමල වල
අරර්ල් රලෙව ල ්ලඉටලනූම්ලඅනමලත්ල ව.  ්ල
දලන්රවලසලලෙවහ්ෙවමලඉටලනූමල ඩරව්න.  ්ල
දලරැරවලංවරනඩලසමඩලව්. ස

3. ාෙරර ෙ ෙවලාිස වලඅරර්ල්ටෙමඩලරරමභල ල
ල දල තල  ලරළල ලංලතලරෙහහැ්ලසම ිූේඩල
 ං  ල ්රල ෙව ල  ්ල දිර ෙර්.  ්ල න්රවල
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ෙවහ්ෙවමල ඉටල නූමල  ඩරව්න.  ්ල ල රැරවල
ළරනඩලසමඩලව්. ස

4. ඉමා ෙ ෙවලාි  වෙෙල රළල  ලංලතල රෙහහැ්ල
සම ිූේඩම  ං  ල්්මවලසමගලඉේ්ලරරමභල  
 ්ල ර් ේඩල අඩ ල ද ර්ල දිර ෙර්. ස්ධ්රූල
ෙංශළර ල වරමල ෙදරරල අවෙූහද් ද ර්ල දිර 
ැකල ංලැ.  ං ැමල  වරම ර් ේඩල ළෙරඩල
 ැ ලගවල රරලැ්හ්ල ද ර්ල දිර ැරඩෙඩලරමල
කළමලෙර්.  ්ලරැරවලංවරනඩලසමඩලව්. ස

5. ෆජය ෙහි් සරහ ෙ ෙවලාි  ෙදරරලඅවෙූහද් 
කද් ෙමඩ රරමභල ල වලකද්රරලෙව ලදිර ෙර්. 
 ්ලපම්දලෙරෙැරලඉටලනූමලකළම්. අඳරල රතරල
ෙමෙෙංෙලෙවල ලරූලඅඳරල රතරලෙමෙෙංෙෙවමලල්  ල
්්මලර ලළම්ූඩෙෙලලළෙරවලෙව.  වලම අරස්ථ් 
රහලැං  ලංලගලඩලවලඅරසථ්්ෙවල ළම්ලල්  ලෙගෙසල්
 ව. ස

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.ස

قِمِ 
َ
َ�ةَ  أ َّ صُوكِ  لص ََ  لصّشْمِس  ِ�ُ ِ رِ  ََقُْرآَنَ  لصّليْلِ  َغَسقِ  ِ َْ رِ  قُْرآَنَ  ِِنّ  للَْف َْ  َ�نَ  للَْف

 َمْشُهوًدل

 ි්්්ලරල්වලවලඅරස්ථ්ෙවලස්ලර්�ලඅඳරලද ර්ලසහ්ව්ලදල
හජිල ලකිරඩල ්ර්්ර්ලදලස්ථ්ලවලැරි. සල්ලලඩමලහජිල
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(සහ්වේ) ල කිරඩල  ්ර්්ර්ල නූමල ස් ිල දරනල
හ්ඩර රල ර .  

(අල-කිරඩල17:78) 

 

2. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.ස

 ََ ِ  فَُنبَْحي َّ ََ ُ�مْ  ِح�َ  ا ََ  ََِح�َ  ُنو ُ . رُْصِبُحو
َ

ل َْمدُ  ََ
ْ
ََاِت  ِف  ال رِْض  الّنَمي

َ ْ
 ََاأل

ّيي َِ ََ  ََِح�َ  َََع  ُ�ْظِاُرَ

නුහ්ල සලඩදටල ැ්හ්්ල  කලෙුරල ල්වල කදටසරලැ්හ්්ල
 කලෙුරලල්වලඅලහ්ං්ලලලළව්. ( ්ලලඩලඹ්රලලලළවල
ැරි.) අංස්ලං්ලර වහේ ලස්කලපෙිස්ලඅලහ්ංල්සළ්. 
වරදලසරස් රවෙවලලදලනුහ්ලදංරලලැ්හ්්ල කලෙුරලල්ලදල
(ඹ්රලලලළවලැරි).   (අල-කිරඩල30: 17,18)  

3.  ස

ّ  َ�نْ رض اهللا عهه  بَُر�َْدةَ  ِن ََعَ  ِِ
َّ  ايّ ََ  ُ َّ َّ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
ُ  رَُجًال  َ

َ
ل

َ
 َ�نْ  َنأ

قِْت  ُ  َ�َقيَل  الّصَالةِ  ََ
َ

ّل  ل َْوَمْ�ِ  َ�ْعِ�  َهَذيِْن  يَمَعهَ  ََ ْمُس  َِاظَْت  فَلَّمي الْ َّ رَ  ال ََ َ
َ 

 
ً

ََ  بَِالال ّذ
َ
َرهُ  ُُمّ  فَأ ََ َ

قَيمَ  َ
َ
َرهُ  ُُمّ  اظّظْارَ  فَأ ََ َ

قَيمَ  َ
َ
َعْصَ  فَأ

ْ
ْمُس  اظ َّ ال ْررَِفَعةٌ  ََ  َ�يَْضيءُ  َُ

َرهُ  ُُمّ  ََِقّيةٌ  ََ َ
قَيمَ  َ

َ
َمْغرَِب  فَأ

ْ
َّ  َغبَْت  ِح�َ  ال َرهُ  ُُمّ  ْمُس ال ََ َ

قَيمَ  َ
َ
يءَ  فَأ ََ ِع

ْ
 َغَب  ِح�َ  اظ

َفُق  َّ َرهُ  ُُمّ  ال ََ َ
قَيمَ  َ

َ
رَ  فَأ َْ َف

ْ
رُ  َطلَعَ  ِح�َ  اظ َْ َف

ْ
َْ  فَلَّمي اظ

َ
َ  ََ َْومُ  َك ِِ  الْ َرهُ  اَّي ََ َ

بْرَدَ  َ
َ
 فَأ

بَْردَ  بِيظّظْارِ 
َ
ْ�َعمَ  بَِاي فَأ

َ
َْ  فَأ

َ
َّ  بَِاي ُ�ْبِدَ  َ ََ عَ  ََ

ْ
ْمُس  ْصَ اظ َّ ال ْررَِفَعةٌ  ََ َرَهي َُ َّ َ

 فَْوَق  َ
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ِي
ّ

ََ  ال َّ  َك ََ َمْغرَِب  ََ
ْ
َْ  َ�بَْل  ال

َ
َفُق  يَِغيَب  َ َّ َّ  ال ََ يءَ  ََ ََ ِع

ْ
 ثُلُُث  َذَهَب  َ�ْعَدَمي اظ

َّ  اللّيِْل  ََ رَ  ََ َْ َف
ْ
ْنَفرَ  اظ

َ
ْ�نَ  قَيَل  ُُمّ  بَِاي فَأ

َ
قِْت  َ�نْ  الّنيئُِل  َ  الّرُجُل  َ�َقيَل  الّصَالةِ  ََ

ََي
َ
ِ  رَُنوَل  يَي َ َّ قُْت  قَيَل  ا مْ  ََ ُِ َالرِ ْ�تُمْ  َمي َ�ْ�َ  ََ

َ
 )اَرجه النلم" (َرَ

 
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල ලර ල්ර්ල
බෙර්ද්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්ලළම්ූඩ) ලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද. 

රනෙසකල ර ල (සලහලහ්් අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩෙගඩලසහ්වෙෙලෙවහ්රලලළ්මරලලම ෙව්.  ල්ල
 ළම්ෙූහ ෙමල  රල ෙදෙ ල අ ල සමගල සහ්වෙෙල නරවල
රඩරල්ල රස්ලසැ්ං.  වලසනනඩලඅරර්ල් රලැල ල හ්ලල
ළම්්ලඅූලැකං.  ළම්ලඅද්ඩල 

 ලර්්.   ර රලරවවලඅූලැකං.  ල්ල ළම්ලකංිලසමං්ල
ඉැ්මවල ලර්්.   රලරලරවලඅූලැකං.  ල්ල ළම්ෙූහල
අසිලසමං්ලඉැ්මවල ලර්්.  ල්ල වල ලංල ලරල නරඩරල
රලසලත ූ.   රලඅූලැකං.  වලඅරර්ලු්ලඅරසථ්්ෙවල
 ළම්ල මෙපබල සමං්ල ඉැ්මවල  ලර්්.   රල රලරවල අූල
ැකං. ෙගෙමමරල්ලසල ්රල ෙවහ්ෙවල ඉේ්ල සමං්ල ඉැ්මවල
 ලර්්.   රලරලරවලඅූලැකං. අක්මලකද්රරලෙමෙංෙෙවල
හජි සමං් ඉැ්මවල ලර්්.  

ෙදරරල රලවලල්ලකංිලසහ්ව්ල( වලරේ්ූේඩලවමඩ්) 
සසහසලදලෙරරලවරම්ලපම්දලැරරලෙමඩලඅූලැකං.   රල
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 ළම්ලසසහසලදලෙරරලවරම්ලපම්දලැෙකශ්.  ෙසශලසසහසල
දලෙරරලවරම්ලපම්දලනූමල්ං වලල්. අසිලසහ්ව්ලදලඉටල
ැකං.  ල්ල වලඉංළඩලල ්්ලත ූ.  ්ලතබූ්්ලරඩ්ලරලඩ 
රරලෙව ලපම්දලැෙකශ්. ෙගෙමමරලඅරර්ල් ්ම්ලෙ රලමෙපබල
සහ්ව්ල ඉටලැකං.  ෙමඩමල ්ල අරර්ල ෙගෙස්ල ර් ේඩල
ළෙරඩලෙැේස ලගවලවල  ලඉේ්ලසහ්ව්ලඉටලැකං.   රල
හජිලසහ්ව්ලඉටලැකං.  ්ලැං  ලංලලගඩරරලෙව ලපම්දල
ැකං.  
 

අරළවරල  ළම්ල සහ්වෙෙල ෙවහ්රල ලළ්දරල ලමස්ල සැල
පදගහ්්ලෙැෙෙංශලදල්ලලමස්ලසැ්ං. අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූන, 
මමලෙමෙංශල්ල්ලලළළවලනඩෙඩ්.  ල්ල ළම්ලඹ්ලසලමෙෙල
සහ්වෙෙලෙවහ්රලරනෙෙලඹ්ලෙමලනටලැ්හලඅවරර්රෙේල
්ල්ල රස්ලසැ්ං.  (මහ්්්ලසස්ලම) 

ූම්්්ිය දතඩි පෙව අිස්්ාිත සලාතය ිය 
ි්ේ ති් ෙවලාිත ද?  

කේ්ූවර්ලදලඩලඅරස්ථ්ෙවලදලකංිලසහ්ව්ලඅසිලසහ්ව්්ල
සස ල රරල වරම්ල පම්දල නූමල  ඩර්ං්රල ෙව. ර ල
(සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ෙමෙසශල පැ්ෙල
ැකං.  

َرّ  اْشتَدّ  إَِذا
ْ
بْرُِدَا ال

َ
َّ  الّصَالةِ  َ�نْ  فَأ َرّ  ِشّدةَ  فَإِ

ْ
 مَ َجَاهّ  َ�يِْح  ِمنْ  ال

කේ්ූවර්ලදලඩලවලඅරස්ථ්ෙවලදලඹ්ලසසහසලදලෙරරලවරම්ල
සහ්ව්ලපම්දලැරඩර. සල්ලලඩමලදලඩලකේ්ූවර්ලනරෙෙල
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ුනල හ්ෙරන.       
   (මහ්්්ලබං්පලං්ලසස්ලම) 

සහ්වෙෙ ෙවහ්රලදලරලගවලෙරෙංලනලඅයපඩලසලත ල වරමල
සහ්වෙෙලෙවහ්රඩලල ැ්ලයළලඅයව 

අලහ්ං්ලවමලගලවවඩලෙැෙර ලවලැවූ්රලෙංශළෙරඩලසටමල
අනර්ි්්ල සහ්ව්ැ්මල ්ර්ල ඉටල නූමල ලපසල න්රවල
ෙවහ්රඩල තලැෙකශ් .  ෙමඩමල මලෙවහ්රඩලෙ ඩර්ලෙදරල
 ලංල ලලසිත්ලදල තලැෙකශ්.  

�ේ්මලඍළෙර ල  වල අරර්ල ෙරේරල පෙදේැල ෙංහල  ව 
ඍළෙර ල වලදලන්ලෙරෙංලනලෙංහලයෙරහ ්ලකළවලරස්්රල
රලන අුණඩරලම්සලං් ලදංරලලැ්හ්ලදලම්සලං් ලර්� 
ැ්හ්ලදල රතරලපෙදේැ ෙැෙරක ජරවලරඩෙඩලරමලෙංහල
ෙමරලනල කදල්ල ෙැෙර ල දල ගව රරල  ල්ල ලස ංවෙර ල
අනර්ි්්ලසහ්ව්ලඉටලනූමලඅනර්ි්්ලෙව.  මලඅරසථ්්ෙවල
වමඩල ජරව රල සැරල ෙදේ්ල සස ල ෙදෙෙෙල ෙවහ්රල
ව ෙසශවලැරල අනර්ි්්ල සහ්වෙෙල ෙවහ්රඩල ෙරඩලැරල
ගනරඩල ්ලඉටලැකලයළලෙව.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.  

َ  َ�ّتقِ  َََمنْ  ِّ ِ  ِمنْ  َ�ُ  َ�َْعْل  ل ْمرِه
َ
ل أ ْمرُ  َذصَِك  .�ُْ�ً

َ
ِ  أ ِّ نَْزَ�ُ  ل

َ
َ  َ�ّتقِ  َََمنْ  َِِ�ُْ�مْ  � ِّ  ل

ُ�ْعِظمْ  َسّيَِئاتِهِ  َ�نْهُ  يَُ�ّفِرْ  ََ  ُ�َ  
َ
ස.ْجًرلأ
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ැරෙරකලඅලහ්ං්් ල ්ලභ තමවලරඩෙඩලදලඹිර්ලඹිඩෙෙල
ැ්ි්්ඩ ලඹ් (අලහ්ං්)  ං රල තලැරරඩෙඩ්.  

 ්ලනුහ්ලෙරවල ංකලැකලඅලහ්ං්ෙෙලලධ්ර්්. ැරෙරකල
අලහ්ං්්ල ්ලභ තමවලරඩෙඩලදලඅලහ්ං්ලඹ්ෙෙල ් ්ඩල
ඹ්ෙගඩල ් ල ෙෙහධර්ලැරඩෙඩ්. ඹ්්ල ෙවවර්ලඹ්ල
අමැලැරඩෙඩ්.  (අල-කිරඩල65 : 4,5) 

4 සලාතෙය ෙතමැෙමස 

සලාතෙය ෙතමැෙමස 

සහ්ව්ලනරලර ල මලසමං්ල ංවලසමංඩලෙැෙඩෙදසල රරනල
හලෙබ.  

1.  සලං්ලමං්ලනලෙහඩලලපසනලවලසස්ලමරර්කල ම.ස

2. ෙූර්ල රස්්්ල ං්ල වම්ල සහ්ව්ල ඉටලැරර ස්ථ්ර්ල
රජස්ලෙංරවලඅ ල්ව්රඩෙගඩලලපසනරලල ිම.ස

3. අනර්ි්්ල සහ්ව් ල රමල න්රවල ෙවහ්රල  ලරූල
ත්ම. ස

4. අවරවල ෙංරවල අනර්ි්ේඩල රරරූ්ල ැකල යළල
ස්ථ්රල ං්ල දූ ස්ල රරරූ්ල රරල  ප ල  ඳමනඩල
සලර්ම. ස

5. නබහ්ලෙදස්ලස්ූහටමස



 

66 

6. රරමභ ව ්ර්ල  ලර්ම්ල ෙ රල වමඩල ඉටල ැරරල
සහ්ව්ල ලළ්මරල වමල ංදරෙව ල නේවල ෙංරවල
ෙතවර්රල  තලැරල ගලගම. රසවල ෙම්ල රිරේඩල
 ලර්මලඅරේ ෙරෙෙව. ස

සලාතෙය ප ඇඳා පෙවය ි  ්ාය.  

1. ලපසනල අහිැ්රල  නමනඩල සලර්ල සහ්ව්ල ඉටල නූමල
සස්ලමරරේක්ල  ඩර්ං්ර ල ෙර්. වමල අහිැ්ර්ල
ෙ ඩ ම්ලරඩ්වල නස්ස්ලරනෙෙලඅලහ්ං්්. ් ්ල නෙම ල
්ම්රලරනෙෙල ්දෙෙලෙැණඩ්ලං්ලම්ිෙ ෙ අ්ලද ර්ලවල
ෙැේස්. ර්ල රඩ්ල  ංවල ැරඩෙඩල රමල ෙැණඩෙෙල
අරස්ර්ල ද ර්ල දිර ැකල ංලන්. රසවල රකකල ැර්ල
 ංළඩල දමල න ලෙරෙෙව. ස

ෙ ෙනෙවලසහ්වෙෙලිරලදලඉඩල්ලංලරරලසැ්ලදලවමලරස්් ් 
 ලලල්රලවරම්ල මමලඅනමවලෙරෙෙර්. ස

2. සස්ලමරරේකල වමඩල ැලමලතල ැරටමල  ඳම ල  මම්ල
අරසර්ල ව. රසවලලපරඩ්ලවංරමලැකල ්ලෙර ලරලනල
ලෙෙශේේඩලවංරමලැරනලහලබර ලරමලෙංහලැ්ඩව්ලං්ල
ලපරල්රලෙදලපස්මලවංරමලැරරලහදලජ ලල ලස ව 
 ඳමල රලනල ෙ ෙනෙවල වංරමල ැරනල හලබර  රමල ෙංහල
ැ්ඩව්  නමල ම ලපරේකලසහ්ව්ලඉටලනූම,  ඳමල මල
ගටෙරරලෙසශල මම රලනලඅඳරලකම්ලඅනරලවංරමලැරනල
හලබර ලරමලෙංහල ලංලරලගලගමනඩලෙංහලෙසෙරැමනඩල
ගවල ඳම ලරලනලක ්්ලගවලකම්ලඅනරලවංරමලැරනල
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හලබර ලරමලෙංහල රඩල ඳමල මමලවංරමලෙර්.   ්ල
ැහංැ්ූලභ්ර්්ලං්ලපසදධවර්්ලඉඩලසලහෙසර ් ලලන.ස

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

دٍ  ُ�ِّ  َِنْدَ  زِ�نََتُ�مْ  ُخُذَل آََدمَ  بَِ�  ايَ  َِ ُ�ُول َمْس ُ�ول ََ لْ�َ ََ  �َ  َ�  ِِنّهُ  �ُْ�ِفُول ََ
 ُّ ِ لصُْمْ�ِ�ِ�َ  ُُ ස

රදමෙෙල දවරන,   දල (රලමනම) ැරරල සටමල සථ්්ර්ැමල
නුහ්ෙෙල(රස්්) අහිැ්ර්ලගනි. වරදලඅනභරලැරි. වරදල
 ්ර්ලැරි. වරදලර්ස්තලෙරෙැරි. සල්ලලඩමල(අලහ්ං්) 
ර්ස්තලැරඩරඩ  ්ලෙරෙැරඩෙඩ්.  

     (අල-කිරඩල7: 31) 

තාැතාිෙෙ හා පරයයාෙෙ අව්් ෙහි් 
අනිායයෙයැා ආි්්ය තප ි  පෙම් 

ලපර්්ෙෙලඅවරව්ලරනෙෙලෙ ැප්ලං්ලදූ සලද ර්ලවල
ෙ ෙදස්. ැ්ඩව්රල අර්ල ලපර්්ල ඉ පෙෙල ්ෙෙල ස්ක 
ෙූරලඅර්ර්ඩලඅවරවලෙර්. සහ්වෙෙලදල ්ෙෙලස්ූ, 
දටවලං්ල ්දලංලරලෙස ලස්කලඅර්ර්ඩලඅවරවලෙර්. රසවල
 ්ෙෙලසහ්ව්ලඅර්ලලපරඩලඉ පල්ල ලරමල ්ලවමලෙූර්ල
සම ිූේඩමලරරරූ්ලැර ගවලයළලෙව.  

සලාතය අත්ිා්ෙය ෙෙතහාි ෙිහස්  ෙම  නය 
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1. සටමල සවල ි්්රැ්මල නේවල ෙංරවල ෙතවර්රල
අරේලෙව. සහ්ව්ලඅවරර්රෙෙලන්රවලසහ්වෙෙල
ෙතවර්රලෙරරවලන්රවලසහ්ව්ැ්ල පරිවර් 
නූමල  න  ෙරෙෙර්. කද්ංරූල රෙේඩල අසිල
සහ්වෙෙලෙතවර්රල ්ලඅවරර්රෙෙලකංිලසහ්ව් 
ෙරව  පරිවර්ලැරරර් ලෙමන. ස

 ෙමඩමලෙතවර්ලැකලෙ ෙනලසහ්ව් ලඅවරලර්රෙෙල
 මලෙතවර්රලන්රවලසහ්ව් ලෙරවල පරිවර්ල
නූමල දල න න ්. කද්ංරූල රෙේඩල අමවරල
සහ්ව් ල සමං්ල ෙතවර්ල ැකල   ල  මල
ෙතවර්ෙරඩමලඅනර්ි්් වලන්රවලහජිලසහ්ව්ල
ඉටලැරරර් ලෙමන. ස

රසවලන්රවලසහ්ව් ලසමං්ලෙතවර්ලැරල  රල
ෙ ෙනල සහ්ව් ල ෙරවල  මල ෙතවර්රල  පරිවර්ල
නූමල රරද ල රලව. කද්ංරූල රෙේඩල ෙැෙරකල
අනර්ි්්ලසහ්ව් ලසමං්ලෙතවර්ලැරලගනරඩල
 ්ලඹ්ලවනරල ඉටලැරරඩලසැ්ල දල ස්ස ැරල ඉටල
නූෙමඩල හලේරල පේහ ර්ල හ්්ල ගලගෙමල
අෙ  ේ්ෙරඩල ස්ස ැරල ඉටල ැරරල  රැලලවල
සහ්ව් ලෙරවලෙතවර්රලෙරරස්ලනූමලරලන්.    

2. සහ්ව්ලඉටලැරඩර් මඃමමලරෙේඩලසැ්ලදලවනරල
සැ්ලදලඉම්මවලෙංරවලසහ්ව්ලෙමෙං් මලලපසල
 මල අරස්ථ්ෙවල ෙතවර්රල  පරිවර්ල ැකල ංලැ. 
 ෙමඩමලඹ්ලමඃමමලරෙේඩලස්ලවනරලඉටලනූමල
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සමං්ල ෙතවර්රල ෙරරස්ල නූම්වල අනර්ි්්ල
සහ්වෙෙලස්ලරෆලලසහ්ව්ලසමං්ලෙතවර්රලෙරරසල්
නූම්වල අනමලත්ල ව. ෙමල ංලරල ස්ල පතලරදධල
ෙහසඩලෙතවර්රඩල පරිවර්ලනූම්ලඅනමලත්ල
ෙරෙමලව.   

3.  ්ෙමකලසහ්වෙෙලේදලසැ් දලෙතවර්ෙරඩල් ලංලරල
රඩෙඩලරමලඹ්ෙෙලසහ්ව්ලනේ්ිහලෙර්.  ෙමඩමල
ඹ්ලරරමභෙෙලස්ලරලරවලසහ්ව්ලඉටලැකලයළලෙව.ස

සලාතය ඉට ත්හ ස්් ාහය 

1. මං ෙ ෙෙකෙරල සසමනඩමල සරසල  මල ව්්ල රලමනමල
නූම්ල න ලස්ථ්ර්න. රසවලරලසනළ්, රජස්ල තල
ස්ථ්ර, ඹටලග්ලලරභලරකරලලං්ලෙසෙෙංෙඩල ම රලනල
ස්ථ්ර රහල සහ්ව්්ල ඉටල ැකල ෙරෙංලැ. ෙමල ංලරල
ෙරරවලස්ථ්ර්ඩ  ලඉටලැරරලසහ්ව්ලලළ ගනලහලෙබ. 
රසවල ර්ස්ලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලෙරෙහලබලෙැෙරක්ල  
 මූ ලරභලරලකිලස්ථ්ර රහල  ර්ස්ල සහ්ව්ල ඉටල
නූම්ලඅනමලත්ල ව.ස

2.  ඩර්ං්රලරනෙෙලමං ෙ ෙෙකෙෙවලසහ්ව්ලඉටලනූම්. 
රසවල්මල තපලහ ල ලනර ලෙංහල රලනල්මලෙද් ල
මවලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅනමලත්ල ව.  ්ලෙර ලැඩ , 
ෙැෙක් ලෙංහලඉඳ අළලෙැෙක රලඩලල්පලෙද් ලෙංහල
ල්ලංලැ. ස
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3. මස්ජදෙෙල සහ්ව්ල ඉටල ැරඩරඩෙෙල ෙ ළල සිු්්රල
අමැරලල ිෙමඩල  ලඉඩලපම්ූ්ලපම්ූරවලෙරෙවල
ල්ැලමං  ්ෙි සහ්ව්ලඉටලනූමලරරද ලෙරෙෙව. ස

4. රඩ්වල්ං වලරනෙෙල්ෙමකලවමඩ්ලඅසලඩමලල ්්ල
 තලමස්ජද්ැලසහ්ව්්ලඉටලනූම්. රසවල  ල්මල
දංමලගවලෙංශළර ල ලරමලෙස ලමස්ජද්ඩලෙරවලෙගෙසල්
සහ්ව්ලඉටලැකලංලැ.ස

සහ්වෙෙල න්රවල ෙවහ්රල  ලරභෙමඩල   ල ෙැෙරකල
කමළභ්රේඩලරනෙණ රමලෙංහලඉස්හ්ම්ලරලහමලගවෙවල
රමලෙංහලඹස ලවවවරේඩලලලළවලවෙෙලරමලෙංහලෙමරලනල
අ්ල මලෙවහ්ර්ලන්රවලසහ්ව්ලඉටලනූමලදලඅනර්ි්්ල
ෙර්.  

කරලාි ෙහමදැහා සලාතය ඉට තප ි්ේ 
ෙතෙසේ ද? 

සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලවමලෙූර්ලඅලහ්ං්ෙෙලෙගෞරරග්ල
ස්ථ්ර්ල රරලැඃ්්ං්රල ෙරවල ේෙසලැර්.   ල දල ඹ්ෙෙල
ංදරවලඅලහ්ං්ලෙරවල මූ ලේෙසලැර්.  

සස්ලමරරේකල නබහ්ල  ේර්ල ංලූල සහ්ව්ල ඉටල නූමල
අනර්ි්්ලෙර්. ඹ්්ල ්ලෙරෙෙ ෙඩලරම ැ්ඩව්රෙෙල
සැරලපදගහේකලෙමඩලනබහ්රලගලරලලම්ම්ලනසෙරකල
ෙරෙ ලරමලඹ්ලස්රලකවස්ංේඩල ්ලෙසේ්ල්හ්ලේෙංහල
නර්ලනබහ්රලෙම්ලල්ලයළ්ල් රලනගමර්්ල කලුලසහ්ව්ල
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ඉටලැකලයළලෙව. නබහ්ල ේරල ්ලෙරෙරරල්රල  රලඹ්්ල
දලර ගඩර්ලහලබූවලසහ්ව්ලරලරවලඉටලනූම්ලඅරේ 
ෙරෙෙව. රසවලෙගෙඩරලුලහැලරමලෙැෙරකෙගඩලලමස්ල
සිෙමඩලෙංහලනබහ්රලෙසේ්ලගඩර්ලරධ්රැ්නඩ  ්ල
ංඳර්ල ගලගෙමඩල ෙංහල රසල සහ්ව්ල ඉටල ෙරෙැකල යළ්. 
 ෙමඩමලමස්ජදලං්ල රලනලස්ථ්රරහලදලෙමෙහසලඅනගමර්ල
ැකලයළලෙව.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

دِ  َشْطرَ  ََْجَهَك  فََوّلِ  َخرَْجَت  َحيُْث  ََِمنْ  َِ  فََوّلول ُكنُْتمْ  َما َََحيُْث  لْ�ََرلمِ  لصَْمْس
 َشْطَرهُ  ُ�مْ َُُجوهَ 

ෙැෙවලරැලස්ල්ලංලරල වරවලනුෙෙලස්ූ(සහ්වෙෙල ද) 
මස්ජනලලංර්මල ේරලෙරවලංරරි. (සස්ලමරවප,) නුහ්ලදල
ෙැෙවලරලසැ්වලනුහ්ෙෙලස්කල්ලෙදස්ලංරර්.  
    (අල-කිරඩල2: 150) 

ඳාිහැ ඳතලද සලාතය ඉට කතෙම  නය 

1. ෙමස්ල ස වළල ෙංහල  ්රංඩල ලපසනල රම  ්ල  ලහදල
සහ්ව්ල ඉටල ැකල ංලැ. රසව  මුඩල මස්ජද්ල
අලපසනල ෙවල සහ්වෙෙල නරව රරල ෙස ල
සස්ලමරවඩ්ල ්ලං්න් ලෙවලල්රල ් ල තලවල
ල්ැලදලර්ලමස්ජද්ඩ  ලඅනගමර්ලැරරල ප ල ්ල
ගහර්ලදම්ලසහ්ව්ලඉටලැකලයළලෙව. ස
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2. රඩ්වල ්ං වල රඩෙඩල මස්ජද්්ල  ළසල රරල ල්ල
වම්ෙෙලස වළලෙංහල ්රංඩලගහර්ල්ර්්ලන්රවල
රර ේැලස්ථ්රෙෙලව්්ල ළසල ම්. ස

සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලවමලෙමසල්ස වළලෙංහල ්රංඩල
ගහර්ල ්ලරලත ෙවලල්ල්ල ් ල වරමල ්ලවමල
දකූවල ලවෙව  ලෙරෙවල ්ලයළ්. රසවලඹ්ල් ර්ල
වමල  ්දල ෙදැල අවරල ෙංහල රමල ෙදසඩල නසෙරකල
ෙරෙමලතලරමලරම  ලවෙව ලෙංහ ව්්ලගවලයළලෙව.    

ිස්තයෙ ෙහමාත්තැ නරිනැ සලාතය ඉට 
කතෙම ්ාය 

නවරවරල සැඩරඩල වමඩ්ල  දල ගලගම්ල පම්ූරවල
රස්් ් ලෙරෙ ලරමල ෙමඩමලඹිඩලඅඳවලසථ්්ර්ැල ලරමල
ස් ගනරඩල සහ්ව්ල ඉටල ැර්. රසවල ඹිඩල ෙැෙර ල
නසෙරකෙෙල ්ලලමල ෙරෙරලැ්ල යළ්.   දල ඹිඩල අවරල
සහ්ව්ලෙමෙං්රඩර්ලඉ පේඩලසැ්. රසවලඹිඩලඅවරල
නසෙරකල ලරමලෙංහලඹිඩලරෙහහැ්ල තලවලරැල ලරමල
ෙංහලර්ඩ  ලසහ්ව්ලඉටලැරත.  ල්ලඉම්මරර්්ලඹිඩෙෙල
මධ්ස්ථෙෙලස්ලගන්.  

ලපරඩල ං්ල ැ්ඩව්රඩල ෙද ්ිෙර්මල  ල රමල සටමල
 ්ිෙර් මලලෙරරලෙරරමලසහ්ව්ලඉටලැර්. ැ්ඩව්රඩල
සහ්ව්්ලඉටලැකලයවෙවලපවේ්ඩලසහ්ව්ලඉටලනූෙමඩල
  ර්.  
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අ් ත්න ලතැ ෙදයෙ අත හතතා ෙහබ තහහම 
ත්හ ලද ෙදයෙ සස කතෙම  නය  

ෙරෙදලනරවැමලෙංහලඅමවැල මලෙංශළෙරඩලඅූලැරනලහලබල
ෙද් ලඅව ංලූම රරද ලෙරෙෙව. ්ෙමකලෙරෙදලනරවැමල
ෙංහලඅමවැල මලෙංශළෙරඩලිසලෙධහරර්ලර වරලසහ්ව්ල
ඉටලැෙකශලරමලඹ්ලෙැෙර ල ර ල තලෙරෙෙව. රසවලඹ්ල
ිසලෙධහරර්ලෙැේලරලරවලසහ්ව්ලඉටලනූමලඅනර්ි්්ල
ෙව.  

 ෙමඩමල ෙරෙදලනරවැමල ෙංහල අමවැල  මල ෙංශළෙරඩල
වංරමලැරනල හදල ෙද් ල ඉටල ැෙකශල රමල දල ඹ්ල ෙැෙර ල
රරද ලෙරෙෙව. ්ෙමකලෙරෙදලනරවැරඩලරජස්ලවලරවකල
 ඳෙම ලසහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමලෙංහල ්ලදලරල  රලඹ්්ල
අමවැල ල මල ඳෙම මලසහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමලෙංහලඹ්ෙෙල
සහ්ව්ලනරලර ්. ඹ්ලෙැෙර ල ් ් ලෙරෙෙව.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

ُّهَي   َر
َ

ْذََي ال َِ َْ  رَُؤا َْ  �َِنيهَي إِ
َ
ََي َ

ْ
َطأ َْ َ

ُّهَي َ   َر
َ

ال ِْمْل  ََ
َ

ا لَيْهَيعَ  َ تَهُ  َكَمي إِْصً
ْ
 َعَ  َحَل

ينَ  ِ
ّ

ُّهَي َ�بِْلهَي ِمنْ  ال   َر
َ

ال هَي ََ
ْ
َّمل   َمي َُ

َ
َي َطيقَةَ  ال

َ
َي ََاْغِفرْ  َ�ّهي ََاْ�ُف  بِهِ  ي

َ
 ََارَْحْهَي ي

ََْت 
َ
ََي َ

َ
ْوال ََي ََ َقْومِ  َعَ  فَيَُْصْ

ْ
َكفِِر�نَ  اظ

ْ
    اظ

‘‘අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, අ ්ල(්මලෙද් ) අමවැලවෙෙල
රමලෙංහලඅ ්ලරලරනෙඩලරමලෙංහල( ්්ලරරදලැවරඩලෙහස) 
අ රලයංූ්ලෙරෙැරනලමලරර. අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, 
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අ ්ලෙ රලසැ්ිඩලමවල(රග මරලඩලයව) ්ර ලවලබර් ල
ෙමඩල අ ල මවල ්ර ල ෙරෙව්ි. වරදල අ ්ල දර්ල ගලගම්ල
ෙ ත් ලෙරෙමලතලෙද් ලඅ ලෙරවලෙරෙ ්රනලමලරර. අ ්ල
(රරද්) සම්රලෙදනලමලරර! අ ්ල ්  ේම්රලෙදනලමලරර! 
අ ්ල ැවූ්රල ද රනල මලරර. ඹ්ම්ල අ ෙෙල භ්රැවල
රඩෙඩ. පත ෙේශ ල ැරරල ලපස්ල  ෙර රල අ ්ල ක ැ්රල
ැරනලමලරර! (අල-කිරඩල2:286) 

මසජ්ද්්ලලල්ෙමලලර් 

1. නංවම්ගරල ේඩවල ලහ්ෙරඩල මස්ජද්ල ෙරවල ල්ල
රලසමලසස්ලමරරේකලෙැෙර ල ඩර්ං්රලෙව.  

ِب  َ�نْ 
َ
َ  َّ

َ
ِ  رَُنوَل  ُهَر�َْرَة َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  فََال  لِلّصَالةِ  ثُوَّب  إَِذا قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

رُوَهي
ْ
ْ�تُمْ  رَأ

َ
َََ  ََ رُوَهي �َْنَعْو

ْ
مْ  َََ ُِ تُمْ  َ�َمي الّنِكيهَةُ  َََعلَيْ

ْ
ْدَرَ

َ
َمي فََصلّوا َ مْ  ََ ُِ  فَيرَ

رِ 
َ
َّ  ّموافَأ َحَدُ�مْ  فَإِ

َ
ََ  إَِذا َ   َ�ْعِمدُ  َك

َ
َالٍة  ِف  َ�ُاوَ  الّصَالةِ  إِل  )متفق عليه(ََ

සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල
්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද. සහ්ව්ලඉටලැරනලහ්ඩෙඩලරමල ල්ලනුහ්ල්ලෙරවල
ෙවගේඩලෙරෙ ලරෙූි. නුහ්ල්ලෙරවලේඩවලලහ්ෙරඩල
 ලරෙූි. නුහ්්ල ්ඩලහලේරලෙදලඉටලැරි. නුහ්්ල
අව  ලව දටලසම ිූලැරි. නුහ්ෙගඩලෙැෙරකලසහ්ව්ල
සමං්ලඅ ්ඩලැෙකශලරමලඹ්ල  රනෙෙල මලසහ්වේ ්.
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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2. සස්ලමරරේකලමස්ජද්්ලලලෙසරලල්ලවමලදකකල
ැකහල ඉ පේඩල ව්්ල  ංවල සමංඩල ප්ිථර්රරල
 රසරඩලලල්මල ඩර්ං්ලෙව.  

ماللَّه حي افْتل ابوأَب كتمحر  

්්ලඅලහ්ං්, ඹෙබලද්්ෙවලෙදෙරටලම්ලෙරනෙරඩලලර්වලැරනල
මලරරල!  

 الشيطَان من الْقَدميِ وسلْطَانِه الْكَرِميِ وبِوجهِه الْعظيمِ بِاللَّه أَعوذُ

 الرجِيمِ

ෙේ්ව්ඩෙෙල කරනපඩල ම්ලරර ේ්ල ැරල ෙදරල ෙමඩල සිර 
්හධ්ූලඅලහ්ං්ෙගඩලදලඹ්ෙෙලෙගෞරරග්ලස්ූලං් ඹ්ෙෙල
 රමලරම ව්ෙෙලර්මේඩලලදල වර.  

3.  ෙමඩමල ඹ්  ්ඩල ල්ල රරල ල්ල වමල රමල ැකහල
ඉ පේඩලව්්ල  ංවල සමංඩල ප්ිථර්රල  රසරඩල
ල් මල ඩර්ං්ලෙව. 

مي اللَّهإِن أَلُكأَس نم كلفَض  

්්ලඅලහ්ං,් ඹ්ෙෙලභ්ග්්ලම්ලඹ්ෙගඩලඉලහ්ලසැර. 
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ූසක්මි්ෙයක ාසජ්දයි පිසන ි ි ි හ ි සැ තප 
ි්ේ කාෙ ද? 

සස්ලමරරේකල මස්ජද්්ල ලලෙසඩෙඩල රමල   ල සැරල
කදල්්ලසහ්මල ලරස්ලයළ්. අරළවරලව ේළලලමස්ජදල
ෙංරවලමස්ජද්ලෙරනෙරඩලරැරවලෙදැ ලසහ්ව්ලඉටලැකල
යළ්.  ෙමඩමලඹ්ල්ලෙරවලැලල තරලෙගෙසල්සහ්ව්්ලඉටල
ැරනලහ්රලෙව ලඅලහ්ංර්ලසz ිලනූෙම ලනරවල ම, අල-
කිරර්ල ්ර්්ර්ලනූම, අමවරලසහ්ව්ඩලඉටලනූමලසළටල
ද්්ැල ෙර්.  ෙමඩමල ඉම්මරර්්්ල දකකල  සඩල පථමල
ෙ ළෙෙලසිම්ලකවස්ංලදලප්ලයළ්.  

සස්ලමරරේකලවමල රම්ම තරලස  වලනූෙමඩලනරස ්ැරල
රරලැ්යළ රහලනරවල ෙමඩලදලමහ රවඩලං්ලඹ්ලඅර්ල
සැරලසහ්ව්ලඉටලැරඩරඩ්ලැරදරැ්ූලැ්යළ රහලනරව 
 ෙමඩලදලරලක ලසැ්ලයළ්.  

කද්ංරූල රෙේඩල අමැරල ැව්ල නූම,  ිගමල නරැථරල
භ්ලව්, නතදලංලසම, අරරේලදටලෙරවලවමල්ලලමලෙංනමල
රලනලදල්ඩලරලක ලසැ්ලයළ්.  

ාසජ්දෙය නදා  ත ෙම  නය 

මස්ජද්ඩලඅලහ්ං්ෙෙලමඩ ර්ඩ්.  ්ලලඩල ්ලඉ  ැරනල
හල්ල වෙවලසහ්ව්ලඉටලනූමල  ිලනූම අල-කිරර්ල
 ්ර්්ර්ල නූමල අධ්් ර්ල ංලදටූම  ්ල ඉගලඩ මල රලනල
රලමනමලැ්යළලසමං්්.  



 

77 

 ෙමඩමලනරංර ලරලතලන  ෙවක, අරේව්ර ල වෙවකල
රලනල්ෙමකලමස්ජද්ඩ ලනද්ලගලගමලරරද ලෙරෙෙව.  ්්ල
අනමලත්ල ව.    

රසව මස්ජදෙෙලඉඃතැ්හ්ලරමලසැඩෙරකලං්ලමදලලෙවැ් ල
ගඩෙරක්ල ංලරල   ්ල වම්ෙෙල රර්වලර ල ෙංහල   ිතල
ස්ථ්ර් ලරෙේඩලේෙද්ලගලගමලඅනමවලෙරෙෙර්. 

සලාතය න්ත ිැහා ෙතේෙ සලාම ඳතිසෙම 
 නය 

සහ්ව්ලඉටලැරඩෙරකලඅසලඩල් රලල්ලඹ්්ලසහ්මල ලර්මල
 ඩර්ං්ලෙව. සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ල ්්ලලළළවලරෙේඩල
රිරේඩලපැ්ෙලෙරෙැර වමල ඟලෙහඩලෙංහලඅතඩලෙංහල
 ෙසඩලැරරලසිත්රනඩලදඩර්ලසැ්ලයළලෙව.  

َايٍْب  َ�نْ  َّهُ  َُ
َ
َررُْت  َ ََ ِ  بَِرُنولِ  قَيَل  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ ِّ  ََُهوَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا  فََنلّْمُت  يَُص

َد َاظتمذي(إَِشيَرةً  فََردّ  َعلَيْهِ   )ََرجه َبو دا

 ෙං්බල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද.  

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලසහ්ව්ලඉටල
ැරරඩලසැ්ලදලමමල ළම්ූඩලඅසලඩලගමඩලැෙකර.  ල්ල
මමල  ළම්ූඩ්ල සහ්මල  ලර ෙරර.  ළම්ූඩල ලළළවල
රෙේඩලසිත්ර ලැකං.     
    (මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 
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ාසජ්දෙය ස්්ාහයෙ ෙිැ ත්  ත ෙම  නය 

පදගහේකලමස්ජද්්ලැලල තරල්්මල ඩර්ං්රලෙව.  ෙසශල
රලතරල තපලහ ලරලනලදල්නඩලවමඩ සැ්ලයළ සථ්්ර්ල
ෙරඩලැර   රල ඹ්ල පම්දල වෙෙලරමල ඹ්ල ෙද්්ැ්රේඩල
ේූරං්ර්ලෙරරස්ලැමලැකලපදගහේකලෙව. 

 කසරලඩරලඹ්ලැලල තරල ලරභම්ලඅූලැරනලහලබරලදල
  ලසංභ්සල ම්ලපම්දල ම. 

ෙදරලඩර මස්ජදෙෙලලපසැෙෙලස්ථ්ර්ල ලංලරලගලගමලං්ල
ැළඩල ලරපලඅ්්ල මලස්ථ්රෙෙලසහ්වෙෙලනරවල ෙමඩල
රලකල  ම.  ෙැෙරකල මස්ජදෙෙල  තපලහ ල  ක්ල ඹ්ල
 ලරභම්ලපම්දලවෙෙලරමල් ලෙරවලැලල තරල ලරපලඅේකල
 ්ලඉරවලෙැේල මලස්ථ්රෙෙලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅනමලත්ල
 ව.  ්ල ර ලෙරෙෙව.  

සලාතෙය නයතෙපහ නම ලෙයබ 

1. වමල සහ්ව්ල වමඩෙෙල ෙදෙරවල ලර රරල වරම්ල
සලහනලමවර ඉටල ැරඩර්, ඹ්ල වමල  රම්ම තල
අ ්සල වමල ංදරවල ල් අේන. වමල  රම්ම ත 
වමඩරල ්හ්ල සැඩෙඩ්ල ්රල ංලයෙමඩල රලමනමල
ැරඩෙරන. ඹ්ෙෙලසහ්වෙෙල්් රලං්ලඅභ්ඩවරල
ි්්ැ්රැමල ස්ලහල නසල අයපඩල  ර . කසසල්
වර්තරම රහ්ල රැමලන්ඩෙරහලෙමෙිඩ්. 
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2. ව ්ිල රසරලල්ල මූ ලවමල රම්ම තලඅ ්සල
වමලංදරවලපදරඩලසහ්ව්ලඉටලැරඩර්: ඹ්ලවමල
රග මලඉට ැෙකශ්.  ෙමඩමල්ලසමං්ලවලපතිහ දල
හ්නල ව.  

3. වමලසහ්ව්ලංදරව් ෙගරල්මලසමං් වමලරවම්ල
ෙරෙංසරරඩලසහ්ව්ලඉටලැරඩර්, ල්ැලසහ්වෙෙල
අරද්ර්ලඹ්ලළකල ර . වරවලල්ැල ්ඩ සලත  ල
්්. ෙම් සම්රල හල ්ල ංල ැන. රසවල වමඩල
අරේහධේඩල ැකල දටල ංලරල ෙරරවල නසර ල
සහ්වේඩ  රලෙරෙෙර්.  

4. ෙරෙැඩර්ලසහ්ව්ලඉටලැරරලරසවලවමලසහ්ව්ල
ලළ්මරල සලහනලහ ල ෙරෙද රඩර්,  රමල ඹ්ල
සහ්ව්ලළකලසැ්ලදලදලඉඩල් ලංලරරලසැ්ලදලදල ැ ං්ල
සම්ර ෙව. ෙම්ලවමඩ්ලදඬරමලහල ්ලංලනල ංවල
ි්්රන.  

5. සහ්ව්ලගලරලසලහනලහ ලෙරෙද ර්ලසහ්ව්ලඉටල
ැරඩර්, ඹ්ලල්ැලසහ්ව්ලඉටලැර්. වරවලල්ැල
අව ංලරලදම්. ඹ්ල ්ල ංවලෙහසලසලහුල ප ලරලරවල
රලුටරනලහ්රල  රෙෙලනරෙෙල ුඩෙරඩල දඬරමල
හ්රල ි්්රන. ඉංවල සමංඩල අ්ල අළපඩ මං්ල
 වැ්රේන.  

ෙ ෙනෙවලසහ්ව්ලසම ිූේඩමල ලංලරලංපඩර්ලඹ්ලෙදරල
පත ෙේශ ැේකලෙහසලසලහෙ .  
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1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

فْلَحَ  قَدْ 
َ
ِينَ  .لصُْمْؤِمُنونَ  أ َّ ِينَ  .َخاِشُعونَ  َصَ�تِِهمْ  ِ�  ُهمْ  ل َّ ل  لصّلْغوِ  نِ ََ  ُهمْ  ََ

ස.ُمْعرُِضونَ 

සල්ලලඩමලෙදරලලේර්සැේහල ්යංූ්ලැෙකහ්. ඹි්ල
වමලසහ්වේ ල් ලගට වරලරල්වලරඩෙරහලෙරත. වරදලඹි්ල
නේ්ිහලදල්ඩලරලකෙැඩෙරහලෙරත.    
     (අල-කිරඩල23 : 1-
3)  

2. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

ّلِ�َ  فََو�ٌْل  ََ ِينَ  .صِلُْم َّ ِينَ  .َساُهونَ  َصَ�تِِهمْ  َ�نْ  ُهمْ  ل َّ َ�ْمَنُعونَ  .يَُرلُءَنَ  ُهمْ  ل ََ 
ونَ  َُ ස.لصَْما

සහ්ව්ල ඉටල ැරඩරඩල ං්ල ලර්ේල අවෙවර්! ඹි්ම්ල
ඹිඩෙෙල සහ්ව්ල ලළ්මරල ෙරෙසලහනලමවරල සැඩෙරහ. 
ඹි්ම්ල(වමලි ්්රඩලඅඩලඅ්්) ෙ ඩරඩෙරහ. ඹි්ලඅල ල
රස්් ඩල( ර්ලහ්්ලදම) පත ෙේශ ලැරත.   
     (අල-කිරඩල107: 4-
7) 

සහ්වෙෙලදලඅලහ්ං්රලංස  මලලළ්මලඅරේහධ් 
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සහ්ව්්ලඉටලනූමලසම ිූලරනෙෙ  ්ලනරලර ලරලමනමල
කමේඩල ඉටලැර රම නලහ්ඩර්ල ෙරවල ්ං වල අයපඩල
ස්ූලද  මලරජලඉ පෙෙලවමලංදරවල ේඩලයළරල්්ංවල
 ංවල නූෙමන.  වව රෙේඩමල රම ඩර්ල රනෙෙල
සහ්වෙෙලනරවල ම්ලෙ රලනේ්ිහලදටලවමලංදරතඩලඉරවලැරල
ගඩර්්.  

රලත ්ලපලනු්්ල තලංලනලධරරව්ලසමතල  රලඉටලැරරල
සහ්වෙෙලැවකලඅළපඩලමලැමලැවූලරනෙෙලඅලහ්ං්ල
අ ්සල වමල ංදරවල ඉ ප වල නූම්. වමල ංදරවල නරලර ල
ෙහසඩලඅලහ්ං්්ලඉ ප වලැර, ඹ්්ලඅරරව  මලසමං්ලවමල
ෙූරල අර්ර්ඩ ද ්්ංව  ංවල ැර, ඹ්ල සමතල
ව සම්ඩධව්ර  තල ැරල ගවෙවල රම,  මල ගලවව්ල වම 
 රම්ම ත්ලසස ලෙර්.  ෙස ලස්ල ්ල ළහලද ර්ලස්කල
්ං වලඹ්ලෙැෙර ලඉසෙරනල ව.  රම්ම ත්්ූඩලඹ්ෙෙල
සහ්ව්ලලළ ගග. ඹ්ලඹ්්ලසම්රලෙද්. ඹ්්ලසස ලෙර්. 
 ෙමඩමලඹ්ෙෙලප්ිථර්රඩලලළ ගග.  

ගලවෙවකල ෙමමලවවවර්්ල ලලසෙෙ රමලවමල  රම්ම තල
වමඩලෙදසල්හ්ලසැඩෙඩ්ල්රලංලයෙමඩලයළර රලමනමල
ැරඩෙරකල්ර්ල වලෙර්. වමලංදරවල ේඩලවලතලගග. 
වමලෙරව රලඩලැඳසලංලෙකඩර්ල ්ඩලගන්. වමඩලළකල
හලජ ් සංගවභ්ර්ල රිධර්ල ෙර්. හරම්ර්ල ළරඩල  ල
්හරවල ෙර්. අලහ්ං්ෙෙල ේශේ්ඨවර්වල ඹ්ෙෙල
මංරභ්ර්වලඹ්ෙෙලක ැ්රෙෙලකසස්ල භ්ර්වල දලැ, වමල
 රම්ම තලසූලගල්ම්ලවමලංදරවල කමලැර්.  ්ලලඩලඹ්ල
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අමැලෙහසලව ්ි, වං්සද, වස්්ං්ල රස්.  ්   ේම්ෙර ල
නරවලෙර්.  

  රල ංස මල වමල ගලවව් ෙැෙර ල පද්ර්ල ැකල අලහ්ංල්
 ලලළව්. ගලවව්ලවමල රම්ම තලසම්ඩධලැරගනරඩලඉටල
ැකලසහ්ව්ලෙම්්.  ෙමඩමලන  ව්ලසංලධරරව්ල ැ්ල
  රස්ල ලරඩ්ල්ං වලකම්නඩ රඩ්වලේශේ්ඨ ැ්හ්නඩල
ං්ල ස්ථ්ර්නඩ, රඩ්වල ්ං වල රදරනඩල ං්ල ි්්රනඩල
අලහ්ං්ලංස මලරනෙෙලෙම්්.   

ස්රිග්ල ව්්ග් ල ෙහසල ලපරමනල හල්ම්ල වමඩර 
ංලඩගස්රරලසහ්ව්ලෙම්්. කළමලරදර්ැලම ම්ලෙම්්. 
 රමල ැවූ්භපවල අතල ෙගෞරරග්ල මං්ල  ්හැල
 රම්ම ත්්ූඩලෙරවලසස ල ෙමලේඩවම්ලලළෙරව්.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

 ََ ََ َِنَْد َملِيٍك ُمْقَتِدرٍ  .َهرٍ ِِّن لصُْمّتقَِ� ِ� َجّناٍت   .ِ� َمْقَعِد ِصْدٍق 

සල්ලලඩමල ්භ තැ්ඩල(සර්ිග) ක්ඩ ලං් ගිග්රඩ ්. 
සිරල්හධ්ූලරජලඅ ්සලවලසව්්ලරර් වලෙර ්.  
 (අල-කිරඩල54: 54,55) 
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5 සලා් ්ාය 

තේය ඳතිසෙම සි සලාම ඳිසහ ෙතෙ හබ 
සලලලලාහ අෙලඅෙ ිසලලම  ාා්ැ තප 
සලාතෙය ්ාය. 

• දංරලලැ්හෙෙලං්ලර්�ලැ්හෙෙල රැ්ල සල්රව්ර ල
සහ්ව්ලඉටලනූමලගලංලනලලපරලස්කලසසල්මරවඩ්ලඅලහ්ංල්
අනර්ි්්ලැරල ව.  රමලකංි, අසි, මෙපබ, ඉේ්ලං්ලහජිල
ෙංරවල බං්්.  

• සහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅෙ  ේ්ලැරඩර්ලි සලෙධහරර්ල
ැර   රලනබහ්ල ේර්ලස්ූලහ්ලැඩතර්ැ්ලසස ේඩල
ස්ලගග. ඹ්ලං්ලැඩතර්ලඅවරලස්ම්ර්ේඩල්්්ලළරැල
වරමල රවර් ලත ්ලයළ්.  ෙසශවලෙරෙමලතරමලඹ්ල  දල
ැරරලස්ථ්ර්ලං්ලැඩලතර්ලඅවරල සෙරකලගමඩලනූම්ල
ංලනලවරමල රවර් ලත ්ලයළ්. ඹ්ලං්ලැඩලතර්ලඅවරල
නසෙරක ගමඩල නූම්ල ඉඩල ෙරෙංලප්ල යළ්. ැරෙරකල
සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලං්ලඹ්ලඉ පෙෙල තලැඩතර්ලඅවපඩල
ගමඩලැරඩෙඩලදලඹ්ල ්ලේකලෙර්.  මලැඩතර්ල   සල
රැරහලලපසලේෙදරලෙස්කලසකලෙමන.  

ِ  رَُنوُل  قَيَل : رض اهللا عهه قيل ُجَايْمٍ  عن اب َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  َ�ْعلَمُ  لَوْ  مَ َََنلّ  َعلَيْهِ  ا
َميرّ 

ْ
ِّ  يََديْ  َ�ْ�َ  ال ُمَص

ْ
ََ  َعلَيْهِ  َميَذا ال َْ  ظََك

َ
َُِع�َ  يَِقَف  َ ْر

َ
ا َ ً�ْ ََ  ُ

َ
َْ  ِمنْ  ل

َ
 َ�ْ�َ  َ�ُمرّ  َ

 )متفق عليه( يََديْهِ 
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අබල ජෙං්මල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලඉ පේඩලගමඩ ැරඩර්ල
වමඩ්ල රලරරලදටල( ් ්) දඩෙඩලරමලඹ්ලඉ පෙෙලගමඩල
නූම්ලරඩ්ලංවළංැලපම්ූ් ලස්ලෙගරලසිමල් ං වලරනල
 ව.))   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

• සහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅෙ  ේ්ලැරඩර්ල මලසහ්වෙෙල
ි්්රල ලළ්මරල වමල ංදරෙව ල ෙතවර්ල ැරල ගන්.   රල
අලහ්්ලඅ ්ි ්නෙරඩලප්රමභැලව ්ර්ල රස්. ල්ැල
ව ්රල ලර්මලසමතවලවරවලල්ැලව ්ර්ල ලර්ෙමඩල
  රවලවරවලල්ැලව ්ර්ල ලර්ම්ලෙ රවලෙදඅවලඹසර්ල
ගන්.  ්ල ුලල ්ලැරරඩලඅවහලනබහ්ලෙදස්ලංරරරඩල
වමල කර ස්ල ෙදැ්ල සම්ඩවරරල ල ්රල ෙසශල ඹසර්ල ගන්. 
 වලමලල්ැලැෙර ල ංකලෙැේස්ලසම්ඩවරරලල ්රලෙසශල
ඹසර්ලගන්. 

ෙමෙහසලසමංඩලැකල ප ලල්ැල  ලකම්නඩලදලවරවලල්ැල
වරවලකම්නඩලදලනූමල ඩර්ං්රලජරම්රලනූමන. දංමල
ගවලැකලඅයපඩලඉටලනූමන. 

•   රල ඹ්ෙෙල දකූවල ඹ්ෙෙල රමල අවහල මවල ෙංහල
මලප ලැටරල මවල ෙංහල ්ැ්්්රල මවල ෙංහල ව්්ල   රල ් 
ෙදැමලවමල පරලමවලව්්ලගන්.  වලමලල්ලදකූතඩලරමවල
අලහ්ගනරඩල පරලමවලව්්.  වලමලල්ලදකූවලරමල් ්්රල
මවලඅලහ්ලෙරෙෙගරලව්්ලගන්. වමඩල  දලැරරලසථ්්ර්ල
්්ංවල ංවලභ්රේඩල්හ්.  
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•   රල ංවලසමංඩලප්ිථර්රඩලං්ලෙමෙර ලනූමල
මඟඩලවමලසහ්ව්ලරරමභලැර්.  

َُْ�َ  بَيِْ�  بَيِعدْ  لُّامّ ال" َطييَيَي  ََ قِ  َ�ْ�َ  بَيَعْدَت  َكَمي ََ ِ
ِْ َم

ْ
َمْغرِِب  ال

ْ
ال  َ�ّقِ�  اللُّامّ  ََ

ََطييَي ِمنْ 
ْ
ْ�يَُض  اَّوُْب  ُ�هَّق  َكَمي ال

َ ْ
�َِس  ِمنْ  األ ِّ َطييَيَي  اْغِنْل  اللُّامّ  ا َميءِ  ََ

ْ
 بِيل

 ِِ
ْ
َبَدِ  ََاَّل

ْ
اظ  )عليهمتفق (  "ََ

අලහ්්මමල ්්ඉදල ්්ගල ර්්රල ැව්්්්ල ැම්ල ්්අදවල
්්රලල මේ්පනල රලමෙපබ. අලහ්්මමල ර නගල රරලල
ැව්්්්ල ැම්ල යර ැස්ල සවබලල අබ්කල රරදල දරසල්
අලහ්්මෙසලලැව්්්්ල ලලම්ඉලරස්-සලජලරල-්රද. 

ෙවවම: ්්ලඅලහ්ං,් නුලරලෙගර රලං්ල්් රලඅවරලනරස්ල
ැක් ලෙමඩලම්ලං්ලම්ෙෙල ් ්ඩලඅවරලනරස්ලැරවර්ල!  නල
රස්් ්ලනකැඩලලපසනලැක් ලෙමඩලම්ෙෙල ් ්ඩදලලපසනල
ැරවර්ල ! ්්ල අලහ්ං්,  හේඩල දල ලනලැල්රලඩල දල ්වල
 හේඩලදලම්ෙෙල ් ්ඩලෙසහද්ලංපවර්ල!   
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

َ�بَيرَكَ  ِبَْمِدكَ ََ  اللُّامّ  ُنبَْحيَََك "   اْنُمَك  ََ
َ

َ�َعيل   َجّدكَ  ََ
َ

ال ََ  َ
َ

ْ�َكَ  إِل ََرجه " (ََ
َد َاظتمذي  )ابو دا

 බං්රැලහ්්මමල ර ංම ැල රව්්රැස්සැල රවරහ්ල
 දනැලරහ්ලඉහ්ංලග්වැ.  

ෙවවම: ්්ලඅලහ්ං,් ඹ්ෙෙලපෙිස්ෙරඩලඹ්ල ලලළව්. 
ඹ්ෙෙලර්ම්ලභ්ග්මවලල්. ඹ්ෙෙල ිත්ලකවැ්ේ්්ලල්. 
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ඹ්ලංලරලෙරරවලෙදලේකලරලව.    
    (මහ්්්: අබලද්ිද, තිර ) 

ِميَكِ�يَل  ِجْبَاِ�يَل  رَّب  اللُّامّ " اِ�يَل  ََ ِِْسَ ََاِت  فَيِطرَ  ََ رِْض  الّنَمي
َ ْ
َغيِْب  َعلِمَ  ََاأل

ْ
 اظ

َايَدةِ  َّ ال ََْت  ََ
َ
مُ  َ ُِ ْ ََ  ِ�يهِ  َُواكَ  ِ�يَمي ِعبَيِدكَ  َ�ْ�َ  ََ ِِ  َ�ْتَلُِفو تُلَِف  لَِمي اْهِد َْ  ِ�يهِ  ا

َّق  ِمنْ 
ْ
يءُ  َمنْ  َ�ْاِدي إََِّك  بِإِْذََِك  ال ََ َ �  

َ
اٍط  إِل ْنتَِقيمٍ  ِصَ  ) ََرجه َنلم" (َُ

 

අලහ්්මමල රබ්ල ජබර්රහල රසැ්රහල රඉස්ර් හල හ්තරසල්
සම්ර්තලරල-අිළලරලමලලග් ලරේ්-ේං්දතලඅඩවලවං්කසල
්්රලඉ්්දතැල ම්ලැ්නල  ල් වලිරලඉං් ගලලම් ල
ළලහල  ලරරලලං නල ඉ න ලඉඩරැලවං්දලමඩලවේ්කල
ඉහ්ලසර්තමලසස්ව ම. 

ෙවවම: ්්ල අලහ්ං,් ජබර්රලෙෙල දල සැ්රලෙෙල දල
ඉස්ර් ලෙෙල දල  රම්ම ත්්ූන, අංස්ල ං්ල ර වහෙෙල
මලිමැවර්ූන, ් වල දටල ං්ල ද්ේම්රල දටල දඩර්ූන, 
නුෙෙලගලවවඩලැරරලලේ්ැලමවලෙ දල තලැරලගනරඩල  ල
වෙෙල දල  මලලේේ ලඹිඩලඅවරලලනේි්ලැරනලමලරරල ! 
නුෙෙලඅනමලතේඩලැරරලලේ් ලළකලසව්ේඩලයවලමවල
ෙ දල තලැරනලහලබෙවල දල ්ල ෙැෙර ලම්ලමතලෙ ඩරනල
මලරරල ! සල්ලලඩමලනුල අඹමවලැරරලඅ්්ලඍජලම්ිග්ල
ෙරවලමතලෙ ඩරඩෙර ්.       (මහ්්්: සස්ලම) 

" ُ َّ َبُ  ا
ْ
ْ

َ
َْمدُ  َكِبً�ا َ

ْ
ِ  ََال ّ ََ  َكِثً�ا َِ ِ  ََُنبَْحي َّ َرةً  ا ِْ يالً  بُ َِ

َ
 ََرجه َنلم" َََ
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අලහ්්ල අ ්ිල ැ්ර්ල රල-ංමනල ලලහ්ං්ල ැ්රඩල
ර බං්රලහ් ලබ වරඩලරඅ්හ් 

ෙවවම: අලහ්ං් අතල මංවල අතල ේශේ්ඨ්. අමැල පෙිස්ල
අලහ්ං්්ම්. කදටසරලං්ලසරසලඅලහ්ං්ල ලලළව්.   

َْمدُ "
ْ
ِ  ال ّ  اَرجه َنلم " ِ�يهِ  ُمبَيَر�ً  َطيّبًي َكِثً�ا َحًْدا َِ

අල-ංමනලලලහ් ලංමදඩලැ්රඩලව්්්ඩලස්්රැඩල  . 

ෙවවම: ස්කලපෙිස්ලඅලහ්ං්්ම්.    භ්ග්මවල්ං වල
අමැලපෙිස්රඩ්.   (මහ්්්: සස්ලම) 

 ඩර්ං්රල ජරම්රල නූමල ලපසවල රගම්නල ගවල වල ලලධල
ස්රර ්ඩෙගඩල  ්ල ඉටල නූමල ලපසවල ල්ැල   ල
රැ්ර්නඩලදලවරවලල්ැලවරවලරැ්ර්නඩලදල රස්.  

  රල ِالّرِجيْم َِ يَْطي َّ ල් ෙරෙ ෙසරල් اُعوُذ ِبيِهللا ِمَن ال වරම්ල

ෙසරඩල ලරස්ලයළ්. 

ෙවවම:  හර්ලංපරලහදලෙේ්ව්ඩෙෙලං්නේඩලරර ේ්රල
අලහ්ං්ෙගඩල වර.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.  

َت  فَإَِذا
ْ
ََ  قََرَ َ ُقْرآ

ْ
ِ  فَيْنتَِعذْ  اظ َّ َِ  ِمنَ  بِي يَْطي َّ  الّرِجيمِ  ال
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නුලඅල-කිරර්ලන්රඩෙර ලරමල ල්ල හර්ලංපර හදල
ෙේ්ව්ඩෙගඩලරර ේ්රලඅලහ්ං්ෙගඩල වි.   
     (අල-කිරඩල16:98)  

අරළවරල ِالرِّحيْم َِ ් هللا اهللاِ الرّْحَي ල්ලෙරෙ ෙසරලවරම්ලෙංරඩල
 ලරස්ලයළ්. 

ෙවවම: සලම්ල ැවූ්භපවල ැවූ්ල ්ූ්ිගේඩල යවල
අලහ්ං්ෙෙලර්මේන.  

  රල  රවල අල-හ්තං්ල  ්ර්්ර්ල ැකල යළ්.  ්ල සටමල
ෙැෙරකල ලසඩමල  ්ර්්ර්ල ැකල යළ්.  රළලල හ්තං්ල
 ්ර්්ර්ලෙරෙැරඩර්ෙෙලසහ්ව්ලලළලෙරෙගලෙඩ.  

 රළලලහ්තං්රලසටමලරැරව්ැමලරංසගවරල ්ර්්ර්ලැකල
යළලෙව. රසවලඉම්මලරරේකලපසදමෙෙල ්ර්්ර්ලැරරල
සහ්ව්ඩල ලංලරලඉම්මලරර්්ල ්ර්්ර්ලැරරලල්ලනංඅරල
ස්ල ්්ලසරඩල ්ලයළ්.  

•  රළලල හ්තං්රල  ්ර්්ර්ලැකල   ල ඉම්මල ිරල දල
ඹ්ෙෙලසහ්ව්ලලළ  ඩෙරකලිරලදලවනරලඉටලැරඩෙරකල
ිරලදලරසඩල්නෙරඩලමද ල දල ලරස්ලයළලෙව. පසදමෙෙල
 ්ර්්ර්ලැරරලසහ්ව්ඩල ලඉම්මලං්ලඹ්රලලළ  ඩරඩල
 ැ්ලරසඩල්ල්ලකස්ලං්ඩල ලරස්ලයළලෙව.  
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ِب  َ�نْ 
َ
َ  َّ

َ
ّ  ُهَر�َْرةَ رض اهللا عهه َ ِِ

َّ  ايّ ََ  ُ َّ ّمنَ  إَِذا" قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
َ
َِميمُ  َ

ْ
 اإل

ّمهُوا
َ
ِميهُهُ  ََاَ�َق  َمنْ  فَإَِّهُ  فَأ

ْ
ِم�َ  رَأ

ْ
ةِ  رَأ َِ َمَالئِ

ْ
ُ  ُغِفرَ  ال

َ
متفق " َذَْبِهِ  ِمنْ  َ�َقّدمَ  َمي ل

 .عليه

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබ ්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ඉම්මල රර්්ලරසඩල ලර ෙවලරමල  ල්ලඹ්ලසලමදලරසඩල
 රසඩර. ැරෙරකෙෙලරසඩලපැ්ෙලනූමලමහ ලරවඩෙෙල
රසඩලපැ්ෙලනූමලසමතල  ලරඩෙඩලදලඹ්්ලඹ්ලැකලෙ රල
 ් ්ඩලරහ්ලසම්රලෙදනලහලෙබ.    
    (මහ්්්: බං්පලං්ලසසල්ම) 

ٍر رض اهللا عهه بِْن  ََائِِل  َ�نْ  َْ ََ : "قَيَل  ُح ِ  رَُنوُل  َك َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  إَِذا َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
 
َ
 { قََرَ

َ
ال َرَ�عَ  آِم�َ  قَيَل  } الّضيظّ�َ  ََ ْورَهُ  بَِاي ََ َد( "ََ ََبو دا  )ََرجه َحد 

 

ර්ඉලලඉබනල් ජිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරල හද. අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල“රහලහ්ලලඩ“ ්ල්ල ලර ලල්ලරසඩල
්ල්ල ලර ං.  ෙමඩමල ළම්ල ්ලකස්ලං්ඩල ලර ං. 
 (මහ්්්: අං්මද, අබ ද්වද) 

• අරළවරල රළලලහ්තං්ර්ල   රල අල-කිරඩල ල
 පතේද් ල ෙංහල ඉඩල සමංර ල ෙංහල රරමභැල රැරවල
ෙදෙැ මල ්ර්්ර්ලැර්. ල්ැල ්ලදිරරල ්ර්්ර්ලැර්. 
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වරවල ල්ැල ගමර ල ෙංහල ්මල නසල අසග ්නඩල ෙංහල
දවෙරකලඅඅඩෙඩලරමලෙංහල රලනල්මල්්ධ්ර ල තලරරල
අරස්ථ්රැලෙැැේඩල ්ර්්ර්ලැර්. ේෙෙංහලනර්ලසසල
 ර්රමල ්ර්්ර්ලැර්.  වලමලල්ල ්ලෙදැ්ලැඩ්ලරැර ල
ෙදෙැ මල ්ර්්ර්ලැර්. වරවලල්ැලෙදරලනලරැරවෙෙවල
 ්මල  ්ර්්ර්ල ැර්. වරවල ල්ැල  ැල රැරව්ැල
 පතේද්ඩලෙදැ ලෙංහලර්ලරලඩේඩලෙංහල ්ර්්ර්ලැර්. 
  දල අල-කිරර්ල ව්හ්්ල  ්ර්්ර්ල ැර්ල  ෙමඩම 
අහිැ්රලංඅනඩල ්ර්්ර්ලැර්. ස

•  බ්ලසහ්වෙෙවලමෙපබලං්ලඉේ්ලසහ්වෙෙලරරමභැල
රැරවලෙදෙැ දවලකස්ලං්ඩල ්ර්්ර්ලැර්. කංි, අසි, 
මෙපබල  ල ළඩරලනල රැරවෙෙල ං්ල රේ්ෙර ල   ල රැඅවල
ෙදෙැ ලෙරෙ ෙසරලවරම්ලංඅල ංවලැරරඩල ්ර්්ර්ල
ැර්. සටමල ර්ව් මල රරවල රරව්ල අහිැ්රල ෙහස 
 ්ර්්ර්ලැර්. ස

•  ස්ෙවහල සහ්ව්ඩල ලර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල ්ර්්ර්ලැකල ර්රඩල ංවලසමංඩල
අයපන. ස

1.  බං්ල සහ්ව්: ෙම ල දල  රළලල හ්තං්ර්ල   ල
තර්කලලරහ්සලලෙංරවලඅල-කිරරෙෙලදිරලසඩමේඩල
ෙැේස ල ්ර්්ර්ලැර්.ස

රහ්සලලෙංරවලසඩම්ල් නල ර්ං්ලැ්හ්ල ලස්ලඅල-කිරර්ල
අරස්ර්ලද ර්ලවලෙැේස. 
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තර්කලලරහ්සලලෙංරවලදිරලසඩම්ල්නල ර්ං්ලැ්හ්ල ලස්ල
 ර්ං්ලඅමම්ලද ර්ලවලෙැේස්. 

අවස්ළලලරහස්ලලෙංරවලමධ්සථ්ලසඩම්ල් නල ර්ංල්අමම් ල
ස්ල ර්ං්ලඅල-කං්ලද ර්ලවලෙැේස්.  

නස්වලලරහ්සලලෙංරවලෙැැලසඩම්ල් නල ර්ංල්කං්ල ලස්ල
 ර්ං්ලඅඩ-ර්ස්ලද ර්ලවලෙැේස්.  

 ඩර්ං්රල රනෙෙල  කසල රලනල රැරවෙෙල දිරල  ර්ර ල
 ්ර්්ර්ලෙැේලෙදරරලරැරවෙෙලෙැැල ර්ර ල ්ර්්ර්ල
නූම්. ජසරල රල බ්ලසහ්වෙෙල කසලරලනලරැරවෙෙල
 ර්ං්ලස ද්ල ්ර්්ර්ලනූමවලෙදරරලරැරවෙෙල ර්ං්ලඅලල
ඉඩස්ඩල ්ර්්ර්ලනූමවල ඩර්ං්රලෙව.  

 වලමල අරස්ථ්ල රහල මධ්ස්ථල සඩමේඩල ෙැේස ල ෙංහල
ෙැැලසඩමේඩලෙැේස ල ්ර්්ර්ලැරනලහල්ලතෙබ. 

2. කංිල සහ්ව්: සලල රැරවල ෙදෙැ මල  රළලල
හ්තං්ර්ල   ල  ර්ං්ර ල  ්ර්්ර්ල ැර්.   ල සලල
රැරවෙෙල මද ල දිරල  ර්ර ල දල ෙදරරල රැරවෙෙල දිරල
ෙරෙැරල  සෙරඩල දල  ්ර්්ර්ල ැර්. සටමල රැරව්ැමල
ර්්වලතංැලපම්ූ් ල ්ර්්ර්ලැර්.  වලමලල්ලදිරල
 ර්ං්රඩලදලවරවලල්ැලෙැැල ර්ං්රඩලදල ්ර්්ර්ලැර්. 
ෙස ලරැරවලෙදෙැ ලහ්තං්ල ර්ං්රල මූ ල ්ර්්ර්ල
ැර්.  වලමල ල්ල ඉම්මල රර්්ල  ර්්්ල  ෙසරල වරම්ල
 ්ර්්ර්ලැර්.  
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3. අසිල සහ්ව්: සලල රැරවල ෙදෙැ මල  රළලල
හ්තං්ර්ල   ල  ර්ං්ර ල  ්ර්්ර්ල ැර්.   ල ෙදරරල
රැරව්ේ ලසලලරැරවෙෙල ්ර්්ර්ලැකලවරම්ලරඩ්ල
අඩෙරඩල  ්ර්්ර්ල ැර්. ්ල සටමල රැඅව්ැමල ර්්වල
 ංෙකෙරැලවරම්ල ්ර්්ර්ලැර්. ෙස ලරැරවලෙදෙැ ල
හ්තං්ල ර්ං්රල මූ ල ්ර්්ර්ලැර්.  වලමලල්ලඉම්මල
රර්්ල ර්්්ල ෙසරලවරම්ල ්ර්්ර්ලැර්.  

4. මෙපබල සහ්ව්: සලල රැරවල ෙදෙැ මල  රළලල
හ්තං්ර්ල  ලනස්වලලරහ්සලලෙංරවලෙැැලසඩමේඩල
ෙැේස ල  ්ර්්ර්ල ැර්. ල්ැල මධ්ස්ථල ං්ල දිරල
සඩම්ඩෙගඩලෙැේස ල ්ර්්ර්ලැකලඅරස්ථ්ල දල ව. 
වරවලල්ැල මලරැරවලෙදෙැ ල ර්ං්ලඅල-අඃර්හ්ලදලවරවල
ල්ැල ර්ං්ලඅල-අඩහ්ලලදල ්ර්්ර්ලෙැූල ව. ළඩරලනල
රැරව්ල රළලලහ්තං්ලසමතලෙැැලැරලගන්.  

5. ඉේ්ලසහ්ව්:  රළලලහ්තං්ර්ල  රලසලලරැරවල
ෙදෙැ ලඅිස්ළලලරහස්ලලෙංරවලඅල-කිරරෙෙලමධ්ස්ථල
සඩමේඩල ෙැේස ල  ්ර්්ර්ල ැර්. ෙදරර රැරවල
ෙදෙැ ල ර්ං්ලහ්තං්රල මූ ල ්ර්්ර්ලැර්.  

• කිරර්ල  ්ර්්ර්ල ැකල   රල වමඩෙෙල සව්ල
දලෙරරලවරම්ලමදලෙවහ්ර ලරමලසැ්.   රලෙදඅවලකර ස්ල
සම්ඩවරරල ෙංහල ැර්ල සම්ඩවරරල ෙංහල ඹසර්ල ල අලහ්්ල
අ ්ිල්ල්ල රස්ලවුකලඉප්වර්ල්්.   ලදලවමලදටවලදූල
 සලමවලව්්ලගන්.  ් දූ ස්ලඅලහ්ලසැරලෙසශලෙ ෙඩ. වමල
 ුලලැවලැරලගන්. වමලරලකර්ල පලෙ ෙදසඩලැවලැරල
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ගන්. වමලල්ලෙැෙඩලදලෙැළඩලව්්ලගන්. වමල සලල්ල
ෙැෙඩද්ලසම්ඩවරරලව්්ලගන්. වුකෙර ලමදලෙවහ්ර ල
රමලස්ල  ලවමල රම්ම තරලෙගෞරර්්ල වලැර්.  

  රලවුකෙර ලප්ිථර්රඩලං්   ිල ලනරවලෙර්.   ල
දල රසරල වලමලප්ිථර්රඩලං්ල  ිලන  ්  

1. 

َعِظيْمْ 
ْ
َ اظ ِّ  ُنبَْحيَ َر

 බං්ර රබ ්ලලඅනම 

ෙවවම:  අත්හසම ඩරලම්ෙෙල රම්ම තල ලලළව්.   

(මහ්්්: සස්ලම) 

2. 

ِبَْمِدَك اللّاُ  ََ ُّهَي   ّم اْغِفْر ِلْ ُنبَْحيَََك اللُّاّم َر

 බං්රැලහ්්මමලරබ්ර්ලර ංම ැලඅලහ්්මමෙෆිල 

ෙවවම: අ ෙෙල  රම්ම ත්්ූඩල රරල අලහ්ං,් ඹ්ෙෙල
පෙිස්ෙරඩලඹ්ල ලලළව්. ් ්ලඅලහ්ං,් ම්ලඹ්ලසම්රලෙදනල
මලරරල!   

ෙම්ලවුකෙර ලං්ල  ද ලඅමැලෙහසල රස්.  
     (මහ්්්: බං්පලං්ල
සස්ලම) 
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3.  

ةِ  رَّب  قُّدٌَس  ُنّبوحٌ  َِ َمَالئِ
ْ
 ََالّرَِح  ال

 බබ්ඩලකද් ඩලරබබලලමහ්ඉැතලරි-ලං ්

ෙවවමල: ඹ්ලඅතල  ග්්. අතලලලළව්. මහ ලරවඩලං්ල
ලං්ල(ෙංරවලජබූල)ෙෙල රම්ම ත්.   
     (මහ්්්: සස්ලම) 

4. 

ْعُت  لََك  اللُّامّ  ََ ُِ  َر لََك  آَمهُْت  َك ََ ْنلَْمُت  ََ
َ
عَ  َ ََ َصِي َنْمِع  لََك  ََ

َُ ََ  ِّ ُم ََ 
َ�ْظِ�  ََ  ْ ِِ  َََعَص

අලහ්්මමලහැලරැඃළලර ැලරමඩළලරහැලඅස්හමළලැේඅල
හැලසමරලර්සූලරසංහ්ලරඅලසලරඅස්. 

ෙවවම: ්්ල අලහ්ං,් ඹ්්ල මමලවුකලැෙකරල ඹ්රල මමල
ලේර්සලැෙකර. ඹ්්ලමමල් ්වලි ෙූර. වරදලම්ෙෙල් රූ්ල
දලම්ෙෙල්ලලමලදලම්ෙෙලබදම්ලදලලම්ෙෙලඅස්ෙලදලම්ෙෙලරංරල
දලඹ්්ල්්වලල්.  (මහ්්්: සස්ලම) 

5.  

 ََ ََبَُِت  ِذي ُنبَْحي
ْ
َملَُكوِت  اْ

ْ
ال َ�يءِ  ََ ِكْبِ

ْ
َعَظَمةِ  ََاظ

ْ
اظ ََ 

ස්කල ්හ්ල  රල ස්කල රම ව්්ඩල  රල ස්කල
මංවම්භ්ර්ඩල රලස්කලෙගෞරර්ඩල රලඹ්ල ලලළව්. 
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ෙම්ලවුකෙර ලං්ල  ද ලඅමැලෙහසල රස්.  
 (මහ්්්: අබලද්වද, අඩ-රස්ර) 

 ඩර්රල ජරම්රල නූම ල රෙේඩල දල දංමල ගවල ැකල
ැ්යවව ලඉටලනූම ලරෙේඩලඉංවලසමංඩලදටලම්වෙරඩල
ම්වරලපැ්ෙලැර්.  

•   රලවුකෙර ලස්ල සලඹසර්ලඍජරලස් ගන්. 
ඹ්ෙෙලෙැෙඩදලදලෙැෙනල ්ෙෙලසටමලපවැ මලඍජරලල ්රල
ෙසශලව්්ලගන්. ෙ රල ප මලවමලදටවලකර ස්ලසම්ඩවරරල
ෙංහලැඩලෙදැ්ලසම්ඩවරරලඹසර්.   රලඅවලෙදැලඅවල
ංප්.  ෙසශවලෙරෙමලතලරමලඉංවලසමංඩල ප ල පරලමවලව්්ල
ගන්.   රලඉම්මලිරලදලවනරලඉටලැරඩෙරකලිරලදල 

َدهُ  َنِمعَ   اُهللا لَِمْن َحِ

‘සරඅලහ්්ලලමඩලංරද්‘ ්ල්ල රස්.    
    (මහ්්්: බං්පලං්ලසසල්ම) 

• ඉම්මලෙංහලමඃමමලෙංහලවනරලඉටලැරඩෙරකලෙංහල
 ෙසශලඍජරලස්ලගවලල්ල සලෙරරසැ්මලස වලවල ංවලසමංඩල
දටල රස්ලසැ්. 

ُّهَي لََك  َر َْمدُ  ََ
ْ
  රබ්ර් රහැල ංමන  ال

ෙවවම: අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ඹ්්ම්ලස්කලපෙිස්
     (මහ්්්: බං්පලං්ල
සස්ලම) 
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ُّهَي َْمدُ  لََك  َر
ْ
 රබ්ර් හැල ංමන   ال

ෙවවම: අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ඹ්්ලස්කලපෙිස් 
    (මහ්්්: බං්ප) 

ُّهَياللاُاما  َْمدُ  لََك  َر
ْ
අලහ්්මම රබ්ර් හැල ංමනස     ال

ෙවවම: අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ්්ලඅලහ්ං,් ඹ්්ලස්කල
පෙිස්    (මහ්්්: බං්පලං්ල
සස්ලම) 

ُّهَي اللاُاما  لََك  َر َْمدُ  ََ
ْ
අලහ්්මමලරබ්ර්ලරහැලලංමනස   ال

ෙවවම: අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ්්ලඅලහ්ං,් ඹ්්ම්ල
ස්කලපෙිස්   (මහ්්්: බං්පලං් 
සස්ලම) 

 ඩර්රල ජරම්රල නූම ල රෙේඩල දල දංමල ගවල ැකල
ැ්යවව ල ඉටල නූම ල රෙේඩල දල ඉංවල සමංඩල දටල
ම්වෙරඩලම්වරලපැ්ෙලැර්.  

• වරවල ල්ැල ර්ල අමවරල රෙේඩල ෙමෙසශල දල පැ්ෙල
ැර්.  

ُّهَي لََك  َر َْمدُ  ََ
ْ
 ِ�يهِ  ُمبَيَر�ً  َطيّبًي َكِثً�ا َحًْدا ال

රබ්ර්ලරහැල ංමනලංමදඩලැ්රඩලව්්්ඩල
ස්්රැඩල   
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ෙවවම: අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ඹ්්ම්ලස්කලපෙිස් 
ඹ්්ල අඹර්දමමවල  ලවලපවවල අමැල  ලපෙිස්රඩල  රල ෙවර්! 
     (මහ්්්: බං්ප) 

• වරවලල්ැලෙමෙසශලදලපැ්ෙලැර්.  

ُّهَي َْمدُ  لََك  َر
ْ
ْلءُ  ال ََاِت  َِ رِْض ََ  الّنَمي

َ ْ
ْلءُ  األ َِ ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َمي ََ ْهَل  َ�ْعدُ  َشْ

َ
 اَّهَيءِ  َ

دِ  َْ َم
ْ
ال ْ�َطيَْت  لَِمي َميَِعَ  الَ  ، ََ

َ
َ  

َ
ال َدّ  َذا َ�هَْفعُ  الَ ََ  َمهَْعَت  لَِمي ُمْعِطيَ  ََ

ْ
َدّ  ِمهَْك  اْ

ْ
 اْ

රබ්ර්ලහැල- ංමනලරලලකස්සම්ර්තලරලලඅිළලරරලකලම්ල
ිඃවලරඩලෙේ්ඉඩ ්ඃනලඅං්හස්ලසර්ඉ, රලමජ ලහ්ලම්නඅල
ලම්ලඅඃව්වලරහ්ලසඃත්ලලම්ලමරඃවලරහ්ල්ඩහකලදලල ද ල

රඩැලල දන . 

ෙවවම: අංස්ල ං්ල ෙ ෙෙකෙරල ්ල ෙදැල අවරල තේරල දට ල දල
ඹ්ෙෙලැලමලවවල තලස්ිලදට  දලස්කමල ලපෙිස්ලඹ්ලසළ්. 
 ිත්ල ං්ල  ලපෙිස්රඩ්ල  නස්ස්ල ඹ්්. ඹ්ල නඩල ෙද් ල
රකැ්ලම් දල රලකුල ෙද් ල හ්් දම් දල නසෙරක් 
ංලන්්ර ල රලව. ඹ්ල හ්් ෙදරල දඬරම රලඩල රදම්ල
ෙ ෙෙංෙසළඩෙෙලධර්ල ලපේහ රරවලෙරෙෙව.  
    (මහ්්්: සස්ලම) 

• වරවලල්ැලෙමෙසශලදලපැ්ෙලැර්.  

ُّهَي َْمدُ  لََك  َر
ْ
ْلءُ  ال ََاِت  َِ رِْض  الّنَمي

َ ْ
ْلءُ  ََاأل َِ ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َمي ََ ْهَل  َ�ْعدُ  َشْ

َ
 اَّهَيءِ  َ

دِ  َْ َم
ْ
ال َحّق  ََ

َ
َعبْدُ  قَيَل  َمي َ

ْ
هَي اظ

ّ ُُ ْ�َطيَْت  لَِمي َميَِعَ  الَ  اللُّامّ  َ�بْدٌ  لََك  ََ
َ
َ  

َ
ال  ُمْعِطيَ  ََ

َدّ  َذا َ�هَْفعُ  الَ ََ  َمهَْعَت  لَِمي
ْ
َدّ  ِمهَْك  اْ

ْ
 اْ
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රබ්ර්ලහැල- ංමනලරලලකසස්ම්ර්ත රලලඅිළලරරලකලම්ල
ිඃවලරඩලෙේ්ඉඩල්ඃනලඅංහස්ලසර්ඉ, රලමජ ලඅං කලම්ල
ැ්හලලඅබනලරකලිර්ලහැලඅබනඩ. අලහ්්මමලහ්ලම්නඅල
ලම්ලඅඃව්වලරහ්ලසඃත්ලලම්ලමරඃවලරහ්ල්ඩහකලදලල ද ල
රඩැලල දන . 

ෙවවම: අංස්ල ං්ල ෙ ෙෙකෙරල ්ල ෙදැල අවරල තේරල දට  ද 
ඹ්ෙෙලැලමලවවල තලස්ිලදට දලස්කමල ලපෙිස්ලඹ්ලසළ්. 
 ිත්ල ං්ල  ලපෙිස්රඩ්ල  නස්ස්ල ඹ්්. අ ල සලෙරෙමල ඹෙබල
ගලවවඩ්. අෙ ඩල ලනමල හ්ඩර්ල ඹ්් ්ල්ල  ලර්ම්ල
ගලවව්්ල න ලල්. ් ්ලඅලහ්ං්, ඹ්ලලසඩලනඩලෙද් ලරකැ්ල
ලම් දලරලකුලෙද් ලහ්් දම් දලනසෙරක් ංලන්්ර ල
රලව. ඹ්ලහ්් ෙදරලදඬරම රලඩලරදම්ලෙ ෙෙංෙසළඩෙෙල
ධර්ල ලපේහ රරවලෙරෙරඩෙඩ්.   
   (මහ්්්: සස්ලම) 

 ඩර්ං්රලරනෙෙල  ිලනූමලසමං්ලදලප්ිථර්ලනූමලසමං්ලදල
ෙමමලඉප්වෙර ලදිරලෙහසලරමලසිමල ඩර්ං්රලෙර්.  

•   රලඅලහ්්ලඅ ්ිල්ල්ලව ්ිල රස්ලඅර්ර්ඩල
ංව  මවල  දලැර්.  රමලඅවලෙදැලදූල ස්ලෙදැල ්දල
ෙදැලං්ලරකහලං්ලර්ස්ලසමතල ස.  

  දලඅවලෙදැ්ලෙ රලදූ ස්ලෙදැලව්්.   රලවමලර්ස්ල
සමතලරකහලව්්.  ෙමඩමලඅවලෙදැලමව්ලවමල්රලව්්. 
දටෙව ල ුලලැවලෙරෙැරලනබහ්ල ස්ර්ල ්ලැරරඩලව්්ල
ගන්. ්ලෙදැලකර ස්ලසම්ඩවරරලව්්ලගන්.  වලමලල්ල
ැඩලෙදැ්ලසම්ඩවරරලව්්ලගන්.   
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වමල ර්ස්ල ං්ල රකහල ෙ ෙෙකෙර්ල ව්්ල ගන්. වමල දටෙවල
්්්රල හ ෙවඩලැවලැරරඩලදලවමලකදර්ලවමලැහෙරඩල
ැවල ැරරඩල දල ව්්ල ගන්. වමල රලකර්ල ං්ල ්්්රල
ෙ ෙෙකෙෙරඩලඉංක්ලඹසර්ලගග.  

 ෙමඩමලවමලදූ ස්ලං්ලෙද ෙෙල ුලලෙ ෙෙකෙරලමවලව්්. 
  ලදලවමලෙද ෙෙල ුලලළඩලනබහ්ලෙදස්ලස්ූහරලඅයපඩල
රම්ලව්්ලගන්. වමලෙද ්්ල්රලදලසැ්. වමලෙද ්ලං්ල
ැහරල ෙදැල මද ල ැවල ැරරඩල ව්්ල ගන්.   දල  ල මදල
ෙවහ්ර ලරමලසැ්.   ලඅමැලරෙේඩලප්ිථර්ලරහලනරවල
ෙර්. වුකෙරල ලෙංහල  දල ලඅල-කිරර්ල ්ර්්ර්ල
ෙරෙැර්.  

•   රල  ලප්ිථර්රඩලං්ල  ිල රස්ලසැ්.  ර්්ඩල
න  ් ලෙමෙසශ්.   

1. 

َ األْعَ  ِّ  ُنبَْحيَ َر

 බං්ැ රබ ්ලලඅඃහ් 

ෙවවමල: අතලකවවූවරලම්ෙෙල රම්ම තල ලලළව්.   

(මහ්්්: සස්ලම) 

2. 

ِبَْمِدَك اللُّامّ  ََ ُّهَي   اْغِفْر ِلْ  ُنبَْحيَََك اللُّاّم َر
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 බං්රැලහ්්මමලරබ්ර්ලර ංම ැලඅලහ්්මමෙෆිල 

ෙවවම: අ ෙෙල  රම්ම ත්්ූඩල රරල අලහ්ං,් ඹ්ෙෙල
පෙිස්ෙරඩලඹ්ල ලලළව්. ් ්ලඅලහ්ං,් ම්ලඹ්ලසම්රලෙදනල
මලරරල!   (මහ්්්: සස්ලම) 

3.  

ةِ  رَّب  قُّدٌَس  ُنّبوحٌ  َِ َمَالئِ
ْ
 ََالّرَِح  ال

 බබ්ඩලකද් ඩලරබබලලමහ්ඉැතලරි-ලං ්

ෙවවමල: ඹ්ලඅතල  ග්්. අතලලලළව්. මහ ලරවඩලං්ල
ලං්ල(ෙංරවලජබූල)ෙෙල රම්ම ත්.   
     (මහ්්්: සස්ලම) 

4. 

ْدُت  لََك  اللُّامّ  ََ َُِك  َن لََك  آَمهُْت  ََ ْنلَْمُت  ََ
َ
دَ  َ ََ ي ََْجِ�  َن ِ

ّ
لَقَ  لَِ ّورَهُ  هُ ََ ََ ََ 

هُ  َنْمَعهُ  َََشّق  ََُصَ ُ  َ�بَيرَكَ  ََ َّ ْحَننُ  ا
َ
َيِظِق�َ  َ

ْ
 ال

අලහ්්මමලහැලස දළලර ැලරමඩළලරහැලඅස්හමළලස දල
රජ ්ලලලහදලැහැ්ලරසවරර්ලරේ ැලසමඅ්ලර්සර්ල
ව්්රැලහ්්ලඅං්සනලලැ්ල ඩ.ස

ෙවවම: ්්ල අලහ්ං,් ඹ්ල ෙරනෙරඩමලමමල  ද ැෙකර. 
ඹ්රලලේර්ස ැෙකර. වරදලඹ්්ලමමලඅරරව වේර. ම්ෙෙල
ස්ූල ්ලමර්ල ්්ලවර ල(ල ් ) හ්් දල  ල සලැර ං්ල
්ර්්ලඅරේලසනවදලහ්්ලනඩලඹ්ලෙරනෙරඩල සල ංව ැරල
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රලමනමල ැෙකර. අතල කවැ්ේ්්ල අලහ්ං්, අතල ේශේ්ඨ 
මලිමැවෙරන.  (සස්ලම) 

1.  

ِِ  ِل  رْ اْغفِ  اللُّامّ 
ّهُ  َذَْ ُ  ََِجلّهُ  ِدقّهُ  ُُ

َ
ل َّ َ

َرهُ  َََ َِ آ هُ  َََعَالَِيَتَهُ  ََ ِسّ ََ 

අලහ්්මමඃෆිලලදඩ ලකලහුල  ැු. රජලහු. රඅවරහුල
රර රුලරඅහ්ලනේවුලරසිරු.ස

ෙවවම: ්්ල අලහ්ං්ල  සව දල මංවව දල රරමභෙෙ දල
අරස්රෙෙ දල ලපසදමෙෙ ද, රංසගවර දලැකලස්ිල ් ්ඩල
සම්ලැරලෙදනලමලරරල! (මහ්්්: සස්ලම) 

2.  

ُعوذُ  اللُّامّ 
َ
ُُِمَعيفَيرَِك  َنَخِطَك  ِمنْ  بِرَِضيكَ  َ َُِتَك  ِمنْ  ََ ُعوذُ  ُ�ُقو

َ
 الَ  ِمهَْك  بَِك  َََ

ْحِص 
ُ
ََْت  َعلَيَْك  َُهَيءً  َ

َ
ثْسَيَْت  َكَمي َ

َ
 َ�ْفِنَك  َعَ  َ

අලහ්්මමලඅමනල පක්ැ රඩලසැතැලර සරහ්තැ. රඩල
කු්තැලරඅමන  ැලරඩැලහ්ලකං්සලසර්අඩලඅෙහ්ැ. 
අඩවලැම්ලඅස් රවලඅහ්ලරහ්සැ.ස

ෙවවම : ්්ල අලහ්ං,් ඹෙබල ලළ ගලගමල ළළඩල ඹෙබල
ෙැහ ේඩ දලඹෙබලසම්රලළළඩලඹෙබලදඬරරඩ දලසල්ලලඩම 
ම්ලරර ේ්රල වර. වරදලඹ්ලගලරමල(සව්) ඹේඩලරර ේ්රල
 වර. ඹ්්ලපම්ූරවලෙහසල ලපෙිස්ලනූම්ලම්ලංලන්්ර 
රලව. ඹ්ලලසඩලඹ්රල ලපෙිස්ලැකලඅයපඩමලඹ් රඩෙර ්.    
  (මහ්්්: සස්ලම) 
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3.  

 َََْت 
ا
ِبَْمِدَك َال � إال ََ  ُنبَْحيَََك 

 බං්රැලර ංම ැලහ්ලඉහ්ංලඉලහ්ලඅඩව. 

ෙවවම: ඹ්ෙෙල පෙිස්ෙරඩල ඹ්ල  ලලළව්. රලමනම්ල
 නස්ස්ලඹ්ලංලරලෙරරවලෙදලේකලරලව.   
      (මහ්්්: 
සස්ලම) 

 ඩර්රල ජරම්රල නූම ල රෙේඩල ඉංවල සමංඩල දටල
ම්වෙරඩලම්වරලපැ්ෙලැර්. ංදස්ල ලසමංඩල ප ලප්ිථර්ල
රහල අමැරලනරවල ෙර්.   දලනූමල දිරලැර්.   ල ැැල
ෙවහ්ර ලරමලසැ්.  

  රලඅලහ්්ලඅ ්ිල්ල්ලව ්ිල රස්ල  දල ලස්ල සල
ඹසර්ලගන්. රමලැකහලමවලර්ඩල ලදකකලැකහලස්ර්ලව්්ල
ගග.   ලදලදකකලැකෙලල ුලලළඩලනබහ්ලෙදස්ලස්ූලහ්ල
ව්්ලගග.   රලවමලදකකලඅවලදූ සලමවලෙංහලැහරලමවල
ව්්ලගග.  ෙහසමලරමවලදලව්්ලගග.   දලවමලදටෙව ල ුලල
දල ්ලංපරඩලව්්ලගග. ෙම දලදල ඩර්ර ලජරම්රලැරනල
ලපසලසමංඩලැකලකමලෙවදලම්වෙරඩලම්වරලසනලැර්.  

 වලමලල්ලෙද ්ලස්ර්ලව්්ලගනරඩලවමලනවුලලක්ලෙදැල
මවලව්්ලගන්. ෙමමලඉඳෙම ලවමලඅස්ෙලන්මලසථ්්ර්්ල
රලරවලෙගරලලවලමර්ලෙහසලඅ ඩලගඩර්ලෙව ලරමලසි. 
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•   රලෙමමලඉඳෙම ල ංවලසමංඩලදටලප්ිථර්ලැර්.  

، رَّب اْغِفْر ِلْ   رَّب اْغِفْر ِلْ

රබ ඃෆිලල- රබ ඃෆිල. 

ෙවවම: ම්ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ම්ලසම්රලෙදනලමලර ! 
ම්ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ම්ලසම්රලෙදනලමලරර ! 
    (මහ්්්: අබල ද්වද අඩ-
රස්ර) 

ඉඳෙම ල වරම්ල ෙමමල ප්ිථර්රල රලරවල රලරවවල පැ්ෙල
ැර්.  

•   රලඅලහ්්ලඅ ්ිල් ල්ලව ්ිල රස්ලෙදරරල  දල
්ලැර්. ෙ රලසමංඩලැකලඅයපඩමලෙම දලදලලළ  ්.  

•   රල අලහ්්ල අ ්ිල ්ල්ල ව ්ිල  රස්ල  සල
ඹසරරඩලවමලඅසේලන්මලස්ථ්ර්්ලරලරවලෙගරල රඩලවමල
රමලැකහලමවලඍජලෙහසලඅ ඩලගග.  

ෙමමල ඉඳම්ල  ලසළලල ඉස්තර්ං්ල ෙංරවල ලෙව ල ඉඳමල්ල
සමංඩලෙැෙි. ෙම දලනසනලප්ිථර්ර ලෙංහල  ර් ලෙංහල
න්නලෙරෙහලෙබ.  

 ََ َنلم إَذا َك ََ ََ اهللا عليه  رْرٍ  ِف  َك َالرِهِ  ِمنْ  َِ َّ  َ�هَْاْض  لَمْ  ََ  َُْنتَوِيَ  َح
 قَيِعًدا
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ර ල (සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලවමලලවිල
සහ්වෙෙලදලන්මලෙහසලඅ ඩලගඩර්ලෙව ලස්ලගඩෙරකල
ෙරෙවං.    (මහ්්්: බං්ප) 

•   රල දූ ස්ලමවල දටවලව්රඩල ්්ල්රලදලෙදරරල
රැරව්ලසමං්ලරලසලසැ්. ෙ ෙෙකෙෙර ලස්ලෙගරලසිම්ල
අ ං ලෙරවරමලෙ රලරැරවෙෙලසනලැකල ප මලර්ලමද ල
අඩලැ්හ්නඩලෙම්ලසනලැර්. ෙම දලනරකලලඉස්තහ්ව්ංල්
ෙංරවලඅර්මභැලප්ිථර්රලඉටලෙරෙැර්.  

• රැරවලළර ලෙංහලංවර ල තලසහ්ව්ඩල ලෙදරරල
රැරව්ලඅරසඩලැකල  ලපථමලවේං්් දලසමං්ලඉහත්ර්ේ්ල
ඉප්වෙරඩලඅ ඩලගන්.  රමලරමලැකහලමවලඉමල දකකල
ැකහලස්ර්ලව්්ලගලගම්. ෙම ලඅව  ් ලඉප්වරඩලදල  දල
ෙදැලඅවරලවලඉඳෙම ලසමංඩලැකලඉප්වරඩල ප මලව්රඩල
 ්ල ලළ  රඩල අ ඩලගග. රසවල දකකලඅවලර්ල ෙමෙකර්ල
ෙගරලද්රඟලහලනබහ්ලෙදස්ලල ්රලෙසශලව්්ලගග.  ්ල
න්හ්ල ෙදස්ල ඹසර්ල ගන්.  ්ල ෙසෙහර්ල  ෙසශල ැරරඩල
ප්ිථර්ලැර්.  ෙසශලෙරෙමලතලරමල ්ලෙරෙෙසෙහර්ලඹසර්ල
ව්්ලගග. රකතලල්රර්ල්රලෙව ලරලතරමලසහ්මල රසරල
ෙව ල වමල ්ලලමල ්ල ෙරවල ේෙසල  ල තෙබ. ද්රඟලෙහඩල
සිත්ලැරරලල්ලමං ්ල ුලහලදල ්්ලසම්ඩධලැරරඩල
ව්්ලගග. ල්ල ්ලරිමලංලඩ්නඩලසැස්ලැරලගග. රමලඅවල
ඉංවලසමංඩල ප ල ුලල ්ලංපරඩලව්්ලගග.  

•   රලංදස්ල ලසමංඩල ල තල ප ලවේං්්දලපැ්ෙල
ැර්. ්ර්්ඩලන  ් ලෙමෙසශ්.  
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1.  

ِ  اّلِحّييُت  ّ ّ�َاي َعلَيَْك  الّنَالمُ  ََاظّطيّبَيُت  ََالّصلََواُت  َِ
َ
َ  ّ ِِ رَْحَةُ  اّي ََ  ِ َّ ََُرَ�رُهُ  ا ََ 

ِ  ِعبَيدِ  َََعَ  َعلَيْهَي الّنَالمُ  َّ ْشَادُ . الّصيِلِ�َ  ا
َ
َ  َْ

َ
َ  الَ  َ

َ
 إِ  إِل

ّ
ُ  ال َّ ْشَادُ  ا

َ
َََ  َّ

َ
 ُ�َّمًدا َ

ُ  َ�بُْدهُ 
ُ

 ََرَُنول

අවව ්්්වළලලලහ් ලරසස්හර්ළලරවලව්්්්ළලඅසස්හ්සල
අෙහ්ැල අ්යංඩල ර ්යල රරං්මළලහ් ල ර්රැ්ළ්ල
අස්සහ්සල අෙහ්ර්ල රඅහ්ල ඉ්් ලහ් ස්ල ස්ලහඩ’ අේ්ංනල
අඩහ් ඉහ්ංලඉලහලහ්්ලරඅේ්ංනලඅඩරලසංමමදඩලඅබන්ල
රර ි්. 

ෙවවම:  ලළම දලරඅිර්ද්ලදල්ං ව දලඅලහ්ං්් මල ර්. 
අෙංහල ! ර ළමන, අලහ්ං්ෙෙල ැවූ්රල ං්ල ඹ්ෙෙල
භ්ග්්ඩලලඹ්්ල රෙවර් ! අ ්ලං්ලඅලහ්ං්ෙෙලසලදලංලරල
ගලවවඩල ස්ක ෙදර්් දල අලහ්ං්ෙෙල ේඩත්ල අවෙවර්. 
රමලනම්ල නස්ස්ල අලහ්ංල් ංලරල ෙරරව ෙදල්කලෙරෙමලතල
්ර් මමල ස් ිල දරර.  වෙවඩමල සංමමද(සලහලහ්්ල
අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල ඹ්ෙෙල ගලවව් ං් ඹ්ෙෙල
්ව්් ්ර්ලද මමලස් ිලදරර.   (මහ්්්: බං්ප, සසල්ම) 

2.  

ُت  اّلِحّييُت 
َ
ّ�َاي َعلَيَْك  الّنَالمُ  هللاِ  ِاظّطيّبَيُت  الّصلََواُت الُمبَير�

َ
َ  ّ ِِ ِ  ََرَْحَةُ  اّي َّ  ا

ََُرَ�رُهُ  ِ  ِعبَيدِ  َََعَ  َعلَيْهَي الّنَالمُ  ََ َّ ْشَادُ . الّصيِلِ�َ  ا
َ
َ  َْ

َ
َ  الَ  َ

َ
 إِ  إِل

ّ
ُ  ال َّ ْشَادُ  ا

َ
َََ 

 َّ
َ
 رُنوُل اهللاِ  ُ�َّمًدا َ
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අවව ්්්වළලලස්්රැ්ළස්ලසහර්ළවලව්්්්ළලලලහ් ල
අස්සහ්සල අෙහ්ැල අ්යංඩල ර ්යල රරංම්ළලහ් ල
ර්රැ්ළ්ල අසස්හ්සල අෙහ්ර්ල රඅහ්ල ඉ්් ලහ් සල්
ස්ලහඩ’ අේ්ංනල අඩහ්ල ඉහ්ංලඉලහලහ්්ලරඅේ්ංනල අඩරල
සංමමදඩලර කලහ් . 

ෙවවම: ්ං ව රඅිර්ද්වමැල භ්ග්සම ඩරල  ලළමල
ස්ලහ අලහ්ං්්මල ර්. අෙංහල ! ර ළමන, අලහ්ං්ෙෙල
ැවූ්රලං්ලඹ්ෙෙලභ්ග්්ඩලලඹ්්ල රෙවර් ! අ ්ලං්ල
අලහ්ං්ෙෙලසලදලංලරලගලවවඩලස්ක ෙදර්් දලඅලහ්ං්ෙෙල
ේඩත්ලඅවෙවර් ! රමලනම්ල නස්ස්ල අලහ්ං්ල ංලරලෙරරල
ෙදල්කල ෙරෙමලතල ්ර් මමල ස් ිල දරර.  වෙවඩමල
සංමමද(සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල
අලහ්ං්ෙෙල්ව්් ්ර්ලද මමලස් ිලදරර.     
    (මහ්්්: සස්ලම) 

 ඩර්රල ර ිවලැරනලලපසවලදංමලගවලෙද් ලඉටලැරනල
ලපසවලඉංවලසමංඩලදටලම්වෙරඩලම්වරල රස්.  

•   රලරැරවලෙදැැලසහ්ව් ලරමල ංවලසමංඩල
රැ්ර්්ලර ල (සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල
ෙැෙර ලසහර්වලපැ්ෙලැර්. 

1.  

ّل  اللُّامّ  لّيَْت  َكَمي ُ�َّمدٍ  آلِ  َََعَ  ُ�َّمدٍ  َعَ  ََ يدٌ  إََِّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  َعَ  ََ  َ�ِيدٌ  َحِ
َت  َكَمي ُ�َّمدٍ  آلِ  َََعَ  ُ�َّمدٍ  َعَ  بَيرِكْ  اللُّامّ 

ْ
يدٌ  إََِّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  َعَ  بَيَرَ يدٌ  َحِ ِ�َ 
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අලහ්්මමලසලලලඅහ්ලසංමම ඩලරඅහ්ලරලලසංමම ඩලැම්ල
සලහ්වලඅහ්ලඉද්හමලරඅහ්ලරලලඉබර්හමලඉඩරැලංසනඩල
මජදල අලහ්්මමල ්්ප ල අහ්ල සංමම ඩල රඅහ්ල රලල
සංමම ඩලැම්ල් ්ර වලඅහ්ලඉබර්හමලරඅහ්ලරලලඉබර්හමල
ඉඩරැලංරනඩලමජද. 

ෙවවම : ්් ! අලහ්ං,් ඉබර්හමලළම්ලං්ල ළම්ෙෙල ිෙලල
අ්්ලේඩත්ල ංකලැක්ලෙසශමලසංමමදලළම්ලං්ල ළම්ෙෙල
 ිෙලල අ්් දල ේඩත්ල  ංකල ැරවර් ! ්් ! අලහ්ං,් 
ඉ්ලප් මලළම්ලං්ල ළමඩෙෙල ිෙලලඅ්්ලරඅිර්දලැක් ෙසශමල
සංමමදල ළම්්ල ං්ල  ළම්ෙෙල  ිෙලල අ්් දල රඅිර්දල
ැරවර් ! සව්ලරෙේඩමලඹ්ල ලපෙිස්ලහල ්ලයවව්්. (ඹ්) 
 ිතමව්.      
  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

2. 

ّل  اللُّامّ  ََاِجهِ َعَ ََ  ُ�َّمدٍ  َعَ  ََ ِْ َ
لّيَْت  َكَمي ََُذّرّ�ِتهِ  َ  َعَ  َََُيرِكْ  إِبَْراِهيمَ  آلِ  َعَ  ََ

ََا َعَ ََ  ُ�َّمدٍ  ِْ َ
َت  َكَمي ََُذّرّ�ِتهِ  ِجهِ َ

ْ
يدٌ  إََِّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  َعَ  بَيَرَ يدٌ  َحِ ِ�َ 

අලහ්්මමල සලලල අහ්ල සංමම ඩල රඅහ්ල අසර්්ජ ල
රනිප්්ත ලැම්ලසලහ්වලඅහ්ලරලලඉබර්හමලර්්ප ලඅහ්ල
සංමම ඩලරඅහ්ලඅස්ර්ජ ලරනිප්්ත ලැම්ල්්ර වලඅහ්ල
රලලඉබර්හමලඉඩරැලංසනඩලමජද. 

ෙවවම: ්් ! අලහ්ං්, ඉබර්හමලළම්ලං්ල ළම්ෙෙල ිෙලල
අ්්ල ේඩත්ල හ්්ල නඩර්ල ෙසශමල සංමමදල ළම්ූඩ්ල ං්ල
 ළමඩෙෙලභ්ි්්රඩල ළසල රම ර්ර් දලඹෙබලේඩත්ල
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හ්්ලෙදවර් ! ඉබර්හමලළම්ලං්ල ිෙලලඅ්්ලරඅිර්දලැක්ල
ෙසශමලසංමමදලළම්ලං්ල ළම්ෙෙලභ්ි්්රඩ්ලං්ල රම ර්ර්ල
රඅිර්දලැරවර් !  වෙවඩමලඹ්ල ිතමව්.  ලපෙිසග්්. 
      
 (මහ්්්: බං්ප, සස්ලම) 

 ඩර්රලජරම්රලැරනලලපසවලදංමලගවලෙද් ලඉටලැරනල
ලපසවලඉංවලසමංඩලදටලම්වෙරඩලම්වරල රස්.  

•   රලමෙපබලසහ්ව්ලෙමඩලරැරවලළරැලෙංහලකංිල
අසිල ඉේ්ල ෙමඩල රැරවලංවරැලසහ්ව් ලරමල   ලසලල
රැරවලෙදෙැ ලසලලවේං්්දල රස්. ඉංවල ල ප ලල්ැල
ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ෙරවල
සහර්වල පැ්ෙලැර්.   රල අලහ්්ල අ ්ිල ්ල්ල ව ්ිල
 රස්ලළඩලරලනලරැරව්්ලරලසලසැ්.  ල්ලවමලදූ සල්
ෙදැලමවල් රලදලරලු්ලසැ්.  ෙසශල් මලඅ ං ව්ර ල වරමල
ෙ ෙෙකෙර්ල්රල ලරලු්ලසැ්.  මලව ්ර්වලසමතමලවමල
දටවලකර ස්ලසමඩවරරලෙංහලැර්ලසම්ඩවරරලඹසර්ලඉංවල
 ල ප ල පරලමවලවමලදටවලව්්ලගග.  

•   රල රළලලහ්තං්රල ්ර්්ර්ලැර්.   රලඉංවල
 ල ප ලවුකලං්ල  දලදලැර්. මෙපබලසහ්වෙෙලරැරවල
ළරලඅරසඩලෙැේලඅරස්රලවේං්්දලසමං්ලර්ඩලෙර්.  

• රැරවල ංවරැල සහ්ව් ල රමල ංවරල රලනල
රැරව්්ලරලසලසැඩර්ලඅෙ  ේ්ලැකලල්ලඅලහ්්ලඅ ්ිල
්ල්ල ව ්ිල  රස්ල වමඩෙෙල සටමල අසේ් මල න්රවල
ස්ථ්ර්්ල ලරෙූරලෙව ල ලසළලලඉස්තර්ං්ලරමලලෙව ල
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ඉඳමලරමලැකහලමවලඍජලෙහසලර්ඩලෙර්.   රලවමලදූ සල්
මව්ල්රලව්්ලඍජරලස්ලගග.  

රැරවල ංවරැල සහ්ව්ඩල  ල අරසඩල රැරවල ෙදෙැ ල
 රළලලහ්තං්රල මූ ල ්ර්්ර්ලැර්.  

•  රැරවලංවෙිලකංිලඅසිලඉේ්ල් රලලසහ්ව්ඩ්ල  ල
දලරැරවලළෙඩලමෙපබලසහ්ව්්ල  ලදල ංවලසමංඩලැරරල
ෙංහලකම්ැ්ලඅනරලඅරස්රලවේං්් ද සමං්ලර්ඩලෙර්.  

1. දකකලැකහලස්ර්ලව්්ලරමලැකහලන ලැරර්ලවමල
නවුලෙ ෙෙකෙරලමවලව්්ලර්ඩල ම.   
    (මහ්්්: බං්ප) 

ෙම ලදලදකකලෙැණඩ්්ල් ැඩලරමලැකහ්ල ළ්්ල
දම්.  

2. නවෙු ලරමල ලවවලෙ ෙෙකෙරලමවලව්්ලදකෙූ ල
  ල ලවවනඩලැකලලෙදැමල ළ්්ලදමර්ලර්ඩල ම. 
    (මහ්්්: අබලද්වද) 

3. දකකලැකහලන ලැරර්ලරමලැකහලැහර්ලං්ලදකකල
ැකෙලලෙැණඩ්ලඅවරල ළකවලැරලර්ඩල ම. 
   (මහ්්්: සස්ලම) 

•   රල වේං්්දල  රස්.   දල ෙ රල සමංඩල  ප ල
අවව්්්වල රස්ල  රලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ූඩලෙරවලසහර්වලපැ්ෙලැර්.  

•   රලෙමෙසශලපිථර්ෙර ලන්ලෙක්.  
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ِّ  اللُّامّ  ُعوذُ  إِ
َ
ِمنْ  َجَاّهمَ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َ َقْبِ  َعَذاِب  ََ

ْ
ِمنْ  اظ َمْحيَي فِتْهَةِ  ََ

ْ
 ال

َمَميِت 
ْ
ال ِمنْ  ََ َمِنيِح  فِتْهَةِ  َشّ  ََ

ْ
ّجيلِ  ال ِّ  ا

අලහ්්මමල ඉඩගල අමන ැල රඩල අද් ල  ංඩරමල රරඩල
අද් ලලැබපලරරඩලෆවරතලලමං්්්්ලරහමම්තලරරඩලේිපල
ෆවරතලලම් දලදජ ්ල 

ෙවවම: ්් ! අලහ්ං්, ැබරෙෙල ෙවදර්ෙරඩදල අ ්ෙෙල
ෙවදර්ෙරඩලදලජලවෙෙලං්ලමරූෙෙ දල ත රරලැහ්හැ්පල
වවවරේඩලදලම් දලදජ ්ලෙෙලැහ්හැ්ූලවවවරෙෙල
ං්නේඩලදලන්ව රෙේඩමලමමලඹේඩලරර ේ්රල වර. 
  (මහ්්්: බං්ප, සස්ලම) 

•   රල සමංඩල  ල  තල වමඩල ැලමතල ප්ිථර්රඩල
ෙවහර්ල ෙගරල සහ්වෙෙල දල ප්ිථර්ල ැර්. ඉඩල සමංර ල
ෙමෙසශ්.    

1. 

ِّ  اللُّامّ  ًمي َ�ْفِس  َظلَْمُت  إِ
ْ
 إِ  اّلَُوَب  َ�ْغِفرُ  الَ ََ  َكِثً�ا ُظل

ّ
ََْت  ال

َ
 ْغِفَرةً مَ  ِل  فَيْغِفرْ  َ

ََْت  إَِّك ََارَْحِْ�  ِعهِْدكَ  ِمنْ 
َ
َغُفورُ  َ

ْ
 الّرِحيمُ  اظ

අලහ්්මමල ඉඩගල හහමළල රහ්්ල කලමඩල ැ්රඩල රහ්ල
්ෙෆවදලනන්ලඉලහ්ලඅඩවලහෙෆිලලමෙෆරවඩලරඩලඉඩ ැල
රිංමගලඉඩරැලඅඩවලලගිවිලරහම.ස

ෙවවම: ්්ල අලහ්ං,් සල්ලලඩමලම්ල ලසඩලම්මල අ ලපම්ූ 
ෙහසලඅ ර්ධලැරලගවෙවර. ඹ්ලංලරලෙරරලනසෙරක  ර්ල
සම්රලෙරෙෙදඩෙඩ්. ඹ්ලෙරවල තලසම්ෙරඩලම් සම්රල
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ෙදනලමලරර! ම්ල මවලප්ලෙ ඩරනලමලරර ! සල්ලලඩම ඹ්ල
අතල ේම් ල්, මං්ලැ්වපැ්.    
     (මහ්්්: බං්ප, 
සස්ලම) 

2. 

ِعّ�  اللُّامّ 
َ
  َعَ  َ

ْ
 ِعبَيَدرَِك  ََُحْنِن  ََُشْكِركَ  ِركَ ِذك

අලහ්්මමලඅඉඩගලඅහ්ල  පැලරා පැලර්ස්නලඉ්්දතැ. 

ෙවවම : ්්! අලහ්ං්ලඹ්ර ස  ව ැරඩර් දලඹ්්ලස්්ත 
පදලැරඩර් දලඹ්්ල්ංලඅයපඩලරලමනමලනූම්ලද ම්ලකදවල
ැරනලමලරරල! (මහ්්්: බං්ප, අබලද්වද) 

3. 

ِّ  اللُّامّ  ُعوذُ  إِ
َ
ُْبِ  ِمنْ  بَِك  َ

ْ
ُعوذُ  اْ

َ
َْ  بَِك  َََ

َ
رَدّ  َ

ُ
َ  

َ
رَْذلِ  إِل

َ
ُعُمرِ  َ

ْ
ُعوذُ  اظ

َ
 ِمنْ  بَِك  َََ

�ْيَي فِتْهَةِ  ِّ ُعوذُ  ا
َ
َقْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َََ

ْ
 اظ

අලහ්්මමලඉඩගලඅම ැලරරලලජබනලරඅමන ැලරඩලඅඩල
කරදදලඉහ්ලඅිදලලලකසපලරඅමන ැලරඩලෆවරතවලනඩ්්ල
රඅමන ැලරඩලඅද් ලලැබප. 

ෙවවම: ්් ! අලහ්ං,් සල්ලලඩමලනර්ැරඩලරර ේ්රල
ඹේඩල වර. න්හලමංක ර්ස්ල ව  ෙමඩ දලම්ලල රර ේ්ල
ැරවර් ! ෙමෙහෙර අිබදැ්ූලවවවරේඩලදලමමලඹේඩල
රර ේ්රල වර.  ෙමඩමලැබරෙෙල(රගරෙල) ෙවදර් ෙරඩල
දලමමලඹේඩ රර ේ්රල වර.    (මහ්්්: 
බං්ප) 
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•   රලඅස්සහ්සලඅෙහ්කමලරරං්මළලහ්ං්ල්ල්ලංඅල
රග්ල  රසරඩල දකකල ැමසහල  ලංල ලරල  ස්රරල ෙසශල ංලූල
සහ්මල  රස්.   රල  ෙහසමල අසස්හ්සල අෙහ්කමල
රරං්මළලහ්ං්ල්ල්ල රසරඩලරමලැමසහල ලංල ලරල ස්රරල
ෙසශලංලූලසහ්මල රස්.      
 (මහ්්්: සස්ලම, අබලද්වද, ඉබනලම් ්) 

• රැරවලෙදැැලසහ්ව් ල ලරමල  ්ල අනර්ි්්ල
ෙංහලඅමවරලරැරවලෙදැ ලි ිලදලඅරස්රලරැරවෙෙලෙදරරල
  දේඩල  ලවේං්්දලසමං්ලර්ඩලෙර්.   දලරමලැකහලමවල
ර්ඩල ලදකකලැකහලස්ර්ලව්්ලගන්.  (මහ්්්: බං්ප) 

•   රලෙ ර සමංඩල ප මලි ්්ලැර්.  රමලවේං්් දල
 රස්ලර ලළම්ූඩලෙැෙර ලසහර්වල රස්ල  රලරර ේ්රල
 ව්ල  රලප්ිථර්ලැරලඅරස්රෙෙලසහ්මල ලර්ම්.  

 ඩර්ං්රලරනෙෙ ඉප්වරඩලදිරලනූෙම ලදලෙැැලනූෙම ල
දල්ර්ල නෙරැ්ලසස ලපම්ූ්නඩලල ිම්.   

َبَاءِ  َ�نْ 
ْ
ََ  قَيَل  اظ ّ  ُرُكوعُ  َك ِِ

َّ  ايّ ََ  ُ َّ وُدهُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا َُ َُْ�َ  ََُن َدَ�ْ�ِ  ََ َْ  الّن
َِِذا َنهُ  َرَ�عَ  ََ

ْ
َال  َمي الّرُكوِع  ِمنْ  َرَ ِقيَيمَ  ََ

ْ
ُقُعودَ  اظ

ْ
اظ  الّنَواءِ  ِمنْ  قَِر�بًي ََ

්ිර්ලරළ්ලහ්්ලඅඩ්ලළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 
ර ල සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහමල ළම්ූඩෙෙල න්්මල
(ෙංරවල රළලලහ්තං්ලං්ලෙස ල ර්රඩල ්ර්රලනූමලසමං්ල
ස්ල ගලගෙමල ඉප්වර) ං්ල කමදල (ෙංරවල වේං්්දල සමං්ල
ර්ඩ ෙමලඉප්වර) ංලරල ළම්ූඩෙෙලවුක,  ළම්ූඩෙෙල
 ජදල ළම්ූඩෙෙලස ද්ලෙදැලඅවරලඉඳමලං්ලවුෙර ලස්ල
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 සල සවලඅරසථ්්රල්රලඉප්වරඩල්ැ්ැ්ූලපම්ූ්නඩල
ල්. (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 

• ෙ ෙනෙවලැ්ඩව්රලදලසහ්වෙෙලදලලපරේකලෙමඩමල
ැ්යළල ැර්. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ෙූහලෙ ෙනෙවලෙමෙසශලපැ්ෙලැකං.  

لّوا ِِ  َكَمي ََ ْ�تُُمو
َ
ِّ  َرَ ََ ُ

َ 

ම්ලසහ්ව්ලඉටලැරරර් ලෙමඩමලනුහ්ලදලසහ්ව්ලඉටල
ැරනල(මහ්්්: බං්ප) 

• ඉම්මලරර්්ලමඃමඩරවඩලෙදස්ලංලූෙමලකම්ස

1.  ඩර්ං්රලරනෙෙලසහ්මල ලර්ෙමඩල  රලඉම්මලරර්්ල
මඃමඩරවඩලෙදස්ල ංලූම්. ඹ්ල සමතලැ්ඩව්රඩල දල
සැඩෙඩලරමලඹිඩලංලූල්රලෙව ලමද ලරමලස්ල  රල
ංලප් යළ්. අනර්ි්්ල සහ්වේඩල   ල න්රවල
ප්ිථර්රඩල ලර්ම්ලෙ රල මලස්ථ්රෙෙමල ේපැරල
 රැලලවලසහ්ව්ඩලඉටලනූමලසළටලද්් ලෙරෙෙව. ස

 ෙමඩමලමඃමඩරවදලඉම්මලරර්්ලඹිඩලෙදස්ලංලෙරරල
ෙව ලරලු්ලෙරේටමලසළටලද්්ැලෙර්. ස

2. ඉම්මල රර්්ල මඃමඩරවඩල ෙදස්ල දකකල  ලවෙවඩල
ංලෙර්. ල්ැල රමල  ලවෙවඩල ංලෙර්. ෙමල ස්ලහමල
 ඩර්ං්රලෙර්. ස
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1.ස

ةَ  َ�نْ  ََ ِ ّ  ََ كَ : "قَيظَْت  رض اهللا عهاي َع� ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ  لَمْ  َنلّمَ  إَِذا َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
  َ�ْقُعدْ 

ّ
ََْت  اللُّامّ  َ�ُقوُل  َمي ِمْقَدارَ  إِال

َ
ِمهَْك  الّنَالمُ  َ َت  مُ الّنَال  ََ

ْ
ََاللِ  َذا َ�بَيَرَ

ْ
 اْ

َرامِ 
ْ
ك ِ

ْ
 )ََرجه َنلم" (ََاإل

 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලසහ්මල ලර ල
ල්ල 

ََْت  اللُّامّ 
َ
ِمهَْك  الّنَالمُ  َ َت  الّنَالمُ  ََ

ْ
ََاللِ  َذا َ�بَيَرَ

ْ
َرامِ  اْ

ْ
ك ِ

ْ
 ََاإل

්රලප්ිථර්රලන්රලවරම්ලරසලර්ඩ  ලෙරෙසැ්ං ්ල්ල
ර්ේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලපැ්ෙලැරලසැ්්්.  

2.  

َ�ْن هُ  ٍب ََ
ْ
ََ : قَيَل  رض اهللا عهه ل ِ  رَُنوُل  َك َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  يَُؤّمهَي َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
يًعي َجيََِِيْهِ  َعَ  َ�يَهَْصُِف  َد َاظ( ِشَميِلِ  َََعَ  يَِميِههِ  َعَ  َجِ  )تمذيََرجه َبو دا

්ලබල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහදල
ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල අ ්ල
සහ්ව්ලෙමෙං්ලරඩෙරකලවං.   රල ළම්ූඩලවමලදකූල
ං්ලරමල්රලෙද ලවව්ලංලවූ්ං.    
    (මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 
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 ඩර්රලජරම්රලැරනලලපසවලදංමලගවලෙද් ලඉටලැරනල
ලපසවලඉංවලසමංඩල ප ලල්ැල  ලරැ්ර්නඩලදලවරවල
ලැ්ලවරවලරැ්ර්නඩල දලම්වෙරඩලම්වරලනූමලසළටල
ද්්ැ්. ස

 

6 - ඳස්ෙවල සලාතයැි ඳස ඇන පාය්හාිැ 

අනර්ි්්ල සහ්ව්්ල   ල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩලැකලප්ිථර්රඩල රස්ලසිමල ඩර්ංර්ල
ෙර්.   ල දල සටමල ෙැෙරකමල  මල ප්ිථර්රඩල ංඅල රග්ල
 රස්. ්ර්ල ංවලසමංඩලඅයපන.  

ْنتَْغِفُر اهللاَ 
َ
ْنتَْغِفُر اَهللا، َ

َ
ْنتَْغِفُر اَهللا، َ

َ
َ 

අස්වෙෆවලහ්ං්ල්නෙරඩලළඩරර ලපැ්ෙලැර්.  

ෙවවම: අලහ්ං්ෙගඩලසම්රලඅ්ලදලසැර. (මහ්්්: 
සස්ලම) 

  රලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

ََْت  اللُّامّ 
َ
ِمهَْك لّنَالُم ا َ َت  لّنَالمُ ا ََ

ْ
َالَ ا َذا َ�بَيَرَ

ْ
َرامِ إلِ ََا لِ ْ

ْ
 ك

අලහ්්මමලඅඩවසල්සහ්මලරරඩැස්ලසහ්මලව්්ර වලදලල
 හ්ලලරලලඉ ර්ම.  
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ෙවවම: ්්ල! අලහ්ං,් ේඩත්ලඹ්්. ේඩත්ල ත රනෙෙල
ඹේඩ්. ෙගෞරරග ව දල අඹම්රරව ව දල ඹ්ල භ්ග් 
රඩව්්්.    (මහ්්්: සස්ලම) 

 

َ  الَ 
َ

 إِ  إِل
ّ
ُ  ال َّ �َك  الَ  ََْحَدهُ  ا ُ  َشِ

َ
ُ  ل

َ
ُك  ل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
ل َْمدُ  ََ

ْ
ّ  َعَ  ََُهوَ  ال ءٍ  ُُ  قَِديرٌ  َشْ

ْ�َطيَْت  لَِمي َميَِعَ  الَ  اللُّامّ 
َ
َ  

َ
ال   َمهَْعَت  لَِمي ُمْعِطيَ  ََ

َ
ال َدّ  َذا َ�هَْفعُ  ََ

ْ
َدّ  ِمهَْك  اْ

ْ
 اْ

හ්ල ඉහ්ංල ඉලහලහ්්ල රං්ද්ල හ්ල ේූැහ්ල හ්ලල සලකල
රහ්ලලංමනලර්රලඅහ්ලකලලලේ්ඉඩලැදි. අලහ්්මමලහ්ල
ම්නඅලලම්ලඅඃව්වලරහ්ලසඃත්ලලම්ලමරඃවලරහ්ල් ඩහකලදලල
 ද ලරඩැලල දන 

ෙවවම: රලමනම්ල නසස්්ලඅලහ්ං්ලංලර ෙරරලනසෙර ලෙංහල
නසර ලෙරෙමලව. ඹ්ල් ්්. ඹ්්ලනසනලංිලැවෙරකල
ෙරෙමලව. ස්කලරම ව්්ඩලඹ්්මල ර්.  ලපෙිස් ස්ලහ ද 
ඹ්්ම්. ඹ්ලසටමලෙද් ලෙැෙර මල්හ්ල වව්්. ්් ! 
අලහ්ං්, ඹ්ලනඩලෙද් ලරක ර්ලම්ලෙංහලඹ්ලරලකුලෙද්  
හ්්ල දම්ල ෙංහල නසරක්ල ංලන්්ර ල ෙරෙමලව. ඹේඩල
රදම්ල ධරරව්ෙෙල ධර්ල ඹ්්ල පේහ රරවල ෙරෙෙර්.
      (මහ්ේ: බං්ප, සස්ලම) 

 

َ  الَ 
َ

 إِ  إِل
ّ
ُ  ال َّ �َك  الَ  ََْحَدهُ  ا ُ  َشِ

َ
ُ  ل

َ
ُك  ل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
ل َْمدُ  ََ

ْ
ّ  َعَ  ََُهوَ  ال ءٍ  ُُ  الَ  قَِديرٌ  َشْ

 إِ  قُّوةَ  الَ ََ  َحْوَل 
ّ
ِ  ال َّ َ  الَ  بِي

َ
 إِ  إِل

ّ
ُ  ال َّ  إِ  َ�ْعبُدُ  الَ ََ  ا

ّ
ُ  إِيّيهُ  ال

َ
ُ  ايّْعَمةُ  ل

َ
ل َفْضُل  ََ

ْ
ُ  اظ

َ
ل ََ 

ََننُ  اَّهَيءُ 
ْ
َ  الَ  ال

َ
 إِ  إِل

ّ
ُ  ال َّ ُ  ُ�ِْلِص�َ  ا

َ
ينَ  ل ِّ لَوْ  ا ََ  َكرِهَ  ََ َكفُِرَ

ْ
 اظ
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හ්ල ඉහ්ංල ඉලහලහ්්ල රං්දුල හ්ල ේූැල හුල හ්ලල සලකල
රහ්ලලංමනලර්රලඅහ්ලකලලලෙේ්ඉඩලැදි. හ්ලංවහලරහ්ල
කවරවලඉලහ්ල ලහ් ලහ්ලඉහ්ංලඉලහලහ්්ලරහ්ලරඃබනල
ඉලහ්ලඉ්්්්ලහ්ඩලනඃමළලරහ්ලලහලිලරහ්ලලසර්කල 
ංසඩලහ්ලඉහ්ංලඉලහලහ්්ලසංල්්රලහ්දදරලරහවලැපංලල
ැ්ෆලඩ.ස

ෙවවම: රලමනම්ල නසස්්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරලනසෙර ලෙංහල
නසර ලෙරෙමලව. ඹ්ල් ්්. ඹ්්ලනසනලංිලලැවෙරකල
ෙරෙමලව. ස්කල්හවහලඹ්ලසළ්.  ලපෙිස් ස්ලහලඹ්්ම්. 
සටමලෙද් ලෙැෙර මලඹ්ලෙ ත්ල වව්්. අලහ්ංේගඩල
ංලරලනසමලෙ ත් ලෙංහල්හෙවග් ලෙරෙමලව. ඹ්ලංලරල
ෙරරවල ෙදලේකල රලව. ඹ්ල ංලරල ෙරරල නසෙරක්ල අලල
රලමනමල ෙරෙැරඩෙරස. ස්ිල ද්්්ද්ඩල ඹ්ල සළ්. 
ේශේ්ඨවර් දලකළම වලක ං්ර් දලඹ්්මල ර්. රලමනම්ල
 නස්ස්ල ඹ්ල ංලරල ෙරරල නසෙර ල ෙංහල නසර ල ෙරෙමලව. 
 ලපත ෙේශ ල ැරඩරඩල ලවදධල ිරල දල ස්ක රලමනමල ඹ්ල
ෙරනෙරඩල මූ ලඉටලැරස.    
 (මහ්්්: සස්ලම) 

  රල ංවලසමංඩලඅයපඩලි්්ලැර්. 

ِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُنولِ  ُهَر�َْرَة َ�نْ  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ َ  َنّبحَ  َمنْ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا َّ ّ  ُدبُرِ  ِف  ا ُُ 
َالةٍ  ُِ�َ  ثََالثًي ََ ثََال دَ  ََ َ  َََحِ َّ ُِ�َ  ثََالثًي ا ثََال ّبَ  ََ ََ ََ  َ َّ ُِ�َ  ثََالثًي ا ثََال  َ�تِْلَك  ََ
ََ  �ِْنَعةٌ  �ِْنُعو قَيَل  ََ ِميئَةِ  َ�َميمَ  ََ

ْ
  ال

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ   ََْحَدهُ  ا

َ
�َك  ال ُ  َشِ

َ
ُ  ل

َ
ُك  ل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
ل ََ 
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َْمدُ 
ْ
ّ  َعَ  ََُهوَ  ال ءٍ  ُُ َطييَيهُ  ُغِفَرْت  قَِديرٌ  َشْ ََ  َْ ِِ َُدِ  ِمثَْل  َكََْت  ََ َْحرِ  َِ

ْ
ََرجه " ال

 َنلم

අලහ්ං්ෙෙ ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ැරෙරකලසටමලසහ්ව්ැ්ල  රමල33 රර ල 

ََ اهللاِ    බං්රලහ්ං් (අලහ්ං්ල ලලළව්)  ُنبَْحي

්ල්ල රස්ලඅලහ්ං්රල ලාදධලැර 

33 රර ල 

 َ
ْ
 අලලංමනලලලහ්ං් (ස්කලපෙිස්ලඅලහ්ං්්්) ْمُد ِهللاِ ال

්ල්ල රස්ලඅලහ්ං්්ලපෙිස්ලෙැේ 

33 රර ල 

َبْ 
ْ
ْ

َ
අලහ්්ලඅ ්ි (අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ්) ්ල්ල රස්ල اُهللا َ

අලහ්ං්රලකවැ්ේ්්ලභ්ර්්ල වලැරඩෙඩලදල 

 ල්ල ්ල99 රර් ලෙර්.  

100 සම ිූලනූමලසමං්ල 

َ إِ  الَ 
َ

 إِ  ل
ّ
ُ  ال َّ �َك  الَ  ََْحَدهُ  ا ُ  َشِ

َ
ُ  ل

َ
ُك  ل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
ل َْمدُ  ََ

ْ
ّ  َعَ  ََُهوَ  ال ءٍ  ُُ  قَِديرٌ  َشْ
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හ්ල ඉහ්ංල ඉලහලහ්්ල රං්දුල හ්ල ේූැල හ්ල හ්ලල සලකල
රහ්ලලංමනලර්රලඅහ්ලකලලලෙේ්ඉඩලැදිල 

ෙවවම: රලමනම්ල නසස්්ලඅලහ්ං්ලංලරලෙරරලනසෙර  ෙංහල
නසර ලෙරෙමලව. ඹ්ල් ්්. ඹ්්ලනසනලංිලැවෙරකල
ෙරෙමලව. ස්කලරම ව්්ඩලඹ්්මල ර්.  ලපෙිස් ස්ලහ ද 
ඹ්්ම්. ඹ්ලසටමලෙද් ලෙැෙර මල්හ්ල වව්්. 
   

්ල්ල රසඩෙඩලදලඹ්ෙෙලරලර ලස්නලෙ රලවරමලතබූලදල
්ර්්ලසම්රලෙදනලහලෙබ.   (මහ්්්: සස්ලම) 

ََ اهللاِ ُنبْ    බං්රලහ්ං් (අලහ්ං්ල ලලළව්)  َحي

්ල්ල රස්ලඅලහ්ං්රල ලාදධලැරල 

33 රර ල 

َْمُد ِهللاِ 
ْ
 අලලංමනලලලහ්ං් (ස්කලපෙිස්ලඅලහ්ං්්්) ال

්ල්ල රස්ලඅලහ්ං්්ලපෙිස්ලෙැේ 

33 රර ල 

َبْ 
ْ
ْ

َ
َ  ُ ් අලහ්්ලඅ ්ි (අලහ්ං්ලඅතලේශේ්ඨ්) هللا ල්ල රස්ල

අලහ්ං්රලකවැ්ේ්්ලභ්ර්්ල වලැරඩෙඩලදල 

 ල්ල ්ල99 රර් ලෙර්.  



 

120 

 

•  ෙසශල ෙරෙමලතරමල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල ලසඩල සමංඩල ැකල වරවල අයරනඩල
 රස්.  

 

ِ  رَُنولِ  َ�نْ  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ   ُمَعّقبَيٌت  قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
َ

يُب  ال َْ  قَيئِلُُانّ  َ�ِ
َ
 فَيِعلُُانّ  َ

ّ  ُدبُرَ  َالةٍ  ُُ َُةٍ  ََ ََ  ثََالٌث  َمْكتُو ثََالثُو ِِيَحةً  ََ ثََالٌث  �َْن ََ  ََ ثََالثُو ِْميَدةً  ََ
َ

َُعٌ  َ ْر
َ
َََ 

 ََ ثََالثُو ِبَ�ةً  ََ ِْ  ََرجه َنلم" رَ

සටමල අනර්ි්්ල සහ්ව්ැ්ල   රමල මඅ ැ්්වල ෙංරවල
   සඩල  රසරල දටල ්ර්ල  රසරල අ්්ල ෙංහල  මුඩලි්්ල
ැරරලඅ්්ලනසනල ්ඩර ල තලෙරෙෙර්.  රමල33 රර ල
 බං්රලහ්ං්ල් නෙරඩලවස්් ංල් ලර්මවල33 රර ලඅලංමනල
ලලහ්ං්ල් නෙරඩලවංස්දල ලර්මවල34 රර ලඅලහ්්ලඅ ්ිල
්නෙරඩලව ්ිල ලර්මවලෙව.    
   (මහ්්්: සස්ලම)  

•  ෙසශවල ෙරෙමලතරමල ර ල (සලහලහ්් අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල ලසඩල සමංඩල ැකල වරවල අයරනඩල
 රස්.  රමල 

ِ  رَُنولِ  َ�نْ  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ ََ اهللا َخًْني"  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا ًة،  ُنبَْحي �َن َرا ِ
ِْ ََِع

َْمُد ِهللاِ َخًْني
ْ
�نَ  َال ِ

ِْ َبْ َخًْني ََِع
ْ
ْ

َ
ََاُهللا َ ّرًة،   رّ  ََ ََ �َن  ِ

ِْ  اهللاُ ََِع
ا
 إِال

َ
  ًة، َال إل

ةً  َخًْني �َن َرا ِ
ِْ  .ََرجه اظتمذي َاظسنيئ" ََِع
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 රමල25 රව්ර ල බං්රලහ්ං්ල් නෙරඩලවස්් ංල් ලර්මවල
25 රර ලඅලංමනලලලහ්ං්ල්නෙරඩලවං්සදල ලර්මවල25 
රර ල අලහ්්ල අ ්ිල ්නෙරඩලව ්ිල  ලර්මවල 25 හ්ල
ඉහ්ංලඉලහලහ්්ල්ල් වං්ලලල ලර්මවලෙව.  
 (මහ්්්: තිරද, අඩ-රස්ර) 

 

•  ෙසශවල ෙරෙමලතරමල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල ලසඩල සමංඩල ැකල වරවල අයරනඩල
 රස්.  රම 

  

ِ  رَُنوُل  قَيَل  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ َِ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا لّتَي ََ  
َ

ْنلِ  رَُجٌل  ُ�ِْصيِاَمي ال   مٌ َُ
ّ

َل  إِال ََ  َد
َّهةَ 

ْ
َمنْ  َُِن�ٌ  ََُهَمي اْ ِ  رَُنوُل  قَيَل  قَيَل  قَِليٌل  بِِاَمي َ�ْعَمُل  ََ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َْمُس  الّصلََواُت 
ْ
َحُدُ�مْ  َُُنبّحُ  ال

َ
ّ  ُدبُرِ  ِف  َ َالةٍ  ُُ ا ََ ً ِْ َ�َْمدُ  َع ا ََ ً ِْ ّبُ  َع َِ �ُ ََ 

ا ً ِْ ََ  ِ�َ فَ  َع ِميئَةٌ  َخُْنو َِ  ِف  ََ ٌف  اللَّني
ْ
ظ
َ
َِ  ِف  ِميئَةٍ  َََخُْس  َََ ِمَ�ا

ْ
ََرجه " ال

 )اظتمذي َاظسنيئ

 රමලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙමෙසශල
පැ්ෙලැකං. ැවකලෙදැ ල ව. ්ලැවකලෙදැලසස්ලමල
රනෙසකල ර ිවරලරර ේ්ලැරලගඩෙඩලරමලඹ්ලසර්ිග්්ල
ලලෙසනලරසලරලව. ් ලෙදැමලඉව්ල ං ්. වරදල් ලෙදැමලඉටල
ැරරල කදල්ල ස්රල ්න. අලහ්ං්ෙෙල ර ලල රර්්ල
(සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ෙමෙසශල පැ්ෙල
ැකං.  ිිලැ්හලසහ්ව්ඩ්. නුහ්ෙගඩලෙැෙරකලසටමල
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සහ්ව්ැ්ල  රමලදසලරර ලවස්්ංල් රස්. දසලරර ලවංස්දල
 රස්. දසල රර ල ව ්ිල  රස්.  රමල  ර්ල (සම ිූල
ගූර)  ැස්ල  රංන. රසවල ළහ්ෙර ල  ්ල   ල ද්සල්
 ඩ්්න.  (මහ්්්: තිර , රස්ර) 

 

•  ඩර්ං්රල රනෙෙල ගූඩලනූෙම ල දල වමල දටෙව ල
 ුලලෙංහල ඟලලළඩලෙංහලභ්ලවලනූම්.  
1. 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َّ ُ  رَِضَ  َ�ْمٍرَ بِْن  ا َّ يُْت  قَيَل  َ�هُْاَمي ا
َ
ِ  رَُنوَل  َرَ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  َعلَيْهِ  ا

ِِيحَ  َ�ْعِقدُ  َََنلّمَ   )ََرجه اظتمذي  َاظسنيئ( اظتّْن

 

අමිලඉබනලඅබනලහ්ං්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ල ැරරල හද.  ළම්, අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල
(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලැරරලවස්් ං්ඩල
ගූඩලැරනලමමලනටරල්ල්ල රස්ලසැ්ං.   
    (මහ්්්: තිරද, අඩ-රස්ර) 

 

ةَ  َ�نْ  َ�ََْت  َُُنْ�َ ُمَايِجَراِت  ِمنْ  ََ
ْ
َي قَيَل : "قَيظَْت  ال

َ
ِ  رَُنوُل  ي َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

نّ  ُِ ِِيِح  َعلَيْ ََ  ََاّلْقِدُِس  ََاّلْاِليِل  بِيظتّْن ِل  ََاْعِقْد َِ ََي
َ ْ
ٌت  فَإِّ�ُانّ  بِيأل

َ
ْنئُوال ََ 

ْنتَهَْطَقيٌت  َُ  
َ

ال نَ  ََ
ْ
َد َاظتمذي" (الرّْحَةَ  َ�تَسَْنْ�َ  َ�ْغُفل  )ََرجه َبو دا
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්්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

අ ්ල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල ෙමෙසශල පැ්ෙල ැකං. 
(ැ්ඩව්රඩල රර) නුහ්ල ෙැෙර ල දල වස්්ං,් වංල්ලල ං්ල
ව දස්ල  ලර්මල රග මන.  ්ලලඩල නුහ්ෙෙල  ඟලල ළඩල
රලඩල්ර්ලගූඩලැර්. සල්ලලඩමල්ර්ලලමසනලහ්රලදට්. 
ැව්ලැරරනලහ්රලදට්. නුහ්ලඅරරධ්ගරලෙරෙසැ්.  ල්ල
නුහ්ලරඅිර්ද්ලැරලදමඩෙර්්.    
  (මහ්්්: අබලද්වදලතිර .) 

 

• සටමල සහ්ව්ැ්ල   රමල සඅවලසෙව්ඩල ෙංරවල
 රළලල හහ ල ං්ල  රළඩල ර්ස්ල  ්ර්්ර්ල නූමල
 (මහ්්්: අබලද්වදලං්ලතිර )  
 

ව් ල ෆලෙ 

ُعوذُ  قُْل 
َ
َفلَِق  بَِرّب  َ

ْ
لََق  َمي َشّ  ِمنْ  ،اظ ِمنْ  ،ََ قََب  إَِذا َغِنٍق  َشّ  ََ ِمنْ  ،ََ  َشّ  ََ

ُعَقدِ  ِف  ثَيِت اّيّفي
ْ
ِمنْ  ،اظ   .َحَندَ  إَِذا َحيِندٍ  َشّ  ََ

 ස්රලහ් ිලරංම්්නිලරහම. කලලඅමනල රබ ලලහහ . රඩල
ේිපලම්ලංහ . රරඩලේිපලග්සනඩලඉද්ලරැබ. රරඩේිපඩ 
රහ්හ්ස්තලෆලලකැද. රරඩලේිපලං්ස ඩලඉස්ලංසද. 

ෙවවම: සලම්ලැවූ්භපවල රම ැවූ්භපවලඅලහ්ං්ෙෙල
ර්මේඩලරරමභලැරර.  (ර රර්)  රසි. අවෙූහදෙෙල



 

124 

 රම්ම තෙගඩලමමලරර ේ්රල වර. ඹ්ලනිම්ූ්ලැකල
දට ලඅ්ං තඩලද, රර්ඩධැ්රලර් ්,  ්ලලලෙසරලල්ල  ල
අ්ං තඩල දල වරදල ගල්ල මවල (මළර්) ලිඩන්ඩෙෙල
අ්ං තඩලදලරිේ්්ලැරඩර්ලඹ්ලරිේ්්ලැරරලල්ලඹ්ෙෙල
අ්ං තඩලදලමමලරර ේ්රල වර.  

 

ව් ැ - හාස් 

ُعوذُ  قُْل 
َ
ِلِك  ،اّييِس  بَِرّب  َ ِ  ،اّييِس  ََ

َ
وَْنَواِس  َشّ  ِمنْ  ،اّييِس  إِل

ْ
َّهيِس  ال

ْ
ِي ،ال

ّ
 ال

ُدَرِ  ِف  يُوَْنوُِس  هّةِ  ِمنَ  ،اّييِس  َُ ِ
ْ
   .ََاّييِس  اْ

 ස්රලහ් ිල රං්ම්නිල රහම. කලල අමනල  රබ ඩල ර්ස්, 
මලනඩල ර්ස්, ඉහ් ඩල ර්ස්, රඩල ේිපලල රස්ර්ස්, 
අලැඩර්ස්, අලහදලයරසල් ල ල ්පඩර්ස්, රරලලජඩරතල
රඩර්ස්.  

ෙවවම: රන ඩෙෙල රම්ම තෙගඩලමමලරර ේ්රල වර. 
රන ඩෙෙලඅම තෙගඩ, රන ඩෙෙලෙදලඳඩෙගඩ. (සද්) 
සලතල ලස්ලරපවලසළලලල තලැරඩර්(රරලෙේ්ව්ඩ)ෙෙල
අ්ං තඩල (මමල අලහ්ංේගඩල රර ේ්රල  වර.) ෙමේල
රන ඩෙෙල සවල රහල රපවල සළලලල  තල ැරරඩෙරන. 
(ෙමරලඩරඩ) ජඩලරවඩෙගඩලදලරන ඩෙගඩලදලෙරත.  

 

• සටමලසහ්ව්ැ්ල  රමලර්ළලලකිසේලෙංරවල
අල-කිරඩල2: 255 රලනලර්ව්ල ්ර්්ර්ලනූමල 
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  نْ �َ 
َ
  ِب َ

ُ
 رَ قَ  نْ مَ " منلّ ََ  ليهِ عَ  اهللا َّ ََ  اهللاِ  رنوُل  قيل :يَل قَ  رض اهللا عهه ةَ يمَ مَ َ

َ
َ 

ّ رْ الكُ  ةَ آيَ  ّ  رِ بُ دُ  ِفْ  ِِ َ  ةٍ توَُ كْ مَ  الةٍ ََ  ُُ  اِ  ةِ هّ اَْ  لِ وْ َُ دُ  نْ مِ  هُ عْ هَ مْ �َ  مْ ل
ّ
َ  ال  َت وْ مُ �َ  َْ ا

 )ََرجه اظسنيئ(

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රල අබලකම්ම්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ැරෙරකල අනර්ි්්ලැරනලහලබල සටමල සහ්ව්ැ්ල   රමල
ර්ළලලකිසේල රසඩෙඩලදලමරූ්ලංලරලෙරරලනසර ල
ඹ්රලස්රිග්්ලලල්ෙමඩලෙරෙරක රඩෙඩම්.  
     (මහ්් :් අඩ-රස්ර) 

 

ආය ල කයසය 

 ُ َّ َ  الَ  ا
َ

  إِل
ّ

ّ  ُهوَ  إِال ََ ْ
َقّيومُ  اظ

ْ
ُذهُ  الَ  اظ َُ ْ

ُ  ََْومٌ  الَ ََ  ِنهَةٌ  رَأ
َ

ََاِت  ِف  َمي ل َمي الّنَمي  ِف  ََ
 ا

َ
ِي َذا َمنْ  رِْض أل

ّ
َفعُ  ال َْ َ  إِ  ِعهَْدهُ  ُ

ّ
يِْديِامْ  َ�ْ�َ  َمي َ�ْعلَمُ  بِإِْذَِهِ  ال

َ
َمي َ َفُامْ  ََ

ْ
ل ََ  

َ
 ََال

 ََ يُطو ءٍ  ُ�ِ ِمهِ  ِمنْ  َِِشْ
ْ
 إِ  ِعل

ّ
ََاِت  ُكرِْنّيهُ  ََِنعَ  َشيءَ  بَِمي ال   الّنَمي

َ
  رَْض ََاأل

َ
 َ�ئُوُدهُ  ََال

ّ  ََُهوَ  ِحْفُظُاَمي ِِ َع
ْ
َعِظيمُ  اظ

ْ
 اظ
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අලහ්්ලහ්ඉහ්ංලඉලහ්්රලලං්යලලැ්ිමලහ්ලවඃ්න්ල
සරළව රහ්ලරවම, හුලම්ලෆස්සම්ර්තලරම්ලෆල-අිලලමඩල
දලහදල ්ේ්හකල ඉඩද්ල ඉලහ්ල  ල ඉදන , ්ඃහසල ම්ල ්්රල
අ්ද මලරම්ලැලහ්ම, රහ්ලයහ්රල ලෙේ්ඉඩලරඩලඉලර , 
ඉලහ්ල ම්ේ්අ, රසඅලකිි්ය්සල්සම්ර්තලරල-අිකලරහ්ල
්මන්ල හ්ි්ම්ලර්රලලඅල්යලලඅලම.ස

ෙවවම: අලහ්ං,් ඹ්ල ංලරල රලමනම්ල ෙරරවල ෙදලෙමකල
ෙරෙමලව. (ඹ්) සද්ලජරම්ර්, සිරෙ හේැ්. මමලනඩද ල
ෙංහලදලඩලනඩද ලෙංහලඹ්රලයංූ්ලෙරෙැරඩෙඩ්. අංසල්
 ල තල(ස්ක) දටලං්ලර වහෙෙල තල(ස්ක) දටලඹ්ලසළ්. 
ඹ්ෙෙල අනමලතේඩල රසල ඹ්ල අ ්සල (වරල ෙැෙරකල
ෙරනෙරඩ)  ්ලදම ලැකලංල ෙ ලැරෙරක්ලද? ඹිර්ල
ඉ පේඩලං්ලඹිර්ල   සඩල තලදටලඹ්ලමලරලඩලදඩෙඩ්. 
ඹ්ල(අලහ්ං්) අඹමවලැෙකශලරමලරසලඹි්ලඹ්ෙෙලදලනෙමඩල
නසර ල පයංූ්ලැරලෙරෙගනත. ඹ්ෙෙලකිසේල(අ ර) 
අංසල් ලං්ලර වහේල ලර්් වරල ව. ්ර්ලරර ේ්ලනූමල
ඹ්රලෙරෙංස්ල වලෙරෙැරඩෙඩ්. වරදලඹ්ලකවවූවර්ල
 රෙමහවවම්. 

 

7 - සලාතෙය  න තන 
ඉම්ම රරේකලමඃමමලරරේකලං්ලවනලපදගහේකලරෙේඩල
 රළලලහ්තං්ල ්ර්්ර්ලනූෙමලගත්. 
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1. අනර්ි්්ලෙංහල රැලලවලසහ්ව් ලි රලදලරංස් 
ෙංහල පසදමෙෙල  ්ර්්ර්ලැරරල සහ්ව් ල ිරල දල
ඉම්මලරර්්්වලමඃමමලරර්්්වලවනලපදගලැලෙහසල
ඉටැරඩර්්වල රළලලහ්තං්රල  ්ර්්ර්ලනූමල
අනර්ි්්ල ෙව.  ෙමඩමල  ්ල සටමල රැරව්ැමල
 ්ර්්ර්ලනූමවලඅනර්ි්්ලෙව. රැරව්ැල ්ල
 ලර්ම්ලඅවල  ලවෙෙලරමල මලරැ්අව්ලනේ්ිහ්. 
රසවල් ෙමකලඉම්මලරර්්ලවුකලඉප්වෙර ලසැ්ලදල
්ලෙරවල ලරූලසහ්ව්්ලසංභ්සල ල රළලලහ්තං්රල
 ්ර්්ර්ලනූම්ලංලන්්රලෙරෙහලබෙණලරමල රලනල
ෙැෙරක්ලං්ල ලඉම්මලරර්්ලපසදමෙෙල ්ර්්ර්ල
ැරරලසහ්ව්ැ්ලසංභ්සලවලමඃමමලරරේකලංලරල
ෙමෙිඩෙෙලසහ්ව්ලලළගලෙඩ.  

2.  රළලල හ්තං්රල  ්ර්්ර්ල නූම්ල ෙරෙංලනල
ෙැෙරකලඅල-කිරරේඩලවමඩ්ල ං ල ෙද් ල
 ්ර්්ර්ල ැර්. කිරරේඩල  ර්ල නසර ල
 ්ර්්ර්ල නූම්ල ෙරෙංලනල රමල  බං්ඩහ්හ ල
රලංමනලලලහ් ලරහ්ලඉහ්ංලඉලහලහ්්ලරලහ්්ල
අ ්ිලරහ්ලංිහලරහ්ලුවරවලඉලහ්ල ලහ්ං්ල්ල්ල
 රස්ලසැ්. (මහ්්්: අබලද්වදලඅඩරස්ර)  

 

සලාතය අත් ිා්ෙය සහ්ාා ිැහාෙෙ ආ්ම්ත 
සලාතය 
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සහ්වලැරඩෙරක්ලවමලරරමභැලසහ්ව්ලඅව  ලවෙෙලරමල
ඹ්ලඉම්මලසමතලැරරලඅරස්ථ්රැලසංභ්සලරඩෙඩලදල  ්ල
ඹ්ෙෙලරරමභැලසහ්ව්ලෙව.  

  

සලාතයෙය කකව ඇන  ෙික හතත යැෙැ ෙතෙසේ 
ද? 
සහ්ව්ල අවරර්රෙෙල ෙැෙරක්ල ංදස්ල ෙංරවලනලැල තල
වෙෙලරමලෙංහලවමඩලනලැභ්රේඩලසැරල්රලමව ලවෙෙල
රමලෙංහලඹ්ලගතඩලං්ලසතඩල ්ඩලංලප්ල්්ලයළලෙර්. 
දකකල ලවව්වලරමල ලවව්වලසහ්මල ලරස්ලයළලෙරෙෙව.  

 

සලාතෙය ූස්කමි්ෙයක කි ි  දෑ 

සහ්ව්ලඉටලැරඩර්්ල ඩර්ං්රලරනෙෙලසටමලරැරව්ැමල
 ප ිූල  ර්ර ල  ්ර්්ර්ල නූමල අල-කිරරෙෙල
අනලළරහ්ලඅනරල ර්ං්රඩල ්ර්්ර්ලනූමල  ල ර්ර ල
ේද්ල රැරවල ෙදැැල  ්ර්්ර්ල නූම්ල අනමලත්ල  ව. 
 ෙමඩමල  ැල රැරව්ැල  ර්රඩල ගූර්ර ල  ්ර්්ර්ල
නූමල  ැමල  ර්රල රැරවල ෙදෙැ මල  ්ර්්ර්ල නූමල
 ර්ං්රැ්ල රඩ්ල වරවල  ර්ං්රැ්ල පසුවර්ල හ්්ල දමල
ේෙෙංහලල්ලෙමෙහසල ්ර්්ර්ලෙරෙැකලයළ්. රසවලලැඩල
ල්ලෙමෙහසල ්ර්්ර්ලනූමලරරද ලෙරෙෙර්.  
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අනර්ි්්ලසහ්ව්ැදවල රැලලවලසහ්ව්ැලදවල ර්රැල
රරමභ්ල  ලඅරස්ර්ලෙංහල  ලමධ්සථ්ලෙැේසල ්ර්්ර්ල
නූම්ලඅනමලත්ල ව.  

 

සලාතෙය නහ ි සවහ අිස්්ාිැ 

ඉම්මලෙංහලමඃමමලෙංහලවනලපදගහේකලෙහසලසහ්ව්්ලඉටල
ැරඩෙරක ෙංහලඅරස්ථ්ලෙදැැලරංඅරලසැ්.  

 කසරලඩරල : රරමභැල ව ්ර්්ල   ල ප්රමභැල
ප්ිථර්රඩල ලර්මලලපසලනංඅරලසැ්.  

ෙදරලඩරල:  ්ර්්රලැකලයළලස්කලදටල ්ර්්ර්ලනූෙමඩල
  ල වුකල නූම්ල ෙ රල වමඩෙෙල සව්ල පම්ූරවල ්ල්ල
දලෙරරලවරම්ලනංඅරලසැ්.  

ෙමලංලරලෙරරවලස්ථ්රරලනංඅව්රලර මලසම්ඩධේඩල
නසනලස්ධැලසමංඩල ලරලව. කද්ංරූලරෙේඩලඉම්මලරර්්ල
 රළලලහ්තං්රල ්ර්්ර්ලනූෙමඩල  ලමඃමමලරවඩල ්ල
 ්ර්්්ර්ලනූමලලපසලඹ්ලනංඅරලසිමලසම්ඩධේඩල
ස්ධැලෙරෙමලතලල මලෙ ඩර්ල ්ලංලැ.  

 

පා්ම්ත පාය්හාිැ ෙ ිය  

ප්රමභැලප්ිථර්රඩලරිගලළරන.  
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ඉඩලකළමලරනෙෙල“ බං්රැලහ්්මමල.......“ ් රලප්ිථර්රල
 රස්ලඅලහ්ං්ලෙැෙර ලපෙිස්ලපදලනූම්.   රලරජ ං්ළල
රජ ්......“ ්රලප්ිථර්රල රස්ලවමඩලඅලහ්ං්ෙෙලගලවව්ල
්රල දඩර්ල සිම්.   රල “අලහ්්මමල ්්ඉද.......“ ්රල
ප්ිථර්රල රසරඩලගලවව්ෙෙලප්ිථර්රලල ිම්.   

සලාතය පාාද කතෙම  නය 

සටමලසස්ලමරරේකමලන්රවලෙවහ්ර්ලසහ්ව්ලඉටලනූමල
අනර්ි්්ලෙව.  

සහ්වල ෙදැ ල  ැ්ල   ලනූෙමල ෙතවර්රනඩල ෙංහල දලඩල
 ්ස ලඅරසථ්්රැලදලෙංහලදලඩලඅසග ලඅරසථ්්රැලදලෙංහලංලරල
නදංස්ල ැවකල නරල ෙරෙංලනල ෙරරවල අරස්ථ්රඩල රහල
අනර්ි්්ලසහ්ව්ලපම්දලනූමලවංරමලෙර්.  

කවවූවරලැර්.  

 َّ ُمْؤِمِه�َ  َعَ  َكََْت  الّصَالةَ  إِ
ْ
ْوقُورًي ِكتَيبًي ال ََ 

සල්ලලඩමලසහ්ව්ලලෙර්්සලැකිර්ලනෙං්වලැ්හ්ඩලන්මල
ැරරලහදලඅනර්ි්්ලවර ලෙර්. (අල-කිරඩල4:103) 

 

සලාතය ඉට ත්ැහා ිතපැ සවය ි  දෑ 

සහ්ව්ලඉටලනූෙමලදල් මලනසලඅරේව්ර ල වරමලරසලදටසල්
රල්ම, ස්ූලරරරූ්ලනූම,  රුලඉනරඩලර්ඩල ම, ( රමල
  දල  ල වමල දටවල ඉ ප්්ල දම්ල අවල ෙැණඩ්ල  මල ව්්ල
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ර්ඩ ම) මකලම්්ලෙංහලර්ව්ලරක ර්ලගලගම, වමඩල ්ල
ැරරලරං්ර් ලඅනභරලනූම්ලඅරස්ථ්රලත ්ලදල ර්ලර්ල
ඉ පෙෙල ස්ල සහ්ව්ල ඉටල නූම, ැ්ල ෙංහල ර්ස්්ල
රරරූ් ල  ලහමම, රිහල අලහ්ෙගරල ෙංහල  නමල
අලහ්ෙගරලසිම. ැනමල ූමලරලනලදටලලළකලලසංගව්.  

මස්ජදෙෙලෙැකලගල්මලරලර ලසංගවලි්්රන.   ලරඩ ්ල
රනෙෙල  ්ල රකල දලසම්.  ෙමඩම සහ්වෙෙල දල ෙංහල ඉඩල
්ලංලරරලසැ්ලදල ර්ලනබහ්ලෙදස්ලස්ූලහ්ලෙැකලගල්මල
 න ලැ්ි්් ලෙරෙෙර්. වරදලසහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලවමල
්ලලමලඅංසලෙදස්ලේෙසලනූමලදල න ලෙරෙෙර්.  

 

සලාතය අත්ිා්ෙය අසහහතාත ත්්ියති 
ඳ්ිැහාි අනිායයය ිහ දෑ 

මහ, ම්්ලෙංහලර්ව්ලරක ර්ලගනරඩ සැඩර්ල ්ලසදර්ල
ංලූමලඅනර්ි්්ලෙර්.   රලිසලෙගරලසහ්වෙෙලනරවලල්ල
යළ්.  ෙසශල  හ්ල ෙරෙමලතල වල ල්ැල ව්මසමල ැරරඩල
සහ්ව්්ලඉටලැකලයළලෙව.  ්ල ්්ලතමවලභ්ර්්ලරඩ්ල
කංව්. 

 

සලාතෙය ප හතතා පිළි  නය  

සහ්වෙෙල දල සස්ලමරරේකල වමල ගතඩල ං්ල සතඩලනබහ්ල
ෙදස්්ලස්ූලහටමලඅනර්ි්්ලෙව.  
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සහ්වෙෙලදලංලූමලෙේ්ව්ඩෙෙලෙරෙමතල් රරලි ්්රන.  ්ල
ෙැේස්ලෙදැන.  

1- ේූපැල රෙේඩල ගතඩල ංලූම,  රමල ල්ැල වමල
ෙූර්ල නබහ්ල ෙදසඩල ංලර මල රලනල දටල සහ්ව්ල
අරහි්ලැරරරලි්්රඩලරරලඅවරලවරවලල්ැලවමල
 සලංලර මලරලනල දටලසහ්වෙෙල දලවංරමලි්්රඩල
ෙර්.  

2- ම්රසැල රෙේඩල සතඩල ංලූමල සහ්වෙෙල දල
ගලවෙවකලවමඩලඉටලැරරලසහ්ව්ලලළ්මරලමර්ල
අරේහධ්ැල   ල ල්ල යළ්.  ෙසශල ්මල ම්රසැල
රෙේඩල්මලසළලලහ ල තලවලල්ැල ්ඩලරදමල
ලපසලරමව්ලංලූලෙැකලගසඩර් ලෙමඩලසිත්ලැරල
ෙේ්ව්ඩෙෙල කරනපඩල අලහ්ං්ෙගඩල රර ේ්රල
 ලත්ලයළ්.  

 

සලාතෙය ප ස්්ා ෙහි් ඉදරඳස ළාඳතයෙ තළා 
 ත ෙම  නය 

ඉම්මලරර්්ලෙංහලවනලපදගලැරලසහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලඹ්ල
ලපරේකල ෙංහල ගලංලන් ල ිරල ද,   ිංල ැවෙරකල ෙංහල
මුේකලිරලදලඅනර්ි්ලෙංහල රැලලවලසහ්ව් ලිරලදල
 වත් ලගහ ලැකර ලප් ලෙංහල්මලරස්ළර ලඉ පෙෙල
ස්ලගනරඩලසහ්ව්ලඉටලනූමල ඩර්ං්රලෙව.  
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මඃමඩලරවඩලගලරලසහැ්ල්ලලෙමලදලඉම්මලරර්්ලඹිඩෙෙල
ං්ලඹිර්ල   සඩලසැරලඅ්ෙෙල වර්ර්.  

 

සලාතය ඉට ත්ැහා ඉදරෙය  ාැ කතෙම  නය.  

1. සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලං්ලඹ්ලඉ පෙෙල තල්්ධැ්ල
අවරල ෙැෙරකල ගමඩල නූමල වංරම්. මස්ජනලල
ංර්මල ෙංහල ෙරරවලස්ථ්රල රහල ිරල දල  ෙසශල ගමඩල
ැරඩර්රල රක ර්ලමල සහ්ව්ල ඉටල ැරඩර්ෙෙල
රග ම්. ගමඩලැරඩර්ල ්ලදලඅ ්ර්ලැ්යළලැර්ල
රමල ් ්ල රලරඩෙඩලගමඩලැරඩර්ලෙැෙර ්. 
අලහ්ං්ෙෙලඅඹමව්ල ප ලඹ්ෙෙලසහ්වේ ලනසනල
අඩර ලසනලෙරෙෙර්.  

2. ඉම්මල රරේකල ෙංහල පදගලැරල සහ්ව්ල ඉටල
ැරඩෙරකලෙංහලඉ පල් ්ධැ් ලෙරෙමලතරලසහ්ව්ල
ඉටලැරඩෙඩලරමලඹ්ලං්ල  දලැරරලස්ථ්ර්ලඅවරල
ැ්ඩව්ර ලගමඩලනූමලෙංශළෙරඩලඹ්ෙෙලසහ්ව්ල
අරහි්ලෙර්.  ෙසශලසනලරනෙෙලඹ්ල ්රලදල ෙමඩල
අලහ්ං්ල සමතල සම්ඩධල ැරරඩල තබල ංදරවල
ෙරරවැ්ලේෙසලරරල්ලලන.  ෙමඩමලබවර්ලැසල
 රු්්ලංරං්ලගමඩලනූෙමඩලදලසහ්ව්ලඅරහි්ල
ෙර්.  ්ලකඩලෙේ්ව්ඩලරරල්ලලන.  

ඉම්මලෙංහලමඃමමලරවලඉ පෙෙලෙැෙරකලගමඩලැෙකශලරමල
ඹිඩෙෙල සහ්ව්ල අරහි්ල ෙරෙෙර්. ්ෙමකල  වර්ර ල
ඉ පෙෙලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩලරමලෙේ්ව්ඩලෙංහලෙරරවල



 

134 

නසෙරකල්ලඅවපඩලගමඩලෙරෙැරරලවරම්ල ්්ලසස රල
සැ්ලයළ්.  

ِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُنوُل  قَيَل : "قَيَل  رض اهللا عهه َذرّ  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  قَيمَ  إَِذا َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َحُدُ�مْ 
َ
َ  ِّ ََ  إَِذا َُْنُتُهُ  فَإَِّهُ  يَُص َرةِ  ِمثُْل  يََديْهِ  َ�ْ�َ  َك َِ َ  فَإَِذا الّرْحِل  آ نْ  مْ ل ُِ  َ�ْ�َ  يَ

َرةِ  ِمثُْل  يََديْهِ  َِ َالرَهُ  َ�ْقَطعُ  فَإَِّهُ  الّرْحِل  آ َِميرُ  ََ
ْ
ةُ  ال

َ
َمْرَ

ْ
ُب  ََال

ْ
َك

ْ
ْنوَدُ  ََاظ

َ ْ
ََرجه " (األ

 )َنلم

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල දිල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

නුහ්ෙගඩලෙැෙරකලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලස්ලගවෙවලරමල
ඹ්ල ඉ පෙෙල අේර්්ෙෙල සටදහ්ැල වරමල නපඩල  ලරමල ඹ්ල
්්ධැ් ල දම්ල ගග. ඹ්ල ං්ල ්්ධැ්ල අවරල අේර්්ෙෙල
සටදහ්ැලවරම්ලෙරෙ ලරමලසල්ලලඩලබවෙරකලැ්ඩව්රකල
ෙංහලැසල රුේකලඹ්ෙෙලසහ්ව්ලලසඩමලැරනල ව. 
   (මහ්්්: සස්ලම) 

 

3. මස්ජනලලංර්මල ලසහ්ව්ලසමං්ලෙරඩලැරනලහලබල
පෙදේැල  ල රමල සහ්ව්ල ඉටල ැරඩර්ල ඉ පෙෙල
ගමඩලනූමලවංරමලි ්්රන.  ල්ලගමඩලැරඩර්රල
රලකල  මලඅනර්ි්්ලෙව.  

රසවල ඹ්ල ැ්ඩව්රඩල ං්ල ලපරඩල වර්හ්ල ැරරල
පෙදේැලෙංහලමසඩලගමඩලැරරලපෙදේැලෙංහල
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ෙසරතලඅමැරලගලරෙසරලපෙදේැල ලරමලගමඩල
ැරඩර්ල  ්ඩල රලක ල සිම්ල ෙරෙංලනල ෙං්ඩල
සහ්ව්ල ලසඩමල ෙරෙැර්. රසවල ංලනල වරරඩල
රලක ලසිමලඅනර්ි්්ලෙව.  

 

සලාතෙය ප දෑ් ිසිහ ස්් ාහ 

ِ  َ�بْدِ َ�ْن  َّ ُ  رَِضَ  ُ�َمرَ  �ْنَ  ا َّ يُْت : "قَيَل  َ�هُْاَمي ا
َ
ّ  َرَ ِِ

َّ  ايّ ََ  ُ َّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
ّبُ  ِح�َ  يََديْهِ  فََرَ�عَ  الّصَالةِ  ِف  اّلْكِب�َ  اْ�تَتَحَ  َِ َّ  يُ ََ  َ�َْعلَُاَمي َح  َمهِْكبَيْهِ  َحْذ

َِِذا َِِذا ِمثْلَهُ  َ�َعَل  لِلّرُكوِع  َكّبَ  ََ ُ  َنِمعَ  قَيَل  ََ َّ َدهُ  لَِمنْ  ا قَيَل  ثْلَهُ مِ  َ�َعَل  َحِ ُّهَي ََ  َر
لََك  َْمدُ  ََ

ْ
 متفق عليه" ال

  

අබනලහ්ං්ලඉබනලකමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ෙමෙසශල ර්ිව්ල ැරරල හද. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩලසහ්වෙෙලව ්ර්ලරරමභලැරනලමමල
දලැල වෙවර.   ළම්ූඩලව ්ිල  රසරල ල්ල වමල දටවල
 ළම්ූඩෙෙල කර ස්ල සම්ඩවරරල ල ේරල ෙසශල ඹසර්ල
ගවෙව්. වුකලෙරනෙරඩලව ්ිල රසරලල්වල ෙහසමල
ඉටලැෙකශ්. ‘‘සරඅලහ්්ලලමඩලංරද්“ ්ල්ල රසරලල්වල
 ෙහසමලැෙකශ්. වරදල ළම්ූඩලරබ්ර්ලරහැලලංමනල් ල්ල
 ලර ෙව්.   (මහ්්්ල: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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َّ  ََيفِعٍ  َ�نْ 
َ
ََ  ُ�َمرَ  اْ�نَ  َ َل  إَِذا َك ََ َرَ�عَ  َكّبَ  الّصَالةِ  ِف  َد َِِذا يََديْهِ  ََ عَ  ََ ََ  َرَ�عَ  َر

َِِذا يََديْهِ  ُ  َنِمعَ  قَيَل  ََ َّ َدهُ  لَِمنْ  ا َِِذا يََديْهِ  َرَ�عَ  َحِ َعتَْ�ِ  ِمنْ  قَيمَ  ََ
ْ
 يََديْهِ  َرَ�عَ  الّرك

َرَ�عَ    ُ�َمرَ  اْ�نُ  َذلَِك  ََ
َ

ّ  إِل ِِ
ِ ا ََ َّ  َّ ََ  ُ َّ  )ََرجه الخيري(  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ර්ෆඃල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහදල
සල්ලලඩමල ඉබනල කමිල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල
සහ්ව්්ලලලෙසරලල්ලව ්ිල රස්ලවමලදටවලඹසර්. වරදල
වුකලැරරලල්ලදලවමලදටවලඹසර්. වරදලසරඅලහ්් ලමඩල
ංරද්ල්ල්ල රසරලල්ලදලවමලදටවලඹසර්.  ෙමඩමලරැරවල
ෙදැ ලඅරසඩල ලරලසලසැරලල්ලදලවමලදටවලඹසර්. ඉබනල
කමිල රළ්ලහ්්ල අඩ්ල ළම්ූඩල ෙමමල ංදසෙෙල ර්ිව්ල
සම්ඩධව්රලර ලසලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහමලද ර්මල
 රස්ලසැෙේ.      
 (මහ්්්ල: බං්ප) 

 

සලාතය ඉට ත්ැහැ හ  හඬා ඳා්ායහය කතෙම 
 නය 

ංඅලරග්ල ්ර්්ර්ලනූමලසම්ඩධේඩලසහැ්ල්හරලල්ල
සහ්වලඉටලැරඩරඩලරිගලළරැ්ලේද්ලසමංඩලැකලංලන්.  

1. ඉම්මල රර්්ල : ඉම්මල රර්්ල ස්කල සහ්ව්ඩල  ල
අලහ්්ලඅ ්ිලෙංරවලව ්ිලදලසරඅලහ්ංල්ලමඩල
ංරද්ං්ලෙංරවලවසස්ඃලදලසහ්මලලදලකස්ලං්ඩල රස්ල
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සැ්. ෙමර්ල දෙමඩලරලක ලසැ්ලයළලෙව.  ෙමඩමල
ංඅල රග්ල  ්ර්්ර්ල ැකල යළල රැරව්ඩල  ල දල
පසදමෙෙමලඅල-කිරඩල ්ර්්රලනූමලසනලැර්. 
 වලමල ල්ලනංඅල සහ්ව්ඩ ල දල  ්ර්්ර්ඩලංඅල
රග්ල ්ර්්ර්ලැර්. ස
ස

2. මඃමමල රර්්: - ෙමේල වමල සහ්වෙෙල දල නසර ල
  රසදමෙෙල  ්ර්්ර්ල ෙරෙැර්.  වලමල ල්ල
ප්රමභැලප්ිථර්රලවුකල ලස්ල සලඹසරරලල්ල
ෙමරලනලඅරස්ථ්ලරහල  ිලෙංරවලෙමෙර ලනූමලමදල
ංඅනඩල ලර්මලරරද ලෙරෙෙර්.ස

ස

3. වනල පදගහ්්ල : නංඅල සහ්ව්ඩල  ල නංඅරල ස්ල
සහ්ව්ලඉටලැර්. ංඅලරග්ලඉටලැරරලසහ්ව්ඩල ල
ංඅලරලසමලෙංහලනංඅව්රලර මල්රලෙදනඩල ැ ල
ෙවහර්ල ගලගෙමල අරසර්ල ව. රසවලරඩ්වලකංවල
රඩෙඩල වමඩල ංඅල රග්ල  ්ර්්ර්ල නූෙමඩල
නසෙරක්ල  ිස්ර ල සනල රඩෙඩල රමල වමල සව්ල
දලෙරරලවරම්ල මූ ල ්ර්්ර්ලැරරඩලසහ්ව්ල
ඉටලනූම්.ස
 

සලාතය අත් ිා්ෙය සලාතය ඉට ත්ැහාි 
අනාතනය ඇන දෑ 
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1. සහ්ව්ල අවරල ර්රෙෙල අරේව්ර ල  තල වල ල්ැල
 ්්රල   මල  ඳමල සැස්ල ගලගමල ඉ ප්්ල ්්මල
    ්ල ්ටමල රඩ්ර්්ලරලසමල ං්ල ්ල්මල මස්ජදල
ෙරෙරරලස්ථ්ර්ඩල ලරමල ලවව්ලෙැකලගල්මලරලනල
ැ්යළලරහ්ලඅනමලත්ල ව. රසවලෙැකලගල්ෙම ල
දකකල  ලවව්ල ෙංහල ඉ පේඩල ෙැකල ගල්ෙමඩල
රලක ලසැ්ලයළ්. මස්ජද්ැලරමලවමල නෙම ලෙංහල
ෙලඩ ෙර ල ෙැකල ගස්ල ගවල යළ්.  ෙමඩමල
සි ්ඩලෙගහනස්සඩලං්ල රලනලසළඩලමර්ලදලසම්ලදල
අරේව්ර ල තලවලල්ැලදවෙරකලරඩ්ලගලගම්ලදල
අරසර්ල ව. ස
ස

2. දලඩලරේර්ලෙංහල රලනල් මලඅසංරැ්ූලෙංශළර ලමවල
වමල ්්රලමවලෙංහල නමලමවල  දලනූම්ලඅනමලත්ල
 ව.ස

 ස

3. සහ්වෙෙලනරවල ලසැරලරනෙසකෙගඩලඅරසරල වරල
ල්ලඹ්ෙෙලඅරසර්ලරනෙෙලවස්්ං්ලපැ්ෙලනූම්. 
සහ්වෙෙලනරවල  ල සැරලැ්ඩව්රැෙගඩල අරසරල
 වරල ල්ල  ්ෙෙල අරසර්ල රනෙෙල අතඩල ෙබදල
රලසම්. ස

ස

4. සහ්වෙෙලදලන්්ම ලු ්ලල්ලඅලංමනලලලහ්ං්ල් ල්ල
අලහ්ං්්ලපෙිස්ලනූමලසළටලද්්ැලෙර්.  ෙමඩමල
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ඹ්ලසහ්වෙෙලනරවල ලසැ්ලදල් මලභ්ග්් ලහලබලල්ල
ෙදඅවලඹ ර්ලඅලහ්ං්්ලපෙිස්ලනූමලදලසළටලද්්ැල
ෙර්. ස

අත හතරු සලාතයෙ තලා කතා ෙහි් හතිත ඉට 
කතෙම ්ාය 

සහ්ව්ඩල අළපඩල ිිලැ්ලරලසහ්ව්ඩලෙමඩල්මලනසල
ෙංශළර ලනස්ලන්රවලෙවහ්ෙර ලඉටලනූම්ලෙරෙංලනලවල
ල්ැල ්ලැහ්ලනූෙමලසහ්ව්ඩලදලජසරලසහ්ව්ලෙමඩල ්ල
අව  ලවලල්ැල්ලෙරනෙරඩලකංිලඉටලැරලැහ්ලෙරෙැරරල
සහ්ව්ඩල දල අිවනල සහ්ව්ඩල ෙමඩල න්රවල ෙවහ්ෙර ල
 මූ ල ඉටල ැරරල අව  ල වල ල්ැල ැක්ල නූම්ල අරේ 
ෙරෙරරලසහ්ව්ඩලදල ව. 

    

1. අව  ලවල ස්ෙවහලසහ්ව්ඩලැලලෙරෙව්්ලන්රවල
ලළෙරක්ලරං්ලඉටලනූමලඅනර්ි්්ලෙර්. රසවල
අමවැල මලෙරෙදලනරවලැමලන්රවලෙවහ්රලඉ මල ල
්නලඅවල්ල්රල ්ලෙංහලජසරලඅව  ලරනල වල්ල
්රල ්ලලළෙරක්ලනූෙමලකම්ලඅෙංහසලැරලදම්.  
 

2. ්ෙමක්ලඅනර්ි්්ලසහ්ව් ලන්මල ල  රලර්ල
ෙ රලව සහ්ව්ලවමඩලඉටලෙරෙැකල්ර්ලමව ලවල
ල්ල න්රවල ෙවහ්ර්ල  රල සහ්ව්ල ඉටල ැරල   රල
අව  ල වල සහ්ව්ල සම ිූල ැර්. කද්ංරූ් ල
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රෙේඩලෙැෙරක්ලඅසිලසහ්ව්ලඅමවැල ලමෙපබල
සමං්ල මස්ජද්්ල ලලෙස්.  ල්ල ල මෙපබල සමං්ල
ඉැ්මවල දල  රස්ල තෙබ.   රල ඹ්ල මෙපබල  ල
ෙතවර්ෙරඩල  ්්ල ලලෙස්.   රල වමඩල අසිල
සහ්ව්ලඉටලෙරෙැකල් ර්ලස  වලෙර්.  ල්ලඉම්මල
සමතලමෙපබලසහ්ව්ලඉටලැරල  රලඅසිලසහ්ව්ලඉටල
ැර්. 
 

 ාහත ප නැද ්ය ෙතෙහක සලාතය ඉට ත්හ 
්ාය.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ ةِ  ِمنْ  َ�َفَل  ِح�َ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا ََ ّْ يَْبَ  َغ  َنيرَ  ََ

ْلَهُ 
َ

َّ  ل هُ  إَِذا َح ََ ْدَر
َ
َكَرى َ

ْ
قَيَل  َعّرَس  اظ   ِلَِاللٍ  ََ

ْ َ
َي اْك

َ
َّ  اللّيَْل  ي  قُّدرَ  َمي بَِالٌل  فََص

 ُ
َ

ََيمَ  ل ِ  رَُنوُل  ََ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ َحيبُهُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا َْ َ
رُ  َ�َقيرََب  فَلَّمي َََ َْ َف

ْ
 اْنتَهَدَ  اظ

  بَِالٌل 
َ

َواِجهَ  َراِحلَِتهِ  إِل رِ  َُ َْ َف
ْ
  َ�َغلَبَْت  اظ

ً
ْنتَهِدٌ  ََُهوَ  َ�يْهَيهُ  بَِالال َُ  

َ
 فَلَمْ  َراِحلَِتهِ  إِل

ِ  رَُنوُل  َُْنتَيِْقْظ  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ   َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
َ

ال   بَِالٌل  ََ
َ

ال َحدٌ  ََ
َ
َحيبِهِ  ِمنْ  َ َْ َ

َ  َّ  َح
َُتُْامْ  ْمُس  َضَ َّ ََ  ال ِ  رَُنوُل  فََك َّ َّ  ا ََ  ُ َّ لَُامْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا َّ

َ
ِّعَ  اْنتِيَقيًظي َ  َ�َف

ِ  رَُنوُل  َّ َّ  ا ََ  ُ َّ يْ  َ�َقيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
َ
ذَ  بَِالٌل  َ�َقيَل  بَِالُل  َ ََ َ

ِي بِهَْفِس  َ
ّ

 ال
ذَ  ََ َ

ِب  َ
َ
ََْت  بِأ

َ
َ  ِّ ِ  رَُنوَل  يَي َََُ َّ ََاِحلَُامْ  فَيْ�تَيُدَا اْ�تَيُدَا قَيَل  بِهَْفِنَك  ا  ُُمّ  َشيْئًي َر

 
َ
ِ  رَُنوُل  رَوَّضأ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ رَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا ََ َ

َََ  
ً

قَيمَ  بَِالال
َ
َّ  الّصَالةَ  فَأ  الّصبْحَ  بِِامْ  فََص

يَُصلَّاي ةَ الّصَال  �َِسَ  َمنْ  قَيَل  الّصَالةَ  قََض  فَلَّمي
ْ
َّ  َذَكَرَهي إَِذا فَل َ  فَإِ َّ قِمْ {  قَيَل  ا

َ
َ 

ِري الّصَالةَ 
ْ
ك  ََرجه َنلم } ِلِ
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අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. 

සල්ලලඩමල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ැ්්ිල
යදධ්ලඅරසඩලෙැේලරලරවලංලූල ලරෙූරඩලසැ් දලනඩදල
 තලරරලවරම්ලරලේහල ල්.   ලරවරලල්.   රල හ්ලල
අමව්ලඅදලර් ්ලඹ්ලඅ රලසරලැරඩරල්ල රස්ලසැෙේ. 
  රල හ්ලලළම්ල(අර රලස්) වමඩ්ලංලනල මපඩලසහ්ව්ල
ඉටලැෙකශ්. අලහ්ං්ෙෙල්ව්්ූඩලදලනඩද්ලු්ං. අක්මල
සස ලවලල්ලඅක්මලඅෙ  ේ්ෙරඩලවමලඹටර්ලමව්ල හ ල
සැෙේ.  හ්ලලළම්ෙෙල ස්ල ෙදැල  ළම්ල වමල ර්ංර්්ල
 හ ලසැ්ලදමලනඩද්ලරලැූ. අලහ්ං්ෙෙල්ව්්ූඩලෙංහල
 හ්ලලළම්ලෙංහලෙරරලනසනලසං් ලරරේකලෙංහලවමඩලෙරවල
 වලකද්රරලෙව ලඅර ලවෙෙලරලව. ඹිඩලඅළපඩලසලඩමල
අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩලඅර ලවං. අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩලදල
තගලස්් ලු්ං. ්ල හ්ලල්ල්ල ම්ං. ම්ෙෙලල්්ලදලඹ්රලදල
ම්ෙෙලමරලදලං ලැකලඅලහ්ං්ලම්රලදලං ලැෙකශ්ල  රලනුහ්ල
ෙමෙං්ල රඩර්්ල  ලර ං.  ල්ල ඹිඩෙෙල සවරල ර්ංරල
ෙමෙං්ල ිං.   රල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල වසල ෙධහරර්ල
ැකං. වරදල හ්ල්ලනේහගලැකං.  හ්ලලළම්ලසහ්ව්ල
සමං්ල ඉැ්මවල  ලර්්.   රල  බ්ල සහ්ව්ල ෙමෙං්වං. 
සහ්ව්ල ඉටල ැකල   රල  ළම්ූඩල ෙමෙසශල  රස්ල සැ්ං. 
ැරෙරක්ලසහ්ව්ලඅමවැලවෙෙලදලඹ්ල ්ලමව ලවලල්ලඉටල
ැරවර්, සල්ලලඩමල අලහ්ං්ල ෙමෙසශල පැ්ෙල ැර්. ම්ල
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ෙමෙර ලැරනලරස්ලනුලසහ්ව්ලඉටලැරි.    
  (මහ්්්: සස්ලම) 

සෙ ිමබය ඉි්   ඳසි සි   ෙතෙහක අතඳස   
සලාතය ඉට ත්හ ්ාය 

 

නඩෙදඩල ෙංහල මව්ලඩලැරෙරකෙෙල ස බදම්ල ඉරවල රල
ුෙෙල දල ්ල අවරල ැ්හෙෙල අව  ල වල සහ්ව්ඩල ලළෙරක්ල
රලරවලඉටලනූමලඹ්ලෙැෙර ල ලරෙර්.  ෙමඩමලපතැ්රල
නූමලරලනල් මලඅනමවලහවලි ්්ර ලළළඩලස බදම්ලඉරවරල
ු්ලදල ්්ලෙංශළලවලස්ධැලඉරවලවල  ලඅව  ලවලසහ්ව්ල
රලරවලනූමලඹ්ලෙැෙර ල ලරෙර්. 

 

ස ලැලල ම, කමළලභ්ර්්ලහ ල මලරලනලසර්භ්රේඩමලසනල
වලෙද් ලෙංශළෙරඩලස ලබදම්ලඉරවල ල වරමල්ලඅවරල
ර්රෙෙල අව  ල වල සහ්ව්ඩලරලරවල ඉටලනූමල අනර්ි්්ල
ෙරෙෙව. ෙංශළරලස ලැලල ලසැලැ්හෙෙලසහ්ව්ලඉටලනූමල
ඹ්ලෙැෙර ලෙරෙ ලරෙරරලෙං්න.   

 

කලලි හස   ෙතෙහක ාස්ජදයි පිසෙම  නය.  

නලහ්ලං ල මලඅරස්ථ්ලළරනඩලසනලෙර්. 
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1.  සල නලහ්ල ං  මල : ෙමරඩල වවවර්ල   ල රරල
ෙැෙරකලි සලෙගරලරැරවලෙදැ ලඉටලැරරලෙව ල
මස්ජදෙෙලර්ඩලෙරෙල්ලයළ්. ස
ස

2. ං්ලල ෙංහල නහ්ස්ල  ත මල : ෙමරලඩන් ල
අරේව්ර ල ෙවෙවල්මලනසලරරරූ්නඩල ්ල
 ්හර්ල ැකල   ල මස්ජද්්ල ලල්ම්වල   ල ර්ඩල
 ම්වලඅරසර්ල ව. ස

ස

3. ැ්මල ෙමහිර්්ල  ව මල : ෙමරඩල වවවර්ැල
  රඩෙරකලමස්ජද්ලංරං්ලගමඩලැකලංලනලඅවරල
  ලරමලසිම්ලඅරසර්ලරලව. ස

 

ෙමලස්කලෙදර්ල  ිලෙංරවලඅලහ්ං්රලස  වලනූම, අල-
කිරර්ල ස් ිෙල නූම, අල-කිරර්ල  ්ර්්ර්ල නූමල
රරද ල ෙරෙෙව. ෙංශළරල සඃරඩල ෙංරවල ෙදරල ලේර්සල
රඩවේකලනස රැලරජස්ලෙරෙරරල්ලලන. ෙමර්ලවංරමල
්ල්ල ලර්ම්ලනසනලස්ෙරලස්ධැ් ලෙරෙමලව.  ්ලලඩල මල
ගත්ලමලැලනෙදෙස්ලභ්රේ ල රත්. රසවලරඩ්වලකංවල
රනෙෙලෙමලස්ලහලලපසනල ලඉටලනූම්.  

1. ස
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ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
  آََمهُوا ال

َ
ُُوا ال ْ�تُمْ  الّصَالةَ  َ�ْقَر

َ
َّ  ُنَكرَى َََ ََ  َمي َ�ْعلَُموا َح   َ�ُقولُو

َ
ال ََ 

  ُجهُبًي
ّ

ِِيٍل  َعبِِري إِال َّ  َن   َ�ْغتَِنلُوا َح

ලේර්සලැකින, නුහ්ලමවභ්රෙෙලසැ්ලදලනුහ්ල රසරල
ෙදල නුහ්්ල රල්ෙංරල ෙව ල සහ්ව්්ල කිල ෙරෙරි. මතල
වරූ්ල ැරඩෙරකල (මුේක) ංලරල ජනබල (මං්ල නලැ) 
වවවරෙෙලසැ්ලදලනුහ්ලස්ර්ර්ලැරරලෙව ලදල(සහ්ව්්ල
කිලෙරෙරි.) (අල-කිරඩල4:43) 

 

2. ස
ِب  َ�نْ 

َ
َّ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ّ ايّ  َ ِِ  َّ ََ  ُ َّ َمِديهَةِ  َطِر�ِق  َ�ْعِض  ِف  ظَِقيَهُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ْ
 ََُهوَ  ال

َسَْنُت  ُجهٌُب  ْ�نَ  َ�َقيَل  َجيءَ  ُُمّ  فَيْغتََنَل  فََذَهَب  ِمهْهُ  فَي�ْ
َ
بَي يَي ُكهَْت  َ

َ
 قَيَل  ُهَر�َْرةَ  َ

َْ  فََكرِْهُت  ُجهُبًي ُكهُْت 
َ
َجيلَِنَك  َ

ُ
ََي َ

َ
ْ�ِ  َعَ  َََ ََ  َ�َقيَل  َطَايَرةٍ  ََ ِ  ُنبَْحي َّ َّ  ا  إِ

ُمْنِلمَ 
ْ
  ال

َ
ُس  ال َُ  َ�هْ

 

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද.  ළම්ලජනබලවවවරෙෙලසැ්ලදලවමඩලමදර්ෙවල
 වලමල ම්ිග්ඩල  ල සැනල සල්ලලඩමල ර ල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලනටං.   රල-අබල්ෙර්ර්ලළම්ල
ෙමෙසශල රස්ලසි්- මමලෙසරඩලසලතල ලු ේර.   රලඹ්ලඉඩල
ල්වල රල ෙගෙස්ල ස්ර්ර්ල ැරල   ල  ලරපෙේ.  ල්ල ර ල
ළම්ෙූහලඅෙංහල! අබල්ෙර්ර්, ඹ්ලෙැෙෙංශලසැේ ලදල?්ල
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ලමස්ලසැ්ං.  ල්ලඹ්ලමමල නබලවවවරෙෙල  ලවේර. මමල
අලපසනලව්ෙරඩලසැ්ලදලඹ්ලසමගලර්ඩල ම්ලමමලලළකලල
ැෙකර.  ල්ලර ලළම්ෙූහල බං්රලහ්ං්ල- අලහ්ං්ලඅතල
ලලළව්ල - සල්ලලඩමල සස්ලමරරේකල අලපසනල ෙරෙෙර්. 
්ල්ල රස්ලසැ්ං. (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

3.  ස

ةَ  َ�نْ  ََ ِ ِ  رَُنوُل  ِل  قَيَل  قَيظَْت  َع� َّ َّ  ا ُ ا ََ ِلِ�  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  َّ َِ ُْمَرةَ  ََي
ْ
 ِمنْ  ال

دِ  َِ َمْن
ْ
ُت  قَيظَْت  ال

ْ
ِّ  َ�ُقل َّ  َ�َقيَل  َحيئٌِض  إِ  يَِدكِ  ِف  ظَيَْنْت  َحيَْضتَِك  إِ

 

ර්ේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලමසජ්දෙෙලස්ල
 හළවලයේලෙදඩරල්ල රස්ලසැ්ං.  ල්ල ්ලසල්ලලඩමල
මමල ං්ලල ැ්ඩව්ර ල ෙරරල ්ල්ල  රස්ල සැ්්්.  ල්ල
 ළම්ෙූහලසල්ලලඩමලඹෙබලං්ලලඹෙබලදටෙව ලෙරෙමලවල්ල
 ලර ං.  (මහ්්්: සස්ලම) 

 

හඅල තාැතාිෙ හා  නර ත්ිෙය ඳස  ෙික 
අතඳස   සලාතයැ හතිත ඉට කතෙම ෙ ් ාය 

 

ඹස ල ැ්ඩව්ර ල ්ෙෙල ඹස ල වවවර්ලන්රවල සහ්වල
ෙවහ්රැලරවරල ල ්්ල මලන්රවලෙවහ්ෙර ලසර්්ර්ල
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නූම්ලඅරැ්ේලෙරෙහලබ ල්ැලන්රවලෙවහ්රලනමලිරදල
 ්ලසර්්ර්ලැරලඅව  ලවල මලන්රවලෙවහ්ෙවලසහ්ව්ලඉටල
ැකල යළල ෙව. නඩෙදඩල අර ල වල ජනබල වවවරෙෙල
  රඩෙරකෙෙලගත්ලදල ෙහසම්. ඹ්ලස්ර්ර්ලැරරලල්ල
 වලකද්ල ලතෙබ. රසවල ඩර්ං්ලරනෙෙලස්ර්ර්ලැරල වල
කද් ෙමඩල  ලසහ්ව්ලඉටලනූම්. ෙංශළරලනද්ගඩෙරකල
ෙැෙර ල න්රවල ෙවහ්ෙර ල රග මල  ලරරනෙෙල ඹ්ල
නඩෙදඩලඅර රරලෙමෙෙංෙෙව්. 

 

සලා් ෙවලාෙිෙ නදා ැෙහක ෙහබ සලාතය 
අාතත   ෙතෙහකෙෙ  නය.  

 

සහ්ව්ලඅවංලරලනද්ගඩෙරකලෙංහලසහ්ව්ලඅමවැල ලු්ල
අේකල ්ලමව ලවලරං්ලඉටලැකලයළලෙව. ර ල(සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙමෙසශලපැ්ෙලැකං.  

َالةً  �َِسَ  َمنْ " ََ  َْ
َ
َْ  فََكّفيَرُ�َاي َ�هَْاي ََيمَ  َ

َ
 "َذَكَرَهي إَِذا يَُصلّيََاي َ

ැරෙරක්ල සහ්ව්ල අමවැල වෙෙල දල  ෙසශවල ෙරෙමලතරමල
නද්ගවෙවලදල  ලරඩ ්ලරනෙෙල ්ලමව ලවලල්ලසහ්ව්ල
ඉටලනූම්.  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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තමහහ්ම අාතත ත් දාා හත්ි ස්ෙම  නය 

 

ඉම්මලරර්්ලරැරවලෙදනඩල  ලවේං්්දලසමං්ලර්ඩලෙරෙ ල
රලු්ලසැෙෙලරම, ඹ්ල ෙසශලස්ලගලගෙමලඉප්වර්ලඍජරල
 ලරභම්ලෙ රල ්ලමව ලවෙෙලරම, ඹ්ල්ලසමං්ලර්ඩලල්ල
යළ්. ස්ලගලගෙමලඉප්වර්ලඍජරල ලරපෙෙලරමලඹ්ලර්ඩල
ෙරෙල්ලයළ්.   රලසහ්මල ලර්ම්ලෙ රලස ද්ලසං්ි ලෙංරවල
අමවැල මලසමං්ලැකලයළලස ද්රලඉටලැර්.  

 

සලාතය සිහා නිසැ ළතහත් ි ෙ මස ් සහයා ද 
සලාතය ඉට ත් ඇ්හම එෙ  නය  

 

සහ්ව්ලඅෙ  ේ්ෙරඩල්ෙම ලනරසඩල්ලංලරලෙගෙස්ල  රල
 ර්්ලසහ්ව්ලඉටලැරල තල්ර්ලදලරලගවෙවලරමල ්ලඉටල
ැකලඅ්්ල රලරරලකසහ ලෙමඩලකසහ ලඅමවරරලඹ්්ල
හලේ්.  

ِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُنوُل  قَيَل : قَيَل  ُهَر�َْرةَ  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ   َمنْ " مَ َََنلّ  َعلَيْهِ  ا

َ
ْحَننَ  رَوَّضأ

َ
 فَأ

لّْوا قَدْ  اّييَس  فَوََجدَ  َراحَ  ُُمّ  َُُضوَءهُ  ْ�َطيهُ  ََ
َ
َ  ُ َّ ّّ  َجّل  ا ْجرِ  ِمثَْل  َََع

َ
َهي َمنْ  َ

ّ
ال ََ 

َهي   َََحَضَ
َ

ْجرِِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�هُْقُص  ال
َ
َد َاظسنيئ" َشيْئًي َ  ََرجه ابو دا
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්් අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල් ර්ලඅබල් ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ැරෙරකල ිසල ෙධහරර්ල ැරරඩල ඹ්ෙෙල ිසල ෙධහරර්ල
අහිැ්රමවලැරල  රලනරසඩලල්රලෙගෙස්ල ර්්ලසහ්ව්ල
ඉටල ැරල අරසඩල ැකල ්රල නටල ල්ල අතල කවවූවරල අතල
ෙගෞරරග්ලඅලහ්ං්ල මලසහ්ව්ලඉටලැක,  ්්ලසංභ්සලවල
අ්්ල හලේරල පතිහ්ල ෙමඩල පතිහ් ල ඹ්්ල පද්ර්ල
ැරඩෙඩ්.  ්ල ඹිඩෙෙල නසනල කසහ ල අඩල ෙරෙැර්. 
  (මහ්්්ලඅබලද්වද, අඩ-රස්ර) 

 

සලාතය  ප හා සලාතයි ළතහතරැ ආ්ැ පතා් 
කතෙම  නය 

අරස්ථ්ලෙදැැලරසඩලපැ්ෙලනූමල ඩර්ං්රලෙව. 

1. සහ්ව්ලළකල දල ඉම්මලෙංහලමඃමමලෙංහල පදගලැරල
සහ්ව්ල ඉටල ැරඩෙරකල ෙංහල හ්තං්ල  ර්රල
 ්ර්්ර්ල ැකල   රල රසඩල  ලර්ම. ස්ස ැල
සහ්ව්ැලරමලඉම්මලං්ලමඃමමල්රලෙදෙදර්මලැ්හල
ෙරරසනඩලෙවෙරරල ැරරලංඩලරග්ලරසඩලපැ්ෙල
ැකලයළ්.  
 ෙමඩමල ලවිල සහ්වේ ල ෙංහල කනවල ර්සහ් 
ෙංරවලඅිබදැ්ූලඅරස්ථ්රැලෙංහල  රලනලෙරරවල
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අරස්ථ්රැල  රසරල කනවල  ල රසඩල  ලර්මවල
රගම්නලගවලැරල ව.  

 

2. සහ්වේඩල් ලංලරරලරමල රළලලහ්තං්රල ්ර්්ර්ල
ැරඩෙරකලං්ල ්්ලසරඩලෙදඩර්ල ්ල ්ර්්ර්ල
ැරලඅරසඩලැකල  ලරසඩල ලර්ම.  ෙමඩමලෙ ෙනල
ප්ිථර්රඩල  ල දල ජසරල ඉස්තස්ැ්ල ං්ල ක හ්ල රලනල
න්රවල ෙදෙර්රඩල  ල ප්ිථර්රඩල  ල දල රසඩල
 ලර්ම.  
 

සලාතය අිලංග ත්හ දෑ 

 ංවලසමංඩලදටලසහ්ව්ලඅරහි්ලැර්.  

1. සහ්වෙෙල මලැ්ිග් ල ෙංහල ෙැෙඩෙදස් ල
කරමර්ෙරඩලෙංහලඅමවැල ෙමඩලඅවලංලූම. 
 ෙසශවල ෙරෙමලතරමල සහ්වෙෙල අනර්ි්්ල
ැ්යවව ල ලංලරලංලූම. ස

2. නසනලලෙංශළරනඩලෙවෙරරලඅමැලෙහසලෙසහ ම. ස
 

3. කරමර්ෙරඩමල අිරවල ෙංරවලරරරූ්ල ැකල
යළලෙ ෙදසලෙංළලනූම.ස

ස
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කරමර්ෙරඩම අනභරලනූම,  ්ර්ලනූමලැව්ලනූමලං්ල
සරංල ම. 
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අස් සලා් 3 

8 - සලාතෙය රකැ ෙහි් හකතාං .  

1. ෙ ත්ල වව්ලස්ලගලගමස
2. රරමභැලව ්ර්ල ලර්මස
3. සටමල රැරව්ැමල  රළලල හ්තං්රල  ්ර්්ර්ලනූම. 
රසවලඉම්මලරර්්ලංඩලරග්ල ්ර්්ර්ලැරරලරැරව 
රහලංලරස

4. වුකලනූමස
5.  ්ඩලඉඃතද්ලලෙංරවලස්ලගලගෙමලඉප්වර්ල ලරභමස
6. අර්ර්ඩලංව ලමවල  දලනූමස
7. ස ද්ලෙදැලඅවරලඅ ඩලගලගමස
8. ෙදරරල  ද්ලනූමස
9. අරසඩලවේං්්දලසමං්ලඅ ඩලගලගමස
10. අරසඩලවේං්්දලපැ්ෙලනූමස
11.   දලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩ්ල
සහර්වලපැ්ෙලනූමස

12. ෙමලස්ලෙහ මලමදලෙවහ්ර ලවමලසිමස
13. ඉංවලසමංඩලමලැ්ිගලලළෙරහ්ලනූමස
14. සහ්මල ලර්මස
 

සහ්වෙෙලමලැ්ිග් ලඅවලංපඩර්ෙෙලගත්. 
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1. සහ්ව්ල ඉටල ැරඩෙරකල ෙමමල මලැ්ිග්ඩල
කරමර්ෙරඩමලඅවංලරලදමඩෙඩලරමලඹ්ෙෙලසහ්ව්ල
අරහි්ල ෙර්. රරමභැලව ්ර්ල ෙරෙදලනරවැරඩල
ෙංහලඅමවැල ෙමඩලෙංහල ලර්ම්ලඅවංලවරලදලඹ්ෙෙල
සහ්ව්ලමලැලරෙේඩලලළෙරෙගලෙඩ.ස

2. සහ්ව්ල ඉටල ැරඩර්ල සහ්වේ ල නරවරල සැ්ල දල
අමවැල  ෙමඩල ෙංහල ෙරෙදලනරවල ැරඩල ෙමමල
මලැ්ිග්ඩෙගඩලනසර ලෙංහල ලංලරලංලපෙෙලරමලඹ්ල
 මලස්ථ්ර්්ලරලරවල ලරූල ්ලඉටලැරලඉඩල  රල තල
දටලදලඉටලැකලයළලෙව. රසවලඹ්ලරකතලරැරව්්ලලලසල
 වරමල  ල්ල  මල රැරව්ල  කසල රැරව්ල ෙහසල
සලහෙ . මලැ්ිගල සම ිූල ෙරෙවල සලල රැරව්ල
රහි්ලෙරෙෙර්.  කද්ංරූලරෙේඩලෙැෙරක්ලවුකල
නූම්ලඅමවැල ල  රලඹ්ලස ද්ෙර ලනරවලරඩෙරකල
ෙමන.  ල්ල  ්ල ඹ්්ල මව ල වල රං්මල රලරවල  මල
ස්ථ්ර්්ල ලරූල ්ලඉටලැර්. රසවලරකතලරැරව්්ල
ලලසෙෙලරමල ල්ල මලරැරව්ලසලලරැරව්ලෙහසල
ගූඩලගලෙඩ. වරදලසහ්මල ලර්ෙමඩල  රලස ද්ලසං්ි ල
නූමලඅනර්ි්්ලෙව. ස
ස

3. අරේහධ් ල ෙරෙමලවෙවකල මලැ්ිග් ල ෙංහල
ෙැෙඩෙදස් ල ලංලරලංලපෙෙලරමලන්රවලෙවහ්ෙර ල
 ල රමල  මල සහ්ව්ල රලරවල ඉටල ැර්.  ්ල න්රවල
ෙවහ්රල  ල ලරමලරලරවල ්ලඉටලනූමලඅරේලෙරෙෙව. 
ෙංශළරලගත්ලි්්වමැලනූෙමල අනර්ි්්ලභ්ර්ල
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ල ්නෙෙල ්ලදලරලගවල  ල ්ලඉටලනූම්ලඅරස්ථ්රලදල
සලහ නල  ර්.ස

 

සහ්වෙෙල රළල හ්තං්ල ්ර්්ර්ලනූෙමලගත් 

 

සටමලසහ්ව්ැදමල රළලලහ්තං්ල  ්ර්්ර්ලනූමලඉම්මල
සඩහපදල ෙංරවල පදගලැරල සහ්ව්ල ඉටල ැරරල සටමල
ෙැෙරකල ෙැෙර මල  ලරෙරරල මලැ්ිග්න.  ්ල
අවංලූෙමඩලඉටලැරරලරැරව්ලඅරහි්ල ල්්.  

මඃමමලගලරලසහැ්ල්ලලෙමලදලසටමලරැරව්ැමලඹ්ල ංවල
ංඩඩල රළලලහ්තං්රල ්ර්්ර්ලැර්. රසවලඉම්මලංඩල
රග්ල ්ර්්ර්ලැරරලසහ්වලෙංහලරැරව්ඩල ලනංඩරලස්ල
ඉම්මලරර්්ෙෙල ්ර්්ර්්ලසරඩල ්ලයළලෙව. මඃමමරර්්ල
 රළලලහ්තං්රල ්ර්්ර්ලනූමලෙරනෙරඩලඉම්මලරර්්ල
නංඩරලස්ලඅරස්ථ්රලසහස්ලදමලඅරේලෙරෙෙව. ෙංශළරලඉම්මල
නංඩරල සිම්ව මඃමමල  ්ර්ර්ලනූම්ල ස්ධැලනසර ල
ෙරෙමලතල ්ලලන. ්ෙමකල පම්දල  ල  ලරූලවුකල  ල සැරල
ඉම්මල සමතල සම්ඩධල රඩෙඩල දල ඹ්ල  රළලල හ්තං්රල
 ්ර්්ර්ලනූෙමලඅරස්ථ්රලෙරෙහලබරෙංෙවල රළලලහ්තං්ල
 ්ර්්ර්ලනූෙමලඅනර්ි්්ලභ්ර්ලඹ්ෙගඩලඉරවලෙර්. 

 

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශ පැ්ෙලැර්. ස
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َِِذا َُ  قُِرئَ  ََ َ ُقْرآ
ْ
ُ  فَيْنتَِمُعوا اظ

َ
َِْصتُوا ل

َ
مْ  َََ ُِ ََ  ظََعلّ   رُرَْحُو

අල-කිරර්ල ්ර්්ර්ලැරනලහලබලල්ල ්්ලනුහ්ලසරඩලදල
නංඅරලසැි. ( මඟඩ) නුහ්ලරඅිර්දලැරනලහල්මලලපස. 
  (අල-කිරඩල7: 204) 

2. අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල ක්්ද්ල ඉබනල ස්රවල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ැරෙරකල රළලලහ්තං්ල ්ර්්ර්ලෙරෙැෙකශලදලඹ්්ල
සහ්ව් ලරලව. (මහ්්්ලබං්පලං්ලසස්ලම) 

ංඅ රග්ල ්ර්්ර්ලැරරලසහ්ව්ැලඉම්මෙෙල ්ර්්ර්ල
මඃමමල රරේකෙෙල ැර්ල ෙරෙරලකෙණල රමල ඹ්ල  රළලල
හ්තං්රල දල ෙස ල  ර්රඩල දල  ්ර්්ර්ල ැර්. නංඅරල
ෙරෙසැ්.  

සහ්වෙෙලෙතවර්රලෙරරස්ල ෙමලගත් 

1. අනර්ි්්ල සහ්ව් ල ඉටල ැරඩෙරකල  රැලලවල
සහ්ව්ැලනරවලරරලඅේකලලළ ලදමලරරද ලෙරෙෙව. 
 ෙමඩමලඅසිලසහ්ව්ලෙමෙං්ලරඩෙරකලලළ  රඩල
කංිල සහ්ව්ල ඉටල නූමල දල වර් ං්ල සහ්ව්ල ෙමෙං්ල
රඩෙරකලලළ  රඩලඉේ්ලෙංහලමෙපබලසහ්ව්ලඉටලනූමල
දලරරද ලෙරෙෙර්. ඉම්මලසහ්මල ලර ලල්ැලලළ  ඩර්ල
වමඩෙෙලසහ්ව්ලසම ිූලැර්.  
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2. සහ්වෙෙලදලඉම්මලං්ලමඃමමලඅවරලෙතවර්ෙවලෙරරසැ්මල
ත්මලරරද ලරලව. රසවලඹිඩලෙදෙදර්ලඅවරල  ප්්රඩල
 ලලේහලෙරරස ලත්මල න ලරලව.  මලෙරරස්ැමල සල
රෙේඩලල ැෙෙලරමලරරද ලෙරෙෙව.  

 ෙමඩමලමෙපබලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙරක්ල   සඩලස්ල
ඉේ්ලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅරසර්ල ව.  ල්ලඉම්මලසහ්මල
 ලර ල  ලවරවලරැරව් ලෙගරලලවලවංේං්් දල රස්ල
  රල සහ්මල  රස්. ඉේ්ල සහ්ව්ල ඉටල ැරඩෙරක්ල
   සඩලස්ලමෙපබලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩලරමලඉම්මල
රර්්ලංවරලරරලරැරව්්ලරලසලසැලල්ලඹ්ලැලමතලරමල
වේං්්දල රස්ලසහ්මල ලර්ම්ලෙංහලැලමතලරමලඅ ඩල
ෙගරලඉම්මලසමතමලසහ්මල ලර්ම්ලෙංහලඅනමලත්ල ව. 
ඉම්මලසමතලසහ්මල ලර්මලරඩ්වල්ං වලෙව.  

ෙරරස්ැමල ලේහල රෙේඩල ෙරෙවෙවල  ෙසශල ලළ ලදමල
නරලර ලෙරෙෙව. කද්ංරූලරෙේඩලි ඩ්යංූලසහ්ව්ල
ඉටල ැරඩෙරකල    සඩල ස්ල හජිල සහ්ව්ල ඉටල
ැරඩෙරකලෙමන.  

සහ්ව්ලඅහිැ්රලනූමලං්ල ්ල ප ිූලනූම 

ගලවෙවක්ලවමල රම්ම තලඉ පෙෙල තලලේහවමලනහ්ල
සහ්ව්්.  ්ලලඩලසහ්ව්ලඅහිැ්ර ෙහසඩල ප ිූරලඉටල
නූමලඅනර්ි්්ලෙව.  
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සහ්වෙෙල මලැ්ිග්ඩල අළපඩල රලදගවමල රඩෙඩල න්්මල
ෙංරවල රලසල සැරල ඉප්වරල ං්ල වුකල ං්ල   දල ්රල
ඉප්වරඩ්.  

සහ්වෙෙලදලන්්මලඉප්වරලෙමෙර ලනූමලඅළපඩලකද්රවමල
ඉප්වරලෙව. ෙංශළරල  ලඅල-කිරර්ල ්ර්්ර්ලනූමවල
ැවූ්ලභපව්්ූඩලසූලගල්මවලල ්්ල තල්ලලන.  

වුකලං්ල  දලෙස ලඉප්වරඩ්ලං්ලි ්්රඩ්ලරඩ්ලකළම්. 
ෙංශළරල මලඉප්වරඩල ලවමල රම්ම ත්ලසම ිූලරෙේඩල
්්ංවලභ්ර්ලපැ්ෙලැරරල්ලලන.  

වුකලං්ල  දල ලඅමැරලෙමෙර ලනූමවලන්්මල ලදිරල
ෙහසලසිමව  ැලං්ලසම්ර්.  

න්්මලලළ්මරලසහැ්ල් හඩෙඩලරමලකළමමලෙමෙර ලනූමල
ල ්්ල  වෙවල ෙම ්.  රමල අල-කිරර්ල  ්ර්්ර්ල
නූම්.  

වුකල ං්ල   දල ලළ්මරල සහැ්ල ්හඩෙඩල රමල කළමමල
ි්්රඩල ං්ල ඉප්වරඩල ල ්ල  වෙවල ෙම ්.  රමල වමල
 රම්ම ත්ලසම ිූල්්ංවලභ්ර්ලඉ ප වලනූම්.  

 ර්්ලඅළපඩලඅහිැ්රලෙහසලසහ්ව්ලඉටලැකලකවවම්්ල
සංමමදල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩ්.  ළම්ල
ල්ැලෙමෙර ලනූමලඅහිැ්රමවලැර්. ල්ැල් ්ංවලභ්ර්ල
අහිැ්රේඩලනල ූ්ලැර්. ල්ැලෙදැමල ැලං්ලසම්රරල
ඉටලැර්.  

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. ස
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وُْنَطى ََالّصَالةِ  الّصلََواِت  َعَ  َحيفُِظوا
ْ
وا ال َُ قُو ََ  ِ ّ  قَيَِتِ�َ  َِ

( ස්ෙවහ) සහ්ව්ඩලං්ල(ලෙෙශේේඩ) මධ්සථ්ලසහ්ව්ලරැල
ගනි. අලහ්ං්්ල  ිූල ්දධ්රඩව්ඩල ෙහසලරලසල සැි. 
  (අල-කිරඩල2:238) 

2. ස

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  قَيَل  ُهَر�َْرةَ  َ ِ  وُل رَنُ  بِهَي ََ َّ َُ  يَي َ�َقيَل  اََْصََف  ُُمّ  يَْوًمي ا   فَُال

َ
ال

َ
ِْننُ  َ

ُ
َ 

َالرََك  ََ  
َ

ال
َ
ِّ  َ�هُْظرُ  َ ُمَص

ْ
َّ  إَِذا ال ِّ  َكيَْف  ََ ِّ  فَإِّ�َمي يَُص ِّ  ِيَْفِنهِ  يَُص ِ  إِ َّ ا ََ 

بِْصُ 
ُ َ
َراِئ  ِمنْ  أل بِْصُ  َكَمي ََ

ُ
 ميََدّي  ََرجه َنل َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරල හද. අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ෙූහල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) අ ්ලසහ්ව්ලෙමෙං්ර්ල  රලංලූලෙමෙසශලපැ්ෙල
ැකං. අෙංහල! රනස්, ඹෙබලසහ්ව්ලඅහිැ්රමවලැකලයළල
ෙරෙෙවලද? සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලසහ්ව්ලඉටලැකලයවෙවල
ෙැෙසශදල්ලදලරලගවලයළලෙරෙෙවලද? ඹ්ලසහ්ව්ලඉටලැෙකශල
(අලහ්ං්ල ෙරනෙරඩලෙරෙර) ඹ්ලෙරනෙරන. අලහ්ං්ල මවල
 ිර්ලන්ර. ම්ලඉ පෙෙල තලදටලම්ල්හරර් ලෙමඩමලම්ල
   සඩමල තලදටලදලමමල්හර. (මහ්්්: සස්ලම) 

3.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ َل  مَ َََنلّ  َعلَيْهِ  ا ََ دَ  َد َِ َمْن

ْ
َل  ال ََ َّ  رَُجٌل  فََد  فََص

ّ  َعَ  فََنلّمَ  َجيءَ  ُُمّ  ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ ّ  فََردّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
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َّ  رَُصّل  لَمْ  فَإََِّك  فََصّل  ارِْجعْ  َ�َقيَل  الّنَالمَ  َعلَيْهِ  ّ  َعَ  فََنلّمَ  َجيءَ  ُُمّ  فََص ِِ  اّي

 َّ ََ  ُ َّ ِي َ�َقيَل  ثََالثًي رَُصّل  لَمْ  فَإََِّك  فََصّل  ارِْجعْ  َ�َقيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
ّ

 َ�َعثََك  ََال

َّق 
ْ
ْحِننُ  َ�َمي بِيل

ُ
ْ�َهُ  َ   ُ�ْمَت  إَِذا قَيَل  َ�َعلّْمِ�  ََ

َ
  ُُمّ  فََكّبْ  الّصَالةِ  إِل

ْ
َ  َمي اقَْرَ ِّ  رَيَ

َِ  ِمنْ  َمَعَك  ُقْرآ
ْ
َّ  اْرَكعْ  ُُمّ  اظ ّ  َح ِِ َّ  اْرَ�عْ  ُُمّ  َراِكًعي َ�ْطَم  ُُمّ  قَيئًِمي َ�ْعتَِدَل  َح

دْ  َُ َّ  اْن ّ  َح ِِ َّ  اْرَ�عْ  ُُمّ  َنيِجًدا َ�ْطَم ّ  َح ِِ دْ  ُُمّ  َجيلًِني َ�ْطَم َُ َّ  اْن ّ  َح ِِ  َ�ْطَم

َالرَِك  ِف  َذلَِك  َعْل ا�ْ  ُُمّ  َنيِجًدا َّاي ََ  متفق عليه" ُُ

 

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. සල්ලලඩමලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ූඩලමස්ජද්්ල ළසලවං.  ල්ලපදගහේකලදලමසජ්ද්්ල
ලලසල සහ්ව්ල ඉටල ැරල   රල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ්  
රසලහම) ළම්ූඩ්ලසහ්මල  ලර ෙව්. ර ලළම්ූඩල දල
ඹ්්ලසහ්මල රස්ලඹ්ලරලරවලෙගෙස්ලසහ්ව්ලඉටලැරඩර. 
සල්ලලඩමලඹ්ල(නරලර ර) සහ්ව්ලඉටලෙරෙැෙක ්ල්ල්ල
 ලර ෙව්.   රලඹ්ලරලරවවලසහ්ව්ලඉටලැරල ලරූලසහ්මල
 ලර ෙව්.  ල්ලරලරවවලර ලළම්ෙූහල‘‘ඹ්ලෙගෙස්ලරලරවල
සහ්ව්ලඉටලැරඩර“ ් ල්ල ලර ං. ෙමෙහසලෙවරව්ර ලසනල
වල   ල මලපදගහ්්ල ‘ඹ්රලසව්ලසමතල වල අ්ලමවල  ිර්ල
පැ්ෙල ැරරල ෙමල අයපඩල ංලරල අහිැ්රල ෙහසල නූම්ල ම්ල
ෙරෙදනර.  ්ලලඩලම්ලං්ලන්්ලෙදඩරල්‘  ලර ෙව්. ර ල
ළම්ෙූහලෙමෙසශලපැ්ෙලැකං. ‘ඹ්ලසහ්ව්ලසමං්ලස්ලගවල
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ල්ල අලහ්්ල අ ්ිල ්ල්ල ව ්ිල  රසඩර.   රල අල-
කිරරේඩලඹ්්ල ං ලදටල ්ර්්ර්ලැරඩර.   රලවුකල
 ලනරලර රලරමලසැරලෙව ලවුකලැරඩර.   රලඉඃතද්ලල
ෙංරවලස්ලගලගෙමලඉප්වර්ලනරලර රල ලරෙූරලෙව ල
රලසලසැඩර.   රල  දල ලනරලර රලරමලසැරලෙව ල  දල
ැරඩර.   රල ර්ඩල  ෙමල ඉප්වෙර ලනරලර රල රමල සැරල
ෙව ලරලසලසැඩර.   දල ලනරලර රලරමලසැරලෙව ල  දල
ැරඩර.   රලෙමෙහසලඹෙබලසහ්වෙෙලසටමලඉප්වර මලඉටල
ැරඩර.  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

4. ස

َرجَ  قَيَل  َنُمَرةَ  بِْن  َجيبِرِ  َ�نْ  ِ  رَُنوُل  َعلَيْهَي ََ َّ ُ  َّ ََ  ا َّ  ِل  َمي َ�َقيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َراُ�مْ 
َ
مْ  َرافِِع  َ ُِ يِْدي

َ
ّ�َاي َ

َ
ْذََيُب  َكَ

َ
يٍْل  َ الّصَالةِ ََرجه  ِف  اْنُكهُوا ُشْمٍس  ََ

 َنلم

 ් ිල ඉබනල සසර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. අ ලෙරවලඅලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩල ලරූලම්ල
නුහ්රලෙමෙසශලදනඩෙඩල ්? සරණඩලඅේර්ඩෙෙලරලැල
ෙමඩල නුහ්ෙෙල දටවල ඹසර්ෙගරල සැඩෙර්්. නුහ්ල
සහ්වෙෙලවලඩ වලරඩර.   (මහ්්්: සස්ලම)  
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9 සලාතෙය ිාජළා් ෙහි් අනිායයය 
�යාිැ 

 

සහ්වෙෙලර්ජ්්වලෙංරවලඅනර්ි්්ලි්්රඩලඅ්න. ්ර්ල
රම, 

1. රරමභලව ්ර්ලංලරලෙස ලස්කලව ්ර්ඩ 
2. රුකෙර ල බං්රලර  ්ලලඅනමල්නෙරඩල රස්ල
අලහ්ං්රලමංවභ්ර්්ල වලනූම.  

3. ඉම්මෙෙල ං්ල වනල පදගහ්්රල සහ්ව්ල ඉටල
ැරඩර්ෙෙලසරඅලහ්්ලලමඩලංරද්ල්රලපැ්ේ.  

4. ඉම්මල මඃමමල ං්ල වනපදගහරල සහ්ව්ල ඉටල
ැරඩර්ෙෙලරබ්ර්ලරහැලලංමනල්රලපැ්ේ.  

5.   දලඅරස්ථ්ෙවලප්ිථර්ෙර ලනරවල ම. 
6.   දලෙදැලඅවරලර්ඩලරරලඉප්වෙර ලප්ිථර්ෙර ල
නරවල ම.  

7. සලලවේං්්දලසමං්ලර්ඩල ම.  
8. සලලවේං්්දලපැ්ෙලනූම.  
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සහ්වෙෙලර්ජ්්වලඅළපඩල්ම ලඅවංපඩර්ලෙෙල
ගත් 

සහ්ව්ලඉටලැරඩෙරකලඉංවලසමංඩලර්ජ්්වලඅළපඩල් ම ල
කරමර්ෙරඩමල ලංලරලංලපෙෙලරමලඹ්ෙෙලසහ්ව්ලඅරහි්ල
 ල්්.  

අමවැල ෙමඩලෙංහලෙරෙදලනරවලැරඩලෙංහල ්්ලන්රවල
ස්ථ්ර්ල  ලැරරඩලඅෙර ලමලැ්ිග්ලේෙසල ම්ලෙ රල
මව ලවලල්ල්ලෙරවලරලරවලරල්වල ල ්ලඉටලැර්.   රල
සහ්ව්ලසම ිූලැර්.   රලඅමවැල මලලපස ස ද්ලසං්ි ල
ඉටලැරලසහ්මල රස්.  

 ෙසශලඅමවැල ලරකතලමලැ්ිග්ැලනරවල ෙමඩල  ලමව ල
වෙෙලරමල ්ලමතලංප්. රලරවල ්ලඉටලෙරෙැර්. රසවල
අමවැල මලලපසලස ද්ලඉටලැරලසහ්මල රස්.  

වකඩල ෙංරවල මලැ්ිගල ං්ල ර්ජබල ෙංරවල
අනර්ි්්ලදටලඅවරල තලෙරරස 

1. සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලමලැ්ිග් ලඅමවැල ෙමඩල
ෙංහලෙරෙදලනරවැරඩලඅවංලපෙෙලරමල ල්ලවමඩල
ෙරවල  ලරවකල රග ෙමඩල ඹ්ල ්ලංලරල ෙරෙෙර්. 
 ්ලලඩල ්ලදලඉඩල  ල තලදටලදලඅනලළෙරක්ලරලරවල
ඉටලනූමලඅනර්ි්්ලෙව.   රලසහ්මල ලර්ෙමඩල
  ලඅමවැල මලලපසලස ද්ලසං්ිල ලනරවලෙර්. ස

2. සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලර්ජබලෙද් ලඅමවැල ෙමඩල
ෙංහලෙරෙදලනරවලැරඩලඅවංලපෙෙලරමල ල්ල ්ල
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රලරවලෙගරල්මලඅනර්ි්ලෙරෙෙව. ්ලෙරනෙරඩල
සහ්මල  ලර්ෙමඩල   ල ස ද්ල සං්ිල ඉටල නූමල
පම්ූරවලෙර්. ස

 

 

10 සලාතෙය සැහ් �යාිැ 

 

ෙ රලසමංඩලැකලසහ්වෙෙලකමලෙවද්ඩලඅළපඩලඅිැ්ඩලං්ල
ර්ජ්්වලංලෙරඩර්ල අඩලස්කල දටල  ඩරවලෙව. ්ර්ල ඉටල
නූෙමඩලපතිහල රලරරලඅවරල් ර්ලමතලංලූෙමඩල ්ලේකල
්ර්ල  වල ෙරෙෙව.  ඩරවල දටල පැ්ේඩල ං්ල ි්්රඩල
්නෙරඩලෙැේස්ලෙදැන.  

 

පැ්ේඩල ල ඩරවලදටල: ප්රමභැලප්ිථර්රලඅමනල ලර්මල
 ස්රල  ලර්මලරසඩල්රල පැ්ේල  රළලලහ්තං්ර්ල   ල
 ර්ර ල ්ර්්ර්ලනූමලරලනලදටලකද්ංරූලරෙේඩලදල ල්ල
ංලැ.  

 

ි්්රඩල ල ඩරවලදටල: ඉංවලසමංඩලසථ්්ර්ඩල ලව ්ිල
 රසරලඅරස්ථ්ලරහලදටවල ස මලස්ලගවලඉප්වෙරල ලරමවල
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මවල දකූවල වල්මල ඉහ්තර්ේ්ල ෙංරවල ඉඳමල ං්ල වරිව ල
ෙංරවලඉනමලකද්රංරූලරෙේඩලදල ල්ලංලැ.  

 

අ 

නර්ි්්ලසහ්වේඩල  ල ්  ේම්ෙර ලන්ලලෙමල
ගත් 

 

ස්කමල අනර්ි්ල සහ්ව්ඩ්ල   ල ඉස්තෙහ්ිල ෙංරවල
 ්  ේම්ෙර ලන්ලනමලර ලළම්ූඩලසමංඩලැරල තල ප ල
දංමලගවලැරරලහදදන. ෙංශළරලසහ්ව්ලඉටලැරරලේෙෙංහල
ෙදෙර ලසහ්වෙෙලරලර ලං්ලඅඩල ්ඩලසන ැරරල් ලලන.  වලමල
ල්ල අල-කිරඩල  ්ර්ර්ල වුකල   දල රලනල දංමල ගවල
ෙැවකල්් රලි්්ැ්රැමලරහලෙංහල්ලතමවලැමලංදරවල
වලඩ වරලව්්ලගලගමලරලනලදංමලගවලෙැවකලඅභ්ඩවරල
ැ්යළලරහලෙංහලෙමමලඅඩ ්ඩැමලසනල ලතේඩර්ලපසරර. 
 ්ලලඩලෙමලඅඩ ්ඩැමලරහ්ලඅලහ්ං්ෙගඩ සමර්ල ් ්ල
යළලෙව.  

 

ානzකආ ෙංරවලෙමෙර ලනූෙමලකම් 
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1. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල සටමල
අරස්ථ්රැමලඅලහ්ං්රලස  වලැරඩෙරකලවං.  ්ලලඩල
ලපසනරලසැ්ලදලනලැලභ්රෙෙලසැ්ලදලජනබලවවවරෙෙල
  ලි රලදලඹස ලනහ්ස්ලරලනලවවවර්ැල  ලි රදලංදරතඩල
ං්ල ෙරඩලඅලහ්ං්රලෙමෙර ලනූමලරගම්නගවලැරනල
හල්ල ව.  රමලවස්්ං්ලෙංරවල බං්ලහ්ං්ලරලනලරදඩල
 රස්ල අලහ්ං්රල ලලළවල නූමවල වං්ලලල ෙංරවල හ්ල
ඉහ්ංලඉලහලහ්ංල්් රලරදනඩලඅලහ්ං්් ලරලමනමලනූෙමල
අ්ත්ලසළලනූමවලවංස්දලෙංරවලඅලංමනලලහ්ං්ල් රල
රදඩ භ්ලවේඩල අලහ්ං්රල පෙිස්ර්ල හ ල නූමවල
ව ්ිල ෙංරවල අලහ්්ල අ ්ිල ්රල රදනඩරල ඹ්ල
කවැ්ේ්්භ්ර්්ල වලනූමවලඅල-කිරර්ල ්ර්්ර්ල
නූමවල ප්ිථර්ෙරල  ල න්ලනමවල ර ල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙරනෙරඩලසහර්වලපැ්ෙල
නපමවල ෙව. ෙමල ස්ලහල ලලළවල භ්රේඩල යළරල ඉටල
නූමලඉව්ල්ං ව්.  
 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

 

لذُْكرْ  ًّ�  ََْفِسَك  ِ�  َرّ�َك  ََ ََ ُدَنَ  ََِخيَفةً  تَ ِ  للَْقْولِ  ِمنَ  لْ�َْهرِ  ََ َّ لْ�ََصالِ  بِالُْغُد ََ 
 �َ   للَْغافِلِ�َ  ِمنَ  تَُ�نْ  ََ
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නුෙෙල රම්ම තරලකදටසර්ඩල ලං්ලසරසල් ලවමඩලළකල
්්ංවල  ංවරල දල  ේඩලයළරල දල රිරල මං්ල ංඅනඩල
ෙවෙරරලෙමෙර ලැරි. නුලඅරරධ්රේඩලසැඩරඩල
අළපඩලෙරෙරි.  (අල-කිරඩල7:205) 

 

2. ෙ ෙනෙවල ප්ිථර්ල නූමල ං්ල ෙමෙර ල නූමල රංසගවල
අයපඩල රමලනංඅලලහ්සේඩලඉටලනූමලඉව්ලේහග්්. 
රසවල  ස්ෙවහ සහ්ව්ඩ්ල   ල  තල ප්ිථර්රඩල
වල ේ්ලං්ල දලනරවලැම ලෙරෙමලවෙවක්ල ෙසරල
 ප ල ්ං වල වැ්ල ැරරල ප්ිථර්රඩල රලනල ංදසල්  ල
සමංඩල රල  තල දටල ංඅල රග්ල  ්ර්්ර්ල නූමල ඉව්ල
ේශේ්ඨ්.  

 

 

 

11 දහම  ත ත්න ලතැ සූම ිය  

 

දංමලගවලැරනලහලබල  දලරිගලංවරන. 

1.   නස් සහ්ව 
2.   නස්ලසං්ි 
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3.   නවලතහ්ර් 
4.   නේ්ලු ි 

 

1.   නස්ලසහ්ව 
 

සටමල සහ්ව්ැමල වුකල ෙමඩමල   දල දල ව ඩල ෙංරවල
මලැ්ිග්න. සහ්වෙෙලදලසටමලරැරව්ැමල  දලෙදැ ල
 ව.  ්ලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ැලි රලදල රැලලවලසහ්ව්ැල
ිරලදලඉටලනූමලඅනර්ි්්. ෙමලලළ්මරලලයං්ලෙ රලසමංඩල
 ල ව.  

 

 

2.   නස්ලසං්ි  
 

  නස්ලසං්ිලෙංරවලඅනර්ි්්ලෙංහල රැලලවලසහ්ව් ල
  ල්ම ලඅමවැල ෙමඩලඅව  ලවලල්ැලඉටලැරනලහ්රල
ස ද්ලෙදැන.  ්ලඉටලැරනෙෙලවේං්්දලසමං්ලර්ඩලෙරරල
ඉප්වෙර ්. ් ලෙදැලඉටලැකල  රලසහ්මල රස්. ඉඩල  රල
රලරවලවේං්්දල ලර්ම ලරලව.  
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  නස්ලසං්ි ලදංමගවලනූෙමල්ථ්ිථ්.  

 

අලහ්ං්ලරනස්රලමර්ල වෙවලඅමවැල ෙමලස්රභ්රේන. 
සහ්වෙෙල් ම ලරලඩලපරල ැළලනූෙමඩලෙංහල  ල් මලඅඩර ල
 තලනූෙමඩලෙංහලසලැල තලනූෙමඩලෙංහලසහ්ව්ලලැ්තල
ැරල දලසම්ල ෙේ්ව්ඩල ම්රල ්හරඩල සැ්.  ්ලලඩල
ෙේ්ව්ඩ්ලහ්්ලෙදරලපතපං්ර් ලරෙේඩලදලසනලවලඅඩරල
ලර ම ල රෙේඩල දල අලහ්ං්රල ව් ත්්ල  වල නූම ල
රෙේඩලදලඅලහ්ං්ලෙම්ලදංමලගවලැරල ව.  

 

සහ්වෙෙලඅමවැල මලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ූඩ්වල සනලප. ෙංශළරල  ළම්ූඩල  ර්ල රනසල්
ගත ලරළමලරලඩලෙං ලකවවමේකලවල්ලලන.  ළම්ූඩල
වමල සහ්වෙෙල දල ස ද්ල සං්ිල ැකල ල්ල ෙමෙසශල පැ්ෙල ැරල
සැ්ං.  

ََي إِّ�َمي
َ
َ  ٌ َِ َ مْ  ِ ُِ �َْس  ِمثْلُ

َ
ََ  َكَمي َ ِِ  �َِنيُت  فَإَِذا رَسَْنْو  فََذّكُرَ

මමල දල නුහ්ල ෙමඩල රනෙසන. නුහ්්ල අමවැල රරර් ල
ෙමඩමලම්දලඅමවැලරඩෙඩ්.  ්ලලඩලම්ල් ම  අමවැලවල
ල්ලනුහ්ල ම්ල මව ලැරල ෙදඩර.   (මහ්්්: බං්පල ං්ල
සස්ලම) 
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ස ද්ලසං්ි ලනූම්ලළඩලෙදරලැ්රූ් 

 

ස ද්ලසං්ිලනූම්ලළඩලෙදරලැ්රූ්ලළරන.  

1. අමවරරල්ම ලනූම 
2. ්මලෙද්ැලඅඩර ලනූම 
3. සලැ් 

 

  නස්ලසංව්ල ලෙැේස ්

 

1. සහ්වෙෙලන්රවලකම්්ලඅමවරරලන්්මලවුකල  දල
රලනලි්්ර ලඅමවරරලඉටලැෙකශලරමලෙංහලෙදරව්ර ල
වුකල ැෙකශල රමල ෙංහල ර්ඩල ල්ල යළල ස්ථ්රෙෙල ස්ල
ගවෙවලරමලෙංහලරැරවලංවරැලසහ්ව්ැලදලරැරවල
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 ං ලඉටලැෙකශලරමලෙංහලෙමරලනලෙරෙදලනරවරලඅමවරරල
ඉටලැරරලැරරලඅරස්ථ්රැලිරලදලසහ්ම්්ල  ලස ද්ල
සං්ිල ඉටලනූමල අනර්ි්්. සනිකල රලරදදල සහ්ම්්ල
ෙ රලෙංහල  ලමව ලිරලදල ැලං්ලසම්ර්.  

 

2. සහ්වෙෙල අිැ්ඩල ෙංරවල මලැ්ිග් ල අඩෙරඩල සනල
ැෙකශලරමලරකතලරැරවෙෙල මලමලැ්ිග්ලෙරවල්ටම්ල
ෙ රලඹ්්ල ්ලමව ලවලල්ලරලරවල මලමලැ්ිග්ලඉටල
නූමවල ඉඩල   ල  තල දටල ලළෙරළඩල ඉටල නූමවල
අනර්ි්්ලෙව.   රලඅමවැල මලලපසලසහ්ම්්ලෙ රල
ස ද්ලෙදැ ලඉටලැකලයළලෙව.  

 

ඉංවලසමංඩල ප ලරකතලමලැ්ිග්්ලු ්ල  ලමව ලවෙෙල
රමල ඹ්ල ්ල ෙරවල රලරවල  ලරභම ල අරේල ෙරෙෙව. 
ඹ්ෙෙල මලරැරව්ලනේ්ිහලරැරව්න.  

රැරවල ංවර ල ෙරනෙර්ල අමවැල  ෙමඩල රැරවල
ළර ලඉටලැරරර් ලෙමඩලඅඩලරැරවලපම්ූ්නඩල
සහ්මල රස්ල  රල ්ලඹ්්ලමව ලැරලෙදනලහලබෙවලරමල
සහ්ව්ල සම ිූල නූෙමල ෙතවර්ෙරඩල ව ්ිල
 ලර්ෙමඩල ෙවෙරරල රලසල ස්ල අරළවරල අව  ල වල
රැරව්ලඉටලැර්.   රලවේං්්දල රස්ලසහ්මල රස්ල
අරළවරලඅරස්රෙෙලඅමවැල මලසමං්ලස ද්ලෙදැ ලඉටල
ැර්.  
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3. පථමල වේං්්දල රලනල ර්ජ්්වල ෙංරවල සහ්වෙෙල
අනර්ි්්ලි්්රඩෙගඩල්මලැ්යවව ලඅඩෙරඩලඉටල
ැෙකශලරමල මලඅරස්ථ්ෙවල මලඅනර්ි්්ලි්්රලඹ්ෙෙල
රග ෙමඩලඉරවලෙර්.  ෙමඩමලසහ්මල ලර්ම්ලෙ රල
අමවැල මලලපසලස ද්ලඉටලනූමලඅනර්ි්්ලෙව. ස
ස

4. සහ්වේ ල වමඩල ඉටල ැකල රැරවල ගූරල ංවර ල දල
ළර ල දල්ඩර්ලසලැ් ලමළලවල ල්ැලඹ්ල  ල අරමල
පම්ූ්ලගූර්්ලෙගරලසහ්ව්ලසම ිූලැර්.   රල
සහ්ම්්ලෙ රලඅමවැල මලලපසලස ද්ලසං්ිලඉටලැර්.  ස

 

 

ස ද්ලසං්ි ල ලගත් 

 

සහ්ම්්ලෙ රලවලස ද්ර ලං්ල සහ්ම්්ල  ලවලස ද්ර ල
සහ්ව්ලඉටලැරඩර්්ලන්මලවලල්ලසහ්මල ලර්ම්ලෙ රල
ස ද්රලඉටලැර්.  
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සහ්ව්ල සම ිූල නූම්ල ෙ රල අමවැල  ෙමඩල සහ්මල
 ලර ෙවලරමලමවැ්්ලරල්නලැ්හ්ලදලසස ේඩල ලරතෙෙල
 ්ලඉටලැරල  රලසහ්මල රස්. අරළවරලඅමවැල මලලපසල
ස ද්ෙර ලනරවලෙර්.  

 

ස ද්ලසං්ිලනූම්ලඅමවැල ලසහ්මල රස්ලැව්ෙරඩලෙංහල
ෙරරල්මලකම්නඩලෙංහලසහ්ව්්ලඅද්කලෙරෙරරලි්්රැල
නරවලවල  ලමව ලවලල්ලඹ්ලඅමවැල මලලපසලස ද්ලඉටල
ැරරඩල  රලසහ්මල රස්.  

 

දංමලගවල ප ලන්රවලස්ථර්ැලංලරලෙරරවලස්ථ්ර්ැලනරල
යළලරිර් ලෙගරලරෙවලරමලකද්ංරූලරෙේඩලවුකෙරල
 ල ෙංහල   දල  ල ෙංහලකිරර්ල ්ර්්රලනූම, න්්මල ල
වේං්්දල ලර්මලරලනලදටලෙ ඩර්ල ්ලංලැ. ෙමරලනලඅරස්ථ්ල
රහලඹ්ෙෙලසහ්ව්ලඅරහි්ලෙරෙරරලඅවරල  නසල්සං්ි ලනූමල
ඹ්්ල අනර්ි්්ල ෙරෙෙර්. රසවල  ්ල ඉටල නූමල සළටල
ද්්ැ්.  

 

්මලනසලරලකල ල්ලෙරෙංලනලෙංශළර ලමවලඉම්ම්ලෙ රල  ල
ඉප්වරනඩල ෙංහල ඉප්වල ේෙෙංහම්නඩල මඃමමල
  ්සඩෙඩලරමලඹ්ල ්ලඉටලැරලරලරවලඉම්මලසමතල  ල
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 ම්ලපසරර. ඹ්ලෙැෙර ල ර ල තලෙරෙෙර්. ස ද්ලසං්ි ල
ඉටලනූෙමලඅරේව්රලදලෙරෙ ර .  

 

  නස්ලසං්ි ල ලනරලයළලදට 

 

  නස්ලසං්ිලදිරලනූමල ඩර්ං්ලලළෙරවන. සහ්වෙෙල  දල
අරස්ථ්ෙවල රසරලදටලස නස්ලසං්ිල දල රසනලහලෙබ.  

 

ස ද්ලසං්ිලඉටලනූෙමලදලසහ්ව්ලඅවරලමලදලසංභ්සල
රරලමඃමදලස ද්රලසනලැකලයවෙවලැරරලඅරස්ථ්ෙවල
දලදස

 

ෙ ෙනෙවලමඃමමරර්්ලඉම්මලඅනගමර්ලැරරඩලස ද්රලඉටල
ැර්. රසවලමඃමමලඅවරලර්රෙෙල ලරූල මලඅරස්ථ්ෙරැල
ඉම්මලදලසහ්මල රස්ලස ද්ලසං්ිලැෙකශලරමලසහ්වෙෙලසනල
ිකලඅමවැල මලමඃමමලසහ්ව්්ලපෙවෙලවර්්ඩල  ලසනල ල
 වරමලඹ්ෙෙලසහ්ම්්ල  ලස ද්ලඉටලනූමලඅනර්ි්්ල
ෙර්. ඹ්ලසහ්ව්්ලපෙවෙල ම්ලෙ රලඉම්මලරර්්ලලසඩලසනල
වලඅමවැල ම ලරමලස ද්ලසං්ිලනූමලඹ්්ලඅරේලෙරෙෙර්.  



 

173 

 

ِب  َ�نْ 
َ
ُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ َّ َّ : قَيَل  هْهُ �َ  ا ََ  ّ ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ  إِْحَدى َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َالَتْ  َعِشّ  ََ
ْ
َثُ  ُ�َّمدٌ  قَيَل  اظ

ْ
ْ

َ
َعْصَ  َظّ�  َََ

ْ
َعتَْ�ِ  اظ

ْ
  قَيمَ  ُُمّ  َنلّمَ  ُُمّ  َرَ

َ
بَةٍ  إِل ََ  ِف  ََ

دِ  ُمَقّدمِ  َِ َمْن
ْ
ِ�يِامْ  َعلَيَْاي يََدهُ  فَوََضعَ  ال ََ  

َ
رٍ  بُوَ ِْ ُ�َمرُ  بَ ُ  رَِضَ  ََ َّ  َ�َايبَي َ�هُْاَمي ا

 َْ
َ
لَّميهُ  َ َِ َرجَ  يُ ََ ََ  َُ قَُصَْت  َ�َقيلُوا اّييِس  َسََع

َ
ّ  يَْدُعوهُ  ََرَُجٌل  الّصَالةُ  َ ِِ

 ايّ

 َّ ََ  ُ َّ ََديِْن  ُذَ َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا �َِنيَت  َ�َقيَل  الْ
َ
مْ  َ

َ
�َْس  لَمْ  َ�َقيَل  قَُصَْت  َ

َ
لَمْ  َ  ُ�ْقَصْ  ََ

ََ  قَيَل  َّ  �َِنيَت  قَدْ  بَ َعتَْ�ِ  فََص
ْ
دَ  َكّبَ  ُُمّ  َنلّمَ  ُُمّ  َرَ ََ وِدهِ  ِمثَْل  فََن َُ َْ  ُن

َ
ْطَوَل  َ

َ
 ُُمّ  َ

َنهُ  َرَ�عَ 
ْ
َنهُ  َََضعَ  ُُمّ  فََكّبَ  َرَ

ْ
دَ  فََكّبَ  َرَ ََ وِدهِ  ِمثَْل  فََن َُ َْ  ُن

َ
ْطَوَل  َ

َ
َنهُ  َرَ�عَ  ُُمّ  َ

ْ
 َرَ

ّبَ  ََ ََ 

 

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. සරසල්රවෙවලසහ්වලෙදනඩල ැැලරැරවලෙදැ ල
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලඉටලැෙකශ්. 
(ඉම්මල සංමමදල ං්ල ්්වර්ැෙෙල මව්ල රඩෙඩල අසිල
සහ්ව්ල ්ඩර්)   රල සහ්මල  රස්ල රලු්ල ස් මස්ජද්ල
ඉ පෙෙල තලලලැකර ලමවලවමලඅවලව්්ලෙගරලසැ්ං. 
ඹිඩලඅවරලඅබල් ිලකමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්ම්) ්රලඅ්දල
සැ්ං.  ළම්ූඩලසමතලැව්ලැරඩර්ලෙමෙිඩලෙදෙදර්ල
 ්ලල්.  ර්්ලඅවරලෙවගරවලංඅ ලල්වලල්. ‘‘(ර ලළමප) 
ඹ්ලසහ්ව්ලෙැැලැෙක ල දල“්ලඹිඩලලමස්ලසැ්ං. නලල
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්ෙද්ඩලරරඩලංඳඩලරනලහලබලරනෙසකලදලලඹිඩලඅවරලල්. 
ඹ්ල “(ර ල ළමප) ඹ්්ල අමවැල  ල දල  ෙසශල රලතරමල ඹ්ල
සහ්ව්ල ෙැැල ැෙක ල දල“්ල ලමස්ල සැෙේ.  ල්ල ර ල
ළම්ෙූහල “මමලඅමවැලෙරෙැෙකර. ෙැැල දලෙරෙැෙකර“ 
්ල්ල රස්ලසැ්ං. “ ෙසශලරමලඹ්්ලඅමවැල ල වල“්ලඹ්ල
 ලර ෙව්.   රලරැරවලෙදැ ලසහ්ව්ලෙමෙං්ර්ලසහ්මල
 ලර ං. අනළවරල ව ්ිල  රස්ල ඹ්ෙෙල ( පවන)   ද්ල
ෙමඩලෙංහලර්ලරලඩේඩලෙංහලස ද්ලඉටලැකං.   රලවමල සල
ඹසර්ල ව ්ිල  රස්ල  ්ල ෙැළඩල ව්්ල ගවෙව්.   රල
රලරවවලවමල( පවන)   ද්ලෙමඩලෙංහලර්ලරලඩේඩල  දල
ඉටල ැරල   රල වමල  සල ඹසර්ල ව ්ිල  ලර ං. (මහ්්්:  
බං්පලං්ලසස්ලම)ස

 

   

3   නවලතහ්ර්ං ්

  නවලතහ්ර්ල් රල  ලස ද්රන.  ්්ලන්්මලෙංරවලරලු්ල
සිෙමලඉප්වර ලෙංහලව ්ිලෙංහලවේං්් දලෙංහලසහ්මලෙංහල
ෙරෙමලව.  

 ජ්වලතහ්ෙර ලගතලූත 

අල-කිරර්ල  ්ර්්ර්ල ැරරල ැ්ූ්වල  ්්ල සරඩල
ෙදඩර්්වල   නවල තහ්ර්ල  ලරෙූරල සටමල ල්ැමල   දල
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නූමල  ඩර්ං්ල ෙර්. ැ්ූල සහ්වෙෙල   නවල තහ්ර්ල
ෙරෙැෙකශලරමල ්්ලසරඩලෙදඩර්ලදල  දලෙරෙැකලයළ්.  

ලපසනලවවවරෙෙලසැ්ලදල  නවලතහ්ර්ලනූමල ඩරවලෙව. 

ිසල ෙරෙමලතරල සැඩර්්වල ස්ර්ර්ල අනර්ි්්ල වල
වවවරෙෙල   රඩර්්වල ං්ලල ෙංහල නහ්ස්ල  තල වල
ැ්ඩව්ර්වල ස ද්ෙරල  ල ර්ව් ල   ැරරඩල ්රල ල්ල
  නවලතහ්ර්ලඉටලැකලංලැ.  

අල-කිරරෙෙලසමංඩල  දලගූර 

අල-කිරරෙෙලස ද්ල ංෙකෙර ලදලන්ලංලැ. 

්ර්ලෙමෙසශ්:  

 ර්ලඅලලඅඃර්හ්,   ර්ලඅිලරඃද,   ර්ලඅඩලරං්ල,  ර්ලඅලල
ඉස්ර්,  ර්ලමි්මල්රල ර්ං්ලරහලස ද්ර ල්ලුඩලදල 

 ර්ලඅල-ංජල ලස ද්ලෙදැ ලදල 

 ර්ලඅල-ෆිැ්ඩ,  ර්ං්ලඅඩ-රමල,   ර්ං්ලඅස-්ස ද්,  ර්ල
ස්ද,  ර්ල ෆසස්හව,  ර්ල අඩ-රජම,  රළලල ඉඩිැ් , 
 රළලලඅහ ල 

්රල ර්රඩල ලස ද්ර ල්ලුඩලදලල ්්  ව.  
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අල-කිරරෙෙල සමංඩල ස ද්ල ර්්වල  ල රිගල
ෙදැන.  

 රමලරරිංලදඩර්ලසැරලරදඩලං්ලනේහගලැරලසැරලරදඩල
අල-කිරරේල ලසමංඩලරරිංලදඩර්ලසැරලරදඩලරනෙෙල
ලෙෙශේගවරලෙංහලෙ ෙනෙවලමල මලඹ්්ල  දලනූමලලළ්මරල
දඩර්ලසැරලඅරස්ථ්රඩ්.  ල්ල ්ල ්ර්්ර්ලැරඩර්ලං් 
සරඩලෙදඩර්ල  මලමල මල අළපඩලවමඩල දල ෙැෙරකල්ල්ල
ස මල ඩර්ං්ලෙව.  

කද්ංරූලරෙේඩලඅලහ්ං්ල  ලස්ථ්ර්ැලෙමෙසශලසමංඩල
ැර්.  

 ِ ِِ دُ  ََ َُ لتِ  ِ�  َما �َْس ََ َما لصّسَما رِْض  ِ�  ََ
َ
لصَْمَ��َِكةُ  َدلبّةٍ  ِمنْ  لْ�  َ�  ََُهمْ  ََ

َنَ  ස�َْسَتْكِ�ُ

අංස්ල  ල තල දටල දල ර වහෙෙල ප්භඩෙගඩල දල මහ රවල දල
අලහ්ං්්ල  දලැරතලඹි්ලකඩ්ලෙරෙෙරත.   (අල-කිරඩල
16: 49) 

අලහ්ං්්ල  දලැරරලෙමඩලනේහගලැරරලරදඩල ල්ල මල
නේහග්්ලවමඩලදලඅරරවල ම්ලය් සලල්ලයළලෙව.  

කද්ංරූලරෙේඩලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලසමංඩලැර්.  

ّ�َها يَا
َ
ِينَ  � َّ ُدَل لْرَكُعول آََمُنول ل َُ لْس لْ�ُبُدَل ََ لْ�َعلُول َرّ�ُ�مْ  ََ  لََعّلُ�مْ  لْ�َْ�َ  ََ

 ُ�ْفلُِحونَ 
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ලේර්සලැකින, නුහ්ල ්යංූ්ලහ්්ලගවලංලනලරනලලපසල
නුහ්ල වුකල ැරි. වරදල   දල ැරි. වරදල නුහ්ෙෙල
 රම්ම ත්ලරම ි. වරදල්ංැමලැරි.  (අල-කිරඩල
22:77) 

  දලැරරලකම් 

  නවලතහ්ර්ල  ලස ද්රන. සහ්වෙෙලදලැ්ූලස ද්ලැරරල
ල්ලදලඉඩලරලුැරලල්ලදලව ්ිල රස්. සහ්වේඩල් ලංලරරල
සැරලල්ැලරලු්ලසිෙමලඉප්වර ලෙංහලව ්ිල ලර්ම ල
ෙංහල වේං්්දල  ලර්ම ල ෙංහල සහ්මල  ලර්මනඩල ෙවෙරරල
ස ද්රලඉටලැර්.  

ඉම්මරර්්ල  දලැරරලල්ලමඃමමලදලස ද්ලනූමලඅනර්ි්්ල
ෙව. ඉ මපඩලසහ්ව්ලඉටලැරරලෙමෙෙංෙවැල ර්ලස ද්ල
ස වලර්ව් ලෙංහල ර්ර ලඉම්මල ්ර්්ර්ලැරඩෙඩලරමල
ිරදල් ලෙැෙර ලමඃමමලලළකලලභ්ර් ලදල ල්ලයළලෙරෙෙව.  

  නවලතහ්ර්ෙර ලම ම් 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  وُل رَنُ  قَيَل قَيَل  ُهَر�َْرةَ  َ   إَِذا َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
َدةَ  آَدمَ  ا�ْنُ  قََرَ َْ  الّن

دَ  ََ َل  فََن َُ  اْ�َتَ يَْطي َّ �ْلَهُ  يَي َ�ُقوُل  َ�بِْك  ال ََ  �ِ ََايٍَة  ََ ِِ  يَي -ِر
ْ� رَ  ََ َِ

ُ
 آَدمَ  اْ�نُ  َ

ودِ  َُ دَ  بِيلّن ََ َّهةُ  فَلَهُ  فََن
ْ
ْرُت  اْ َِ

ُ
ودِ  َََ َُ   بِيلّن

َ
ِِ  َ�يُْت فَأ

 اّييرُ  فَ

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ෙූහල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
 ලර ල ්රල අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ල ලසඩල
ෙමෙසශලදඩර්ලසැ්.  
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රදමෙෙලපවලස ද්ලරලන් ල ්ර්්ර්ලැෙකශලරමල ල්ලඹ්ල
ස ද්ලඉටලැර්. ෙේ්ව්ඩලඉඩලඉරවල ලංඩරඩලෙමෙසශලපැ්ෙල
ැර්. අෙංහල ! ම්ෙෙලලර්ේ. රදමෙෙලපවලස ද්ලනූම්ල
නේහගලැරරලහද.  ල්ලඹ්ලස ද්ලැෙකශ්. ඹ්්ලසර්ිග්ල
සළල ල්. රසවල ම්ල   දල ැරරල ෙමඩල නේහගල ැරනල
හලබෙරර. රසවලමමලපත ෙේශ ලැෙකර.  ්ලලඩලම්ලනර්ල
 රලල්ල්ල්ල රසඩෙඩ්.  (මහ්්්: සස්ලම) 

  නවලතහ්ර්ෙර ලනරලයළලදට 

ස්ම්ර්ල සහ්ව්ැල   දල  ල ැරරල පිථර්ර ල   ර් ල
 රසඩෙඩලදල ්මල  දලතහ්ර්ලෙර ල රස්. 

 

4 ස ද්ලු ි 

ස ද්ලු ිල්නල  ලස ද්රන.   ලව ්ිල ලර්ම ලෙංහල
සහ්මල ලර්ම ලෙංහලෙරෙමලව.  

ස ද්ලු ිලරගම්නගවලැරනලහලබෙවලැරද්ලද?  

1. රරලරඅිර්ද් ලහලේරලඅරස්ථ්රැලස ද්ලු ිල
නූමල ඩරවලෙව. කද්ංරූලරෙේඩලෙැෙරක්ල
්ංමතලහල්මලෙංහලඹ්ලඉසහ්්ම්ලරලහමලගලගම, කදවල
හල්මලදවෙරකෙෙලක වලලළ්මලාභ්රිංලහල්මලරලනල
දටලෙ ඩර්ල ්ලංලැ.  
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2. ්මල නසල කරනරනඩල රැරරූ්ල හලබල අරසථ්්රැල
ස ද්ලු ිලනූමල ඩරවලෙව. කද්ංරූලරෙේඩල
ගිරළරලුඩරලමිෙැෙලහ්ලරලනලර්සර්ඩලරලඩල
රර ේ්රලහල්මලෙ ඩර්ල ්ලංලැ.  
 
 
 
 

ස ද්ලු ිලනූෙමලකම් 

ස ද්ලු ිල  ලස ද්රන.   ලව ්ිල ලර්ම ලෙංහලසහ්මල
 ලර්ම ලෙංහලෙරෙමලව.  ්ලසහ්වේඩල් ලංලරරලඉටලැරනල
හ්ඩරන. ස්ලෙගරලසැ්ලදලර්ඩල ලසැ්ලදලලපසනරලසැ්ලදල
අලපසනරලසැ්ල දලැරරලඅයපඩලසැ්ල දලස ද්ලැකලංලන්. 
රසවලරඩ්වලකංවලරඩෙඩලලපසනල ලස ද්ලනූම්.  

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  
 

آَتَاُ�مْ  ْ�ُُموهُ  َما ُ�ِّ  ِمنْ  ََ
َ
َل �نْ  َس� وَها َ�  لِِ  نِْعَمةَ  َ�ُعّد َُ  لََظلُومٌ  �َْسانَ لْ�ِ  ِِنّ  ُ�ْ

 َكّفارٌ 

නුහ්ලඹ්ෙගඩලඅසරලස්කලදටලඹ්ලනුහ්්ලලපරලසෙව්. 
අලහ්ං්ෙෙලරරපස්ද්ඩලනුහ්ලගූඩලැරඩෙඩලරමල ්ල
නුහ්ල ගූඩල ෙරෙැරඩෙර්්. සල්ලලඩමල රනස්ල
අ ර්ධැ්රලඅැ්වතලෙර්.   (අල-කිරඩල14:34)ස



 

180 

 
2. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

 

َدَ  آََل  ااْ�َملُو َُ قَِليٌل  ُشْكًرا َدا ُكورُ  ِعبَيِدَي  ِمنْ  ََ َّ  ال

 
ද්වදෙෙල ර්න, ැ්වෙවදලරනලලපසලනුහ්ල් ංැමලැරි. 
ම්ෙෙලගලවවඩලඅළපඩලස්රල ්නලැ්වෙවදලරනෙෙ. (අල-
කිරඩල34: 13) 

3.  

ِب  َ�نْ 
َ
َ  َّ

َ
َرَة َ ِْ ّ  بَ ِِ َّ  اّي ََ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ رَيهُ  إَِذا َك

َ
رٌ  َ َْ َ

هُ  َ ّ ُِ َ ُ  َْ
َ
َ  َ ِّ ُ  بِهِ  ِ

رّ  ِ  ُشْكًرا َنيِجًدا ََ   َ�بَيرَكَ  َِ
َ

َ�َعيل ََ 

 
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල ළම්ූඩ්ල
සළටලද්්ැල්මලැවූ ල ලරපලල්ලෙංහල්ලගලරලාභ්රිංල
ෙදනල හලබල ල්ල කවවූවරල භ්ග්ල සම ඩරල අලහ්ං්ල
ෙරනෙරඩ ැ්වතලරනලලපසලස ද්ෙර ලරලේතල්ල්ලඅබල
් ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල ැර්. 
    (අබලද්වද, ඉබනලම් ්) 

ස ද්ලු ිල ල ලරස්ලයළලදට 

ස්ම්ර්ල සහ්ව්ැල   දල  ල ැරරල පිථර්ර ල   ර් ල
 රසඩෙඩලදල ්මලස ද්ලු ි ලදල රස්. 
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12 සාූෙත සලාතය 

සහ්ළලල මරවලෙංරවලස්ස ැරලසහ්ව්ලරගම්නගවල
 ෙමල්ථ්ිථ්. 

ස්ස ැල සහ්ව්ල ඉස්හ්ස්ල සිෙ ව්න. නෙවදර්න. 
 ෙමඩමලසටමල රැමලස්කලසස්ලමලරවඩලෙදල්ඩලෙැෙර ල
වලබල්ැලෙදරලර්ද්ලලළලගවල්ර්ලවංිවලනූමන. 

ස්ස ැලසහ්ව්ලඉස්හ්ස්ලදලකමලැසලදිෙූ්ඩලඅළපඩ 
මංවල වල රලදගවල දිෙූ්න.   ල රලමනමල නූමල මහ ල
රවඩෙෙලෙ කලගලස්ම්ලසම්ර්.  ්ලෙමෙං්ල ෙම ලංසද්ල
ෙසශර්ිැ්ැ්ල සම්ර්.  ර්්ල අවරල ෙසෙරංසල  ලතරල
්්ම්වල  වලෙම ල  වසඩල ෙරවල ැවූ්රල දල  ම්වල
 නෙරැ්ලංඳර්ලගලගම්වලඹිඩලඅවරලරදර්ලදල  ම්වල
ඹිඩෙෙල ්හ්ල ෙ ත්ල ංලන්්රල  ැසළල ැමල ලදං්ල
 ්ඩර්වලවලෙංශළලස්ධැ්න.   

සසල්මලරවඩලස්ස ැවර්ලරර ේ්ලනූෙමලරලදගවල
අරස්ථ් 

න්රවලැ්හලෙවහ්රඩල ලසස්ලමරවලස්ස ැරල  ලරස් මල
අලහ්ං්ලරගම්නලගවලැරල ව.  

 රමල ස්ලෙවහලසහ්ව්ලෙමඩලසටමලදංරලලං්ලර් ලැ්හ්ඩ ල
දලජසරලසහ්ව්ලෙමඩලසටම සත්ැදලදලසටමලපෙදේැමලඉටල
ැරරලෙදඅිවනලසහ්ව්ලෙමඩලෙදරව්ර ලසටමලරසරැලදලදල
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අරහ්ෙර ලරලර ලසිමලෙමඩලෙ ෙනෙවලස්කලසසල්මලරවඩල
සටමලරරසැලදලදලලලඉස්තස්ැ්ලෙංරවලරිේ්රල ව්ලඉටලැරරල
සහ්ව්ල ක හ්ල ෙංරවල යංූල සහ්ව්ල රලනල ැ්හ්පැල
ල ි්්ේඩල තලරරලඅරස්ථ්රඩ  ලදල ර්ස්ර ලරලනල්මල
සනල ම ල තලවලඅරසථ්්රැලදලදල ෙහසලස්ස ැරල  ලරස ්මල
ඉස්හ්මලරගම්නගවලැරල ව.  

ස්ස ැලසහ්වෙෙලගතලූත 

පවේ්ඩලඅළපඩලරලඩල්්ල වලෙ ත්ල තලසටමලසස්ලමල
රරේකලෙැෙර මලඹ්ලගමරැලසැ්ල දල   ිංල රල සැ්ල දල
අභ්ද්යලඅරස්ථ්රැලි රලදල ්ස ලඅරසථ්්රැලි රලදලස්ස ැරල
 ස්ලෙවහලසහ්ව්ලඉටලනූමලඅනර්ි්්ලෙව. 

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

َ�ْمَت  �ِيِهمْ  ُكنَْت  �َذل
َ
َ�ةَ  صَُهمُ  فَأ َّ َل َمَعَك  ِمنُْهمْ  َطا�َِفةٌ  فَلَْتُقمْ  لص ُخُذ

ْ
ْ�َأ ََ 

ْسلَِحَتُهمْ 
َ
ُدَل فَإَِذل أ ََ َرل�ُِ�مْ  مِنْ  ولفَلَْيُكونُ  َس تِ  ََ

ْ
ْ�َأ ْخَرى َطا�َِفةٌ  ََ

ُ
ّلول صَمْ  أ ََ  يُ

ّلول ََ ُخُذَل َمَعَك  فَلُْي
ْ
ْ�َأ ْسلَِحَتُهمْ  ِحْذرَُهمْ  ََ

َ
أ ََ 

(ර රර්) ඹිඩලඅවරලනුලස්ලඹිර්ලනුලසහ්ව්ලෙමෙං්ල
රඩෙඩලරමලඹිඩෙගඩල ලපස ල (සහ්වෙෙල ද) නුලසමතල
සැ්ලයළ්. වමලරයධලදල(අව්) ගවලයළ්. ඹි්ලස ද්ලැකල
රං්මලනුහ්ෙෙලලට ස්ලඉරවලරල් ්ලයළ්.   රලසහ්ව්ලඉටල
ෙරෙැකලඅෙර ලලපසල ලරූලනුලසමතලසහ්ව්ලඉටලැකලයළල
අවරලඹිඩෙෙල ිර්ර ේ්රවලඹිඩෙෙලරයධවලඹිඩලගවල
යළ්.   (අල-කිරඩල4:102)  
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2.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َ�هُْه َ ِي قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ّ
 ََال

َْ  َهَمْمُت  ظََقدْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفِس 
َ
رَ  َ َُ رَ  ُُمّ  ُ�ْتََطُب  ِبََطٍب  آ َُ ََ  بِيلّصَالةِ  آ  ُُمّ  لََاي َ�يُؤَّذ

رَ  َُ يِظَف  ُُمّ  اّييَس  َ�يَُؤمّ  رَُجًال  آ ََ ُ
َ  

َ
َحّرَق  رَِجيلٍ  إِل

ُ
متفق (  ُ�يُوَ�ُامْ  يِْامْ َعلَ  فَأ

ස)عليه

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ලලසඩලෙමෙසශලදලනමලෙද්. 

ම්ෙෙලරවම්ලැිවඩලසළරල වෙවලදලඹ්ලමවල ිර්ලපැ්ෙල
ැරර. සල්ලලඩම මමලදරලරැලෙගෙඩ ගසරලෙමඩලඅූලැරල
  රලසහ්ව්ලසමං්ලඅූලැර  ල්ල් ලසමං්ලඅද්ඩලන්නලහල්  
සහ්ව්ල දල ෙමං්රනල හල්ල   රල මමල (ස්ස ැල සහ්ව්්ල
සංභ්සලෙරෙව) රන ඩලෙරවලෙගෙස්ලඹිඩෙෙලනෙරස්ලළකමල
ඹිඩරලපකස්ස්ලදමඩර්ලසවර.    
  (මහ්්්: බං්ප, සස්ලම)  

3.  

ِب  َ�نْ 
َ
َت  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ّ  قَيَل َ ِِ

َّ  ايّ ْ�َ�  رَُجٌل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
َ
 اهللاِ  رَُنوَل  يَي َ�َقيَل  َ

ِِ  قَيئِدٌ  ِل  ظَيَْس  إَِّهُ    َ�ُقوُد
َ

دِ  إِل َِ َمْن
ْ
َل  ال

َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  فََنأ َْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
َ 

َص  َّ ُ  يَُر
َ

َ  ل ِّ َص  بَيِْتهِ  ِف  َ�يَُص َّ ُ  فََر
َ

  لَّميفَ  ل
ّ

 ايَّداءَ  �َْنَمعُ  َهْل  َ�َقيَل  َدَعهُ  َََ

ِجْب  قَيَل  َ�َعمْ  قَيَل  بِيلّصَالةِ 
َ
 فَأ
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අබල් ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලදලනමලෙදරලහද. 
ර (සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙරවලඅඩධල
රනෙසකල ලරූලඅලහ්ංේෙල්ව්්ූන, ම්ලමස්ජද්ලෙරව 
ැලමර්ෙගරල් ඩර්ලනසෙරකලරලවල්ල ලර ලඹ්ලවමලනරෙසශල
සහ්ව්ලඉටලැරලගලගම්ලඅරසරලෙදඩරල්ල ළම්ූඩෙගඩල
ඉලහ්ලසැෙේ. රං්මලඹ්්ලඅරසරලනඩං. ඹ්ලර  ලංලූලු ්ල
ල්ල ර ල ළම්ෙූහල ඹ්ල ැලමර්ල සහ්ව්ල සමං්ල වල ැලමිමල
(අද්ඩලංඅ)  ෙසඩෙර දල්ලලම ං. ඹ්ල‘ඹවල්ල්ලලළළවල
නඩෙඩ්.  ෙසශලරමල මලැලමිම්ල(මසජ්ද්්ල ලරූ) ලළළවල
ස ්ඩරල්ල ළම්ෙූහලපැ්ෙලැකං.  
 (සස්ලම)  

 

මසජ්දෙෙලසමංලසහ්ව්ලඉටලනූෙමලම ම්  

සහ්ව්ල සමං්ල මස්ජද්ල ෙරවල සස්ලමරරේකල ව්රල සටමල
ල්රර ල සමං්ල සදැ්රැල ම ම්ලහලේනල ව.  ෙමඩමල
ව්රල සටමල ල්රර ල සමං්මල ඹ්ෙෙල වර්තරමල කසස්ල රරල
අවරමලඹ්ෙෙල ් ්ඩ්ලසම්රලදලඅමැලකසලලදල රෙව. ෙම්ල
ෙගෞරරග්ලඅලහ්ෙගඩලහලේරලමංවලවලරරපස්ද්න.  

1.  
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َّ  ابِْن  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  ُ�َمَر رض اهللا عهه َ َالةُ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ََ 

ََميَعةِ 
ْ
فَْضُل  اْ

َ
َالةِ  ِمنْ  َ َفذّ  ََ

ْ
�نَ  َِِنبْعٍ  اظ ِ

ِْ  )متفق عليه" (َدرََجةً  ََِع

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඉබනලකමිල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

ස්ස ැලසහ්ව්ලවනරලඉටලැරනලහ්රලසහ්ව්්ලරඩ්ලලසල
ංවල්ූ්නඩලවර්තරරඩලකසස්ලෙර්.  

   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

2.  
 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  رض اهللا عهه قَيَل قَيَل  ُهَر�َْرةَ  َ  َ�َطّارَ  َمنْ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َش  ُُمّ  بَيِْتهِ  ِف  ََ  
َ

 َكََْت  اهللاِ  فََرائِِض  ِمنْ  فَِر�َضةً  ِلَْقِضَ  اهللاِ  ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْت  إِل

ْطَورَيهُ  ُّ  إِْحَداُهَمي ََ ُ ِطيئَةً  ََ َرى ََ َْ ُ ْ
 ََرجه َنلم"  َدرََجةً  رَْرَ�عُ  ََاأل

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.   

ැරෙරකලවමලනරෙස ලලපසනල ල  රලඅලහ්ං්ෙෙලරග මල
අළපඩලරග ම ලඉටලනූමලසමං්ලඅලහ්ංේෙලනෙරසල්අළපඩල
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නරසැ්ල ්ලගමනඩල්ඩෙඩලදලඹ්ලව්රලල්රරලෙදනඩල
 ැ ලඹ්ෙෙල ් ්ඩලමැ්ලදම්. අෙරැලඹ්ෙෙලවර්තරම ල
කසස්ලැරර්. (මහ්්්: සස්ලම) 

3.  

ِب  َ�نْ 
َ
ّ  ُهَر�َْرةَ رض اهللا عهه َعِن  َ ِِ َّ  اّي   َغَدا َمنْ " :َََنلَّم قَيل َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
 إِل

دِ  َِ َمْن
ْ
َْ  ال

َ
َعدّ  َراحَ  َ

َ
ُ  اهللاُ  َ

َ
َهّةِ  ِف  ل

ْ
  اْ

ً
ال ُّ َّمي َُ َْ  َغَدا ُُ

َ
 متفق عليه" َراحَ  َ

 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඅබල් ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩ ර්ිව්ල
ැරරලහද. 

ැරෙරකලමස්ජද්ලෙරවලකදටසරලෙංහලසරසලල්වලරල් ඩෙඩලදල
ඹ්ල කදටසරල ෙංහල සරසල ල්වරල ්රල සටමල අරස්ථ්රැමල
අලහ්ං්ල ඹ්ල ෙරනෙරඩල ස්රිගෙෙල නහ් ල  ද්රමල
ැරඩෙඩ්.   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

  

4.    

ِب  َ�نْ 
َ
َ  َّ ّ  ُهَر�َْرةَ رض اهللا عهه اَ ِِ

َّ  ايّ ّ " :َََنلَّم قَيل َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  ِمنْ  ُنَالَ�  ُُ

َدقَةٌ  َعلَيْهِ  اّييِس  ََ  ّ ْمُس  ِ�يهِ  َ�ْطلُعُ  يَْومٍ  ُُ َّ َدقَةٌ  اِالثْسَْ�ِ  َ�ْ�َ  َ�ْعِدُل " قَيَل  "ال ََ 

رُِع�ُ  َْ  َعلَيَْاي َ�تَْحِملُهُ  َدابّتِهِ  ِف  الّرُجَل  ََ
َ
ُ  رَْرَ�عُ  َ

َ
َدقَةٌ  يَعهُ َمتَ  َعلَيَْاي ل  قَيَل  ََ
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َكَِمةُ 
ْ
اظ َدقَةٌ  اظّطيّبَةُ  ََ ََ  ّ ُُ ْطَوةٍ  ََ يَاي َُ َِ   َ�ْم

َ
َدقَةٌ  الّصَالةِ  إِل ََ  ُُ رُِمي َذى ََ

َ ْ
 َ�نْ  األ

َدقَةٌ  اظّطِر�ِق   متفق عليه" ََ

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඅබල් ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද.  

 වලකද්ලරරලසටමල රැමලරන ඩෙෙලසටමලපවැ ලසමං්මල
සදැ්ර ල වල්ල්ලර ලළම්ූඩල රස්ලවරනර්ව 

ෙදෙදෙරකල අවරල සමව්ල  තල නූමල දල සදැ්රන. වමල
ර්ංරේ ල රනෙසකලරිර්ල ෙගරල ්ටෙමඩල ෙංහල ඹ්ල සළල
භ්ණඩල පර්ංර්ල නූෙමඩල ෙංහල ඹ්්ල ක ැ්රල නූමල ද 
සදැ්රන. ්ල්ල ලර ං. වරද 

්ං වලරිර්ලදලසදැ්රන. සහ්ව්ලෙරවලල්රරලව්්ලගමඩල
ැරරලසටමලලරරර මලසදැ්රන.  ්ෙිල තලඅරළවලද්්ැලදටල
ඉරවලනූමලදලසදැ්රන. (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

ස්ස ැවරෙෙලම ම් 

්ෙමකලඅනර්ි්්ලසහ්ව් ලවනරලඉටලැරරලපදගහේකල
නටලල්ලඹ් සමගල  ල ලසහ්ව්ලඉටලනූමලර ලළම්ෙූහල
ෙ ඩර්ලනඩලමගලෙර්.  

අබ සරදල අල-කදපල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. 
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ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල වනරල
සහ්ව්ලඉටලැරරඩලසැරලපදගහේකලනටෙව්.  ල්ල ළම්ල
ෙමෙසශල ලර ං.  

දලරගඩර. ෙමමුඩල රනෙසකල සදැ්ර ල සනල ැරල ගන්. 
 ්ලලඩලඹ්ලසමගල  ල ලවරවලෙැෙරකලසහ්ව්ලඉටලැරල
ගඩරල්ල රස්ලසැ්ං.  (මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 

ස්ස ැලසහ්ව්ලඉටලැකලයවෙවලෙැෙංශලද? 

සස්ලමරරේකලඹ්ලජරවලරරලපෙදෙෙෙල ල ැලමස්ජද්ැල
අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩල ඉටල නූමල ඉව්ල කළම්.   රල
අනලළෙරළඩලඅමැලලපසනඩලයවලමසජ්ද්ැලදල  රලනරසථ්රල
ල ැලමස්ජද්ැල දල සහ්ව්ල ඉටලනූමල රඩ්ල කංව්. රසවල
ම ැ්ං්ෙරල  ල ල ැල මස්ජනලල ංර්මල මදර්ෙරල  ල ල ැල
මස්ජනඩලර්ලලං්ල හස් රෙෙලල ැලමස්ජනලලඅ ස්ල්රල
මස්ජද්ඩල  ල සහ්ව්ල ඉටල නූමල ස්ම්ර්ල මස්ජද්ැල ඉටල
නූෙමඩල හලේරල කසලල රහ්ල රඩ්ල අමැල කසලල රලඩල
ය ව්.  

ෙැෙරකලමස්ජද්්ලලලෙසරලල්ල මලඅරසථ්්ෙවලඉම්මලරර්්ල
මස්ජදෙෙලසහ්ව්ලෙමෙං්ර්ල අරසඩරලසැ්ල දලඹ්ලසමගල
සහ්ව්ලඉටලැකලඅ්ලඅනගමර්ලැරරඩලස්ස ැලසහ්ව්ල
ඉටලනූම්ලංලන්්රල ව.   

ස්ර්ලසංභ්සලවලරූලවරඩල ැමලමස්ජද්ැලස්කලෙදර්ල
සහ්ව්ලඉටලනූමලසළටලද්්ැ්. රසවලඹිඩල ැලවලරැ්ල
රස්ලවලල්ැලවමඩ්ලසළරඩෙගඩලං්න් ලසනලරනල වල්ල
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 ්ල වෙෙල රමල සටමල ෙැෙරකමල වමඩල සැරල ස්ථ්රෙෙමල
සහ්ව්ලඉටලැරලගග. 

ැ්ඩව්රඩලමසජ්ද්ලෙරවල්ටෙමලගත්. 

ැ්ඩව්ර්ල මස්ජදෙෙල ෙමෙං්රරල හදල ස්ස ැල සහ්ව්්ල
සංභ්සල ම්ලඅනමලත්ල ව. රසවල ්ලලපරඩලසමතලර් 
ෙරෙ ල්මලනසලතර්ැලලට සඩලස්ල ්්ලසංභ්සලල්ලයළල
ෙව.  

ලපරඩෙගඩලෙරඩලරලස්ස ැලසහ්ව්්ලැ්ඩව්රඩල මූ ල
සංභ්සල මල ඩර්ං්ර ලෙව.   ලදලඉම්මලරර්්ලලපරේක 
ිරදලැ්ඩව්ර ලි රලදල ැලං්ලසම්ර්. ඹිඩලසහ්ව්ලසමං්ල
ර් ලැ්හෙෙලමස්ජද්ලෙරවල් ටමලදංරලලැ්හ්්ලරඩ්ලකංව් 

ّ  َعِن  َ�هُْاَمي اهللاُ  رَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ  إَِذا" قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

مْ  ُِ َذََ
ْ
  بِيللّيِْل  �َِنيُؤُ�مْ  اْنتَأ

َ
  إِل

ْ
دِ ال َِ َذَُوا َمْن

ْ
සمتفق عليه" لَُانّ  فَأ

 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකලල
්රලඉබනලකමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලෙමෙසශලදඩර්ල
සැ්.  

නුහ්ෙෙලැ්ඩව්රඩලර් ලැ්හේ ලමස්ජද්ලෙරවල්ටම්ල
නුහ්ෙගඩලඅරසරල ල්ලල්ලඹිර්ලනුහ්ලඅරසරලෙදඩර.  
 (මහ්්්: බං්ප, සස්ලම) 

ස්ස ැලසහ්ව්ැලඅරමලස්ම්ජැලගූරල 
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ස්ස ැල සහ්ව්ැල අරමල ස්ම්ජැල ගූරල පදගහ්ඩල
ෙදෙදෙරන. ස්ම්ජැ්ඩල රලඩල රරල පම්ූ්්ල ඹ්ෙෙල
සහ්ව්ල ලලළවල ෙර්.  ෙමඩමල අලහ්ං්්ල දල රඩ්ල
 ්මර් ේකලෙර්.  

ෙැෙරකලසහ්ව්ලවනරලඉටලැරරඩලසැ්ලදල  රල
ස්ස ැලසහ්ව්ැ්ලසංභ්සල ෙමලගත් 

මස්ජදෙෙලෙංහලගමරැලදලෙංහල් ෙමකලඅනර්ි්්ලසහ්ව් ල
ඉටලැරරඩලසැ්ලදලවරවලලපස ලමස්ජද්්ල ලරූලසහ්ව්ල
ස්ස ැරලෙමෙං්රනලහ්ඩෙඩලරමල ඩර්ං්රලරනෙෙලඹ්ල
ඹිඩල සමගල  ැළල  ම්.  ල්ල ෙ රල ැකල දටල ඹ්්ල ර ලල
ෙංරවලකසලලහ්්ලෙදරලඅමවරලි්්ර ල්ර්ල වලෙව.  

අනර්ි්්ලසහ්ව් ලසමං්ලඉැ්මවලන්නලහලබලල්ල්ලංලරල
ෙරරවලනසනලසහ්ව් ලෙරෙමලව. රසවලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ල
සමං්ල ඉැ්මවලන්නල හලබල ල්ල දල  ්්ල න්රවල අතෙිැල
සහ්වේ ලනරවරලසැෙෙලරමලඅනර්ි්ලසහ්වෙෙලරරමභැල
ව ්ර්ල රලැරලගනලරස්ලඅතෙිැලසහ්ව්ලඉව්ලෙැැේඩල
ඉටලැරලගනරඩලස්ස ැලසහ්ව්ලළක්ලලලස්ලයළ්. 

අතෙිැලසහ්ව්ඩලස්ස ැරලඉටලනූෙමලගත් 

නරෙසශලෙංහලෙවර්ලෙරරවලවලරැලෙංහලෙවර්ල ෙමඩමලර්  
ැ්හෙෙලෙංහලෙවර්ලදංරලලැ්හෙෙලෙංහලෙවර්ලර ලලෙංරවල
අතෙිැලසහ්ව්ඩලස්ස ැරලඉටලනූම්ලඅනමලත්ල ව.  

 ම්අවල ෙංරවල ස්ස ැල සහ්ව්්ල සංභ්සල
ෙරෙ ෙමලගත් 
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ැරෙරකල මස්ජදෙෙල ඉටල ැරනල හ්රල ස්ස ැල සහ්ව්්ල
සංභ්සල ෙරෙ ල සැඩෙඩල දල  ්ල ෙහඩ ල ෙංහල  ් ල ෙංහල
 රලනලරලකල ලල්ලෙරෙංලනලෙංශළර ලනස්ලරමලස්ස ැරල
ඉටලැරඩෙරක්ලහලේරලම ම්ලඹ්්ලදලල්නලහලෙබ. ඹ්ල
වමල ප්ලසමතලසහ්ව්ලඉටලැක දලස්ස ැලසහ්වෙෙලම ම්ල
ඹ්ල රලැරලගනල ව.  

නසනලෙංශළරනඩලෙවෙරරලස්ස ැලසහ්ව්්ලසංභ්සලෙරෙ ල
වනරලසහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමල ල්ලඹ්ෙෙලසහ්ව්ලරහි්්. 
රසවලහල ්ලයළලමං්ලපතිහලඹ්ලඅ රලැරලගනල ව. මං්ල
 ් ් ලදලසනලැරලගනල ව.  

ජසරලසහ්ව්ලෙංහලස්ස ැලසහ්ව්ලඅවංලූෙම ල
නදංස්ලැවක 

ජසරලසහ්ව්ලං්ලස්ස ැලසහ්ව්ලඅවලංලූම්ලඅනමලත්ල
 වෙව 

ස්ස ැරල සහ්ව්ල ඉටල නූම්ල ෙරෙංලනල ්ර වකල
වවවරේඩලෙ ෙකරලෙරහු්්. මහලම්්ල රලැරගනරඩල
සැඩර්ලවරහරඩලඅවරමිලරනල වල්ල ්රඩර්ලවමඩ්ල
ෙංහලවමලධර්්ලෙංහලවමලරළර්්ලෙංහලං්න් ලසනලරන 
 වල්ල  ්රඩර්, රිේ්රනඩල ෙංහල දලඩල  කතනඩල රලලල
කූ්ටරනඩලවමඩ්ලඅරළර ලෙවලල් ල්ල ්රඩර්, අනභරල
නූමලසමං්ලලළේකලැරල තලරං්ර් ලඉ පෙෙල  රඩර්ල
ෙම්ලපවදද ල්ර්ල වලැරලගලගෙමඩලරලකන්ලයළ්.  

 ෙමඩමල  රද්රවඩල ෙං ්ඩල රර ේැල භ්්ඩල
සරැවරඩලුනලනරරලංසද්රඩලරලනල ර්්ෙෙලඅරේව්ල
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සපර්ලමලසමං්ල් ලමලසැඩරඩලවමලෙසශර්රඩල ලනරවරලසැ්ල
දලසහ්වෙෙලෙවහ්රල ලරපෙෙලරමලඹිඩලඹිඩෙෙලෙසශර්ල
ස්ථ්රෙෙලදමලස්ස ැරලසහ්ව්ලඉටලැරත. දලඩලඅරේව්ර ල
 තල වල ල්ල ජසරල ස්හව්ල ෙරනෙරඩල කංිල සහ්ව්ල ඉටල
නූෙමලඅනමලත්ලඹිර්ල ව.  

සහ්වෙෙල අරධ්ර්ල ෙරරවැ්ල ේෙසලැරරල   ල ෙවහ්රල
අ ෙවල්රරලෙූර්්ලෙංහලබදම්්ලං්නද්්ැලරරලස්කලදටල
වංරමලෙර්. කද්ංරූලරෙේඩලැ්ාලගල්මලනමරලැල ්ර්ල
මව්ර්ල භ්ලව්ල රලනල දටල ෙ ඩර්ල  ්ල ංලැ. ල ර් ගල
ර්ලැ්ලඹස්ෙසශලලැ්ෙර්ලරරලඅ හ්ි්රලෙදරලපත ෙේශ ්්ල
ළඩලෙදරලමරසලලැ්තලැරරරලරලඩස්ංඩලඉ පෙෙලඅ ඩල
ෙගරලරලරටමලදල ෙහසම්.   

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

�ُُسِ�  َصَ�ِ�  ِِنّ  قُْل  َ�َْيايَ  ََ َمَماِ�  ََ ََ  ِ සللَْعاصَِم�َ  َرّبِ  ِِ

(ර රර්)  රසි. සල්ලලඩමල ම්ෙෙල සහ්ව්ල දල ම්ෙෙල
රවලළෙරවල දල ම්ෙෙල ජර් දල ම්ෙෙල මරූ්ල දල ලේරෙෙල
 රම්ම තලරරලඅලහ්ං්්මල ර්. (අල-කිරඩල6:162) 

 

13 ඉාාම හා ාුහම ෙ  නය 

ඉම්මල්නලසහ්ව්ලෙමෙං්රඩර්්ල 

මඃමමල්නල ්ලලළ  ඩර්්. 
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සහ්ව්ලෙමෙං් ෙමලම ම්ල 

සහ්ව්ලෙමෙං්ලරරලඉම්ම්ලඅතලලේහලම ම්ඩල ව.   ල
 තලරලදගවැමලෙංශළලෙැේෙගරමලර ලළම්ූඩල ළසල
 ළම්ූඩ්ල   ල  ලරපල කහහ්කිල ර්ි්ඩල  ර්ල සහ්ව්ල
ෙමෙං් ෙමල රග මල දලලං. ඉම්මල රර්්්ල අතල ලේහල
රග ම ල  ව. ඹ්ල  ්්ල රගකවවරැව්. ඹ්ල ්ං වල
අයපඩල ්ලෙමෙං්ලවෙෙලරමලඹ්්ලඅතලමංවලපතිහල රල
ෙර්. ඹ්ලසමගලසහ්වෙෙලඉටලැරඩර්්ලහලේරලපතිහ 
ෙමඩලපතිහ් ලඹ්්ලදලහලේරල ව. 

ඉම්මරලඅනගමර්ලනූෙමලගත් 

ස්හ්වේ ලස්කමලඅිග්ඩල ලමඃමමරරේකලඉම්මලරර්්රල
අනගමර්ලනූමලඅනර්ි්්ලෙව. 

ِبْ 
َ
ِ  رَُنولِ  رض اهللا عهه َ�نْ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن َ َّ َّ  ا َّهُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
 إِّ�َمي" قَيَل  َ

َِميمُ  ُجِعَل 
ْ

َِِذا فََكّبَُا َكّبَ  فَإَِذا بِهِ  ِلُْؤَ�مّ  اإل عَ  ََ ََ َِِذا فَيْرَكُعوا َر  لَِمنْ  اهللاُ  َنِمعَ  قَيَل  ََ

َدهُ  ُّهَي اللُّامّ  َ�ُقولُوا َحِ َْمدُ  لََك  َر
ْ
َِِذا ال ََ  َّ َِِذا ِ�يَيًمي فََصلّوا قَيئًِمي ََ ََ  َّ  قَيِعًدا ََ

ََ  ُ�ُعوًدا فََصلّْوا ْجَُعو
َ
 )متفق عليه( "َ

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ඉම්මලරරේකල වලැරනලහ්නෙෙලඹ්රලලළ  නලහල්ම්්. 
 ්ලලඩලඹ්ලව ්ිල ලර ෙවලරමල ල්ලනුහ්ල දලව ්ිල
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 රසි. ඹ්ලවුකලැෙකශලරමලනුහ්ල දලවුකලැරි. ඹ්ල
සරඅලහ්්ල ලමඩල ංරද්ල ්ල්ල  ලර ෙවල රමල නුහ්ල
අලහ්්මමලරබ්ර්ලහැලලංමනල්ල්ල රසි. ඹ්ලස්ලෙගරල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමලනුහ්ලදලස්ලගනරඩලසහ්ව්ලඉටල
ැරි. ඹ්ල ර්ඩල  ල සහ්ව්ල ඉටල ැෙකශල රමල නුහ්ල ස්කල
ෙදර්මලර්ඩල ලසහ්ව්ලඉටලැරි.  (මහ්්්ල බං්පල ං්ල
සස්ලම) 

ඉම්මවලනූම්ල නස්සඩ 

මලරලඩලඅල-කිරර්ලන්රඩර්ලංලන්්රල වව්ල: ඹ්ල
අල-කිරර්ලමර්ලෙහසලැ් ්ඩමලැරලගවලපදගහේන. 

සහ්වෙෙලගතලූතලලළ්මරලනරලර ලදලනමලවව් 

  රල ඩර්ංර්ල(ර ලළම්ූඩෙෙලමගෙ ඩ ම) ලළ්මලමර්ල
දලනම ල වව් 

  රල ජරවලගමෙඩලදලෙ රසූලගවලඅ්. 

  රලඉස්හ්ම්ලරලහමලගලගෙමලදලෙ රසූලගවලඅ් 

  රලර්සඩලරලඩලකදල්. 

  රලකස වල දෙමඩල ඉම්මල රර්කල  වලැරල ගනල ව. 
සහ්වෙෙල ෙවහ්රල  ලරූල  ර්්ල ඹිඩල අළපඩල ෙැෙරකල
ඉ ප වලැරඩෙඩලරමලඹ් ඉම්මලරෙේඩලැ්යළලැර්.  

මස්ජද්ැලන්මලැකලඉම්මලරරේකල ලඹ්ලදල මලසථ්්රෙෙල
සැඩෙඩල රමල  ල්ල පසුවර්ල ෙදනල හ්නෙෙල ඹ්්්. 
  ිංැවලං්ලමස්ජදෙෙලඉම්මලසහ්ව්ලෙමෙං් ම්ල න මල
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අ්ලෙව. රසවල ්හැේකලෙරවලරමලල්ලසමං්ල න ලරනෙෙල
 මල ්හැ්්්.  

ِب  َ�نْ 
َ
ْنُعودٍ  َ ََْصيرِّي  ََ

َ ْ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  رض اهللا عهه قَيَل قَيَل  األ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َقْومَ  يَُؤمّ " :َََنلّمَ 
ْ
قَْرُؤُهمْ  اظ

َ
ِ  ِظِكتَيِب  َ َّ َْ  ا ِقَراَءةِ  ِف  َكَُوا فَإِ

ْ
ْعلَُمُامْ  َنَواءً  اظ

َ
 فَأ

َْ  بِيلّنّهةِ  ُامْ فَ  َنَواءً  الّنّهةِ  ِف  َكَُوا فَإِ َُ قَْد
َ
َرةً  أ َْ َْ  ِه َرةِ  ِف  َكَُوا فَإِ َْ ِا

ْ
 َنَواءً  ال

ُامْ  َُ قَْد
َ
ًمي فَأ

ْ
 )ََرجه َنلم" (ِنل

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල මස්මදල අල-අඩස්පල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ලපසැ්ල ඹිඩල අළපඩල අල-කිරර්ල ෙංෙඳඩල  ්ර්්ර්ල
ැරරල ෙැෙරකල සහ්ව්ල ෙමෙං්ර්. ඹිඩල ස්ලෙහහමල
 ්ර්්ර්ල නූෙමල ංලන්්ෙර ල  ැල ං්ල සම්රල රමල ඹිඩල
අළපඩල ඩර්ං්රලමර්ලෙහසලලළ  ඩර්ලදලඹිඩල ඩර්ං්රලල
ලළ ලදෙම ල දල  ැල ං්ල සම්රල රමල ඹිඩල අළපඩල  ජරවල
නූෙම ලෙ රසකලගවලඅ්ලදලඹිඩල ජරවලලේේ ලදල ැලං්ල
සම්රලරමලඉස්හ්ම්ලරලහමලගලගෙම ලෙ රසකලගවලඅ්ලදල
(්රලඅනලළෙරළඩලසහ්ව්ලෙමෙං්ර්.) 

්ෙමකලලපස ලසූලගලෙසඩෙඩලරමලඹ්ලඹිර්ලසහ්ව්ල
ෙමෙං්ලල්ලෙරෙයළ්.  ල්ලසහ්ව්ලෙමෙං්ලල්ලයවෙවල
ඹිඩෙගඩලෙැෙරක්. රසවලඹිඩලඹ්රල්ලසමං්ලඉ ප වල
ැරඩෙඩලරමලඹ්ලඉම්මවලනූෙම ලරරද ලරලව. 
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 ්ලේකල  ල සලස්ලඉටලැරරලසහ්වේ ලගත් 

සහ්ව්ලෙමෙං් මලසමං්ලකසස්ලපදගහේ ලඉ ප වලනූමල
අනර්ි්්ල ෙව. රිහලැල ල නමල රලැල ෙංහල මව්ර්ල භ්ලවල
ැරරල රලනල ්ලේකලංලරලෙරරවලනසෙරකලෙරෙ ලරමල
ලළකලඩලයළරලඹ්්ලලට සඩලස්ලසහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමල
 ්ලනරලර ලෙව.  

න්මල ්ල්්ල්නලමං්ල ් ්ඩෙගඩල ් ් ලසනලැරරඩල
අලහ්ං්ෙෙලඅරරවලභ්රේඩල්ලංලරලවලපදගහ්්්.  

ිසල අරහි්ල  ෙමඩල ෙංහල ෙරරවල ්මල ෙද්නඩල ෙංහල ඹ්ල
අලපසනල වෙෙලරමල රඩලපදගහේකලලළ්මරලෙරෙදඩර්ල
ෙැෙරක ංලරල ඹ්ල ලට සල ස්ල ඉටල ැරඩර්ෙෙල සහ්ව්ල
නරලර ල ෙරෙෙව. ්ල ලළ්මරල ෙරෙදඩර්ල මඃමමල රර්්ෙෙල
සහ්ව්ලනරලර ්. රසවලඉම්මලරර්්ලරලරවලසහ්ව්ලඉටල
ැකලයළ්.   

රස්්්ල මලග්ර්ලඉටලැරඩර්ෙෙලසහ්වෙෙලගත් 

ැරෙරකලවමලරස්්්ල මලග්රරඩලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩලදල
ඹ්ෙෙලසහ්ව්ලනරලර ලිරලදලඹ්ල ්ලේකලෙව.  

 රඩල පදගහේකල සහ්ව්ල ෙමෙං්ල  ම්ල අරේව්ර ල
ෙරෙමලව.  ෙසශලඹ්ල ර්්්ලඉම්මවලැෙකශලරමලලළකලඩල
යළරලඹ්රලලළ  රඩලඉටලැරනලහ්රලසහ්ව්ලනරලර ලෙව.   



 

197 

ِب 
َ
َّ  َ�ْن َ ََ  ّ ِِ

َا ايّ   ثََالثَةٌ " :قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َذرّ رض اهللا عهه َ
َ

لُّمُامْ  ال َِ  يُ

ِقيَيَمةِ  يَْومَ  اهللاُ 
ْ
  اظ

َ
ال ِْامْ  َ�هُْظرُ  ََ

َ
  إِل

َ
ال يِامْ  ََ َّ َّ لَُامْ  يُ ِلمٌ  َعَذاٌب  ََ

َ
َهي قَيَل  َ

َ
 رَُنوُل  َ�َقَرَ

َّ  اهللاِ  َراًرا ثََالَث  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ بُو قَيَل  َِ
َ
يبُوا َذرّ  َ َا ََ ُ ِِ ََ  رَُنوَل  يَي ُهمْ  َمنْ  ََ

ُمْنِبُل  قَيَل  اهللاِ 
ْ
َُ  ال َمّهي

ْ
ال ُمهَّفُق  ََ

ْ
ال َعتَهُ  ََ

ْ
َِلِف  ِنل

ْ
َكِذِب  بِيل

ْ
ස)ََرجه َنلم" (اظ

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඅබලදිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලෙමෙසශලර්ිව්ල
ැරරලහද.  

තෙදෙරකල සැත. අලහ්ං් ඹිඩල සමතල මකිඩල ෙැෙරඩල
රලුටරනලහ්රල රලැව්ලෙරෙැර්. ඹිඩලෙදසලෙරේහ්. 
ඹිඩරලලපසනලෙරෙැර්. ඹිර්ලෙවදග්ලදඬරම ල වල් ල්ල
 ලර ං. අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල ෙමෙහසලළඩරර ල  රස්ල
 තල්රලර්ිව්ලැවලලසඩලදඩර්ලසැ්.   රලඅබලදිලළම්ල
ඹිඩලලර්ෙලවෙරහ්ල ්ඩලලඩෙදහ්. අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූන, 
 රලනලඅ්ලැිවඩදල්ලලමස්ලසි්.  ල්ල ළම්ෙූහ අල-
සස් ලලෙංරවලවමලරස්්්ල මලගටෙරරලවරම්ල ලහරඩල
සැඩර්ලඅල-මඩර්ඩලෙංරවලහ්්ලනඩලදටලන්්ල ්ඩර්ලඅල-
සරහ්ෆ ලෙංරවලේෙවල ිවමනඩලවමලභ්ණඩලලකූඩර්ල
්ල්ල ලර ං. (මහ්ෙ ්ර්ලසස්ලම) 

ඉම්මරල  ැරල්ටෙමලගත් 

සහ්වෙෙලදලඉම්මලරර්්ල  ලැරල්ටමලවංරම්. දලරලදලරමල
කරමර්ෙරඩමලඹ්ල  ලැරල්ඩෙඩලරමලඹ්ෙෙලසහ්ව්ල
අරහි්්.  
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ඉම්මලරර්්්ල  ල සඩල්ටමල: අමවැල මලෙරෙසලහනලමවල
භ්ර්ලඉම්මලරර්්ෙෙලංඅලෙරෙ ්මලරලනලෙංශ් ඩලකඩලඉම්මල
රර්්ල ඉ පේඩලෙගෙසල් මඃමමල රර්්ල පම්දල වෙෙලරමලඹ්ල
වමඩ්ලඅවල  ලවලදටලලගසඩලඉටලැරලරලරවවලඉම්මලසමගල
සම්ඩධල ලඹ්රලලළ ල ්ලයළ්.  ්ලඹ්ලෙැෙර ලරරද ල
ෙරෙෙර්.  

ඉම්මලසමගලවලමඃමමෙෙලවවවර්. 

ඉම්මලසමගලවලමඃමම්ලවවවර්ඩලංවර ල ර .  

ඉම්ම්ල ඉ පේඩල ්ටමල : ව ්ිල  ලර්ෙම ල දල වුකල
නූෙම ල දල   දල නූෙම ල දල සහ්මල  ලර්ෙම ල දල  රලනල
ෙරරවලඉප්වරඩල ලදලමඃමමලඉම්ම්ලරඩ්ලඉ පේඩල් ඩෙඩල
රමල මලි්්රල න ලෙරෙෙව. ැරෙරකල ෙසශලැෙකශලදලඉම්මල
ැකල දටල රලරවල නූමල ඹ්ල ෙැෙර ල  ලරෙි. ඹ්ල  ෙසශල
ෙරෙැෙකශල රමල ඹ්ෙෙල සහ්ව්ල අරහි්ල ෙව. සලල
ව ්රේ මලඉම්ම්ලරඩ්ලඉ පේඩලු ෙෙලරමලසසමපඩමල
ඹ්ෙෙලසහ්ව්ලගූඩලගනලෙරෙහලෙබ.  

ඉම්ම්ලසම්ඩවරරල්ටමල:  රමලව ්ිල ලර්මලෙංහලවුකල
නූමලරලනල  ලඉප්වරැලස්ලවරවලඉප්වරැ්ලලලල්ෙමලදල
ඉම්මලං්ලමඃමමෙෙලි්්රඩල ැලං්ලසම්රරලලල ිම්.  ්ල
ලළකල සංගවලි ්්රන. සලලව ්රේ මලඉම්ම්ලසම්රරල
ල ැෙෙලරමලඹ්ෙෙලසහ්ව්ලලළලගනලෙරෙහලෙබ.  

ඉම්මරලඅනගමර්ලනූමල:   රමලඉම්මෙෙලි ්්රල්්ල  රල
මඃමමෙෙලි්්රල්ලල ිම්.  ෙසශලඅනගමර්ලනූමලමඃමමල
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ෙැෙර ල ලරෙරරලරග මන. රගම්නගවලනරලර ලලළ ලදමල
රනෙෙල ්්.  

ෙරරස්ලැමලනූමල :  රමලඉම්මලරර්්ලවරවලඉප්වරැල
නරවලරරලෙව ලමඃමමලරර්්ලවමලි්්රඩලපම්දලනූම්. 
ෙම්ල න න ල ි්්රන. ෙංශළරල ෙම ල ලළ ලදම ල ෙරෙරරල
ෙං්න.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

ِينَ  فَلَْيْحَذرِ  َّ َالُِفونَ  ل   َ�نْ  َُ
َ
ِ أ نْ  ْمرِه

َ
يَبُهمْ  أ َِ َْ  فِتَْنةٌ  تُ

َ
يَبُهمْ  أ َِ َذلٌب  يُ ِ�مٌ  ََ

َ
 أ

වමල නේහග්්ල ෙරරස්ැමල ැරඩරිඩල රරල ඹිර්ල
ර්සර් ල ත මලෙංහලෙවදග්ලදඬරම ල තල මලලළ්මරල
අරර්දේඩලසැ්ලයළ්.    (අල-කිරඩල24:63) 

 ම්අව්ල  ලැරනලහලබරඩෙෙලවවවර්ඩ 

1. ැරෙරක්ලඉම්මලසමගලරැරව් ලඉටලනූම්ලඅරසථ්්රල
හලබෙණලදලසල්ලලඩමලඹ්ලසමංලසහ්වෙෙලම ම්ල රල
ැරල ගවෙව්. ැරෙරක්ල ඉම්මල සමගල වුකල නූම්ල
අරස්ථ්රලහලබෙණලදලඹ්ලරැඅව් ල රලැරලගවෙව්. 
 ්ලඹ්ලස්ගවලඉප්වෙර ලරරමභැලව ්ර්ල රස්ල
  රලරලරවවලව ්ර්ල රස්ලවුකලනූෙමන.  ල්ල මල
රැරව්ල රහි්ල ෙව. ්ල සමං්ල ැ්හල අරැ්ේ ල
ෙරෙහලබෙණල රමල  මල ඉප්වරඩල ෙදැල අ ්ඩල
ැරගනරඩල ැමලව ්ර්නඩල ්ලඉටලැර්. 
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2. ැරෙරකල ඉම්මල රර්්ල ස්ගනරඩල සැ්ල දල ෙංහල
වුකෙර ලසැ්ලදලෙංහල  දල ලසැ්ලදලෙංහලර්ඩල ලසැ්ල
දල ෙංහල දනඩෙඩල රමල  මල ඉප්වෙර මල ඹ්ල දල ලලසල
සහ්ව්ලඉටලැකලයළ්. ඹ්ලහ්රලදට්ලපතිහල රලරනල
 ව. රසවල රැරව් ල ෙහසල ගූඩල ගනල හ්නෙෙල
ඉම්මල වුල ඉප්වෙර ල ස්ල රලුිම්ල ෙ රල  ලරූල
ලලසෙෙලරමල මප. 

ඉම්මලසමතලරරමභලව ්ර්ලඹ්්ල රලරනෙෙල රළලල
හ්තං්ල ්ර්්ර්ලෙරෙැකලවවවරෙෙලද්.  

ැරෙරකලමස්ජද්්ලලලසල පවනල ප ලඉටලැරරලසමංල
සහ්ව්ල මගල ංලවෙණදල  ල්ල ඹ්ල ං්ල ඹ්්ල   ල
 ලරෙූඩරඩල සමංල රෙේඩල සහ්ව්ල ඉටල නූමල
අනර්ි්්ලෙව. රසවල  ලම ම්ලසලලසමංලසහ්ව්ල
ෙමඩලකළමලෙරෙෙර්.   

සහ්ව්ලදිරලනූෙම ලං්ලෙැැලනූෙම ලකම් 

ඉම්මලරර්්ලඅල-කිරර්ලදිරලෙහසඩල ්ර්්ර්ලැෙකශල
රමලසහවෙෙලඅෙරකවලමලැ්ිග්ඩල දල දිරලැරරඩලඉටලල
නූමවල  ්ල ෙැැල ැරරඩල  ්ර්්ර්ල ැෙකශල රමල ෙස ල
මලැ්ිග්ඩලදලෙැැලැරරඩලඉටලනූමවල ඩර්ං්රලෙව.  

َبَاءِ  َ�نْ 
ْ
َّ  ُ�َّمدٍ  َمعَ  الّصَالةَ  َرَمْقُت : "قَيَل  رض اهللا عهه َعٍِِب  بِْن  اظ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َعتَهُ  ِ�يَيَمهُ  فَوََجْدُت  َََنلّمَ 
ْ
ُ  فََرَ

َ
َدرَهُ  ُرُكوِعهِ  َ�ْعدَ  فَيْعِتَدال َْ َنتَهُ  فََن

ْ
ل ََ  َ�ْ�َ  فَ
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َدَ�ْ�ِ  َْ َدرَهُ  الّن َْ َنتَهُ  فََن
ْ
ل ََ اِف  اظتّْنِليمِ  َ�ْ�َ  َمي فَ   "الّنَواءِ  ِمنْ  قَِر�بًي ََاِالَِْصَ

 )متفق عليه(

්ර්කලඉබනලර බ (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද.  

මමල සංමමදල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල
සමගල ැැල ැහ ල සහ්ව්ල ඉටල ැරල  වෙවර.  ල්ල
 ළම්ූඩෙෙලස්ලගලගෙමලඉප්වරවල ළම්ූඩෙෙලවුකල
නූමවල  ළම්ූඩල වුකෙර ල ස්ල ගලගෙමල ඉප්වරවල
 ළම්ූඩෙෙලස ද්රව ස ද්ලෙදැලඅවරල ළම්ූඩෙෙලර්ඩල
 මවල ළම්ූඩෙෙල(ෙදරර) ස ද්රවලසහ්මලං්ලංලූමලඅවරල
වලඉප්වරවලල ැලං්ලසම්රලපම්ූේඩලතේනලමමලනැර. 
  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

සමංලසහ්ව්ලසලංලලකලනූෙමලගත් 

ඉම්මල රර්්ල සමංල සහ්ව්ල  ිූරවල නූමල සමගමල  ්ල
සලංලලක නූමල  ඩරවල ෙර්. ෙංශළරල මඃමමරවඩල අවරල
නිරහ්ඩලෙරහසඩලරලඩ ැ්ඩලඅරේව්රඩල වවඩලරලනල
කදල්ලසැ්ලංලනල්ලලන. ඹ්ලවනරලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩල
රමලඹ්්ලැලමතල ප ලසහ්ව්ලදිරලැකලංලැ.  

 ඩරවලැරනලහලබලසලංලලකලකම්ලරනෙෙලර ල(සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙ ඩර්ලනඩලඅයපඩල ළම්ූඩල
  ල නරවල ිකල අයපඩල  ළම්ූඩල නේහගල ැකල අයපඩල
සහ්ව්ලසම ිූලනූෙමලදල  ල තලමලැ්ිග්ඩලඅනර්ි්ල
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ි්්රඩල ං්ල අතෙිැල ි්්රඩල අඩවිගවල ැරරඩල ෙැැල
නූම්. ෙැැලනූෙමලදලමඃමමරවඩෙෙලැලමලවවල ප ලඉම්ම 
ැ්යළලෙරෙැකලයළලෙව.  

වුෙර ලං්ල  දල ලවමලෙැෙනල ්ලෙ කලඍජලෙහසලව්්ල
ෙරෙගඩර්්ලසහ්ව්ලෙරෙමලව. වරදලවමලසහ්වෙෙලඅඩල ්ඩල
 තලැරඩර්්ලදලසහ්ව්ලෙරෙමලව.  

මඃමමලස්ලගවලයවෙවලැරරලස්ථ්ර්ැලද? 

1-  ඩර්ං්රලරනෙෙලමඃමමරවලඉම්ම්ල  ල සඩලසිම්. 
  ල අේකල රමල ඉම්ම්ල දකකල  ලවෙවඩල සිම්. 
ැ්ඩව්රඩල සමං්ල සහ්ව්ල ෙමෙං්රරල ඉම්මල රප්ල
ඹිර්ලමධ්ස්ථෙෙලස්ලගවලයළ්. සමංලසහ්ව්ැලදල
ැ්ඩව්රඩලලපරඩ්ලලට සඩලස්ලගවලයළ්.  

2- අරේව්ර ල තලවල ල්ැලමඃමමරවලඉම්ම්ල දකූවල
 ලවෙවඩලෙංහලඹ්ලඅසලඩලෙංහලඹ්්ලඉංළඩලෙංහලඹ්්ල
 ංළඩලෙංහලසිමලනරලර ලෙව. රසවලඹ්්ලඉ පේඩල
සිමල ෙංහල ෙරෙරලකල ල්ල ෙංශළර ල මවල ංලරල ඹ්්ල
දකූවල ලවෙවඩලසිමලනරලර ලෙරෙෙව.  

ඉම්ම්ල  ල සඩලලපරඩලං්ලැ්ඩව්රඩෙෙලසහල්
ෙංරවලෙ ළලසැස්ලනූෙමලකම් 

1. ලපරඩලැලලත්්ල ලරූල වරමලඉම්ම්ල  ල සඩලෙ ළල
සැස්ලැරලගවලයළ්. දවරඩලසැවලරමලඹිඩලලපරඩ්ල
  ල සඩලෙ ළලසැස්ලැරලගවලයළ්. රසවලලපරඩලැලල
ත්්ල ෙරෙ ලරපල අරස්ථ්රැල දවරඩල ෙ ළෙෙල ැරරල
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ස්ථ්ර්ැලි රදලස්ලගවලංලැ.   රලැ්ඩව්රඩලදවරඩ්ල
   සඩලෙ ළලසැස්ලැරලගවලයළ්. ැ්ඩව්රඩලෙ ළල
සැස්ල නූෙමල දල ලපරඩෙෙල ෙ ළ සැස්ල නූමල
සම්ඩධේඩලඉස්හ්මලැරරලකම් ලඅනගමර්ලැකල
යළලදල්ල රස්ල වලදල ෙහසඩමලඹිඩලදලලළ ල ්ලයළ්. 
 රමලපථමලෙ ළ්ලසම ිූලනූමල ඩලස්ලලර මලෙ ළල
සම්ඩවරරලව්්ලගලගමලරලනලදට්.     

2. ැ්ඩව්රඩල මූ ලසමංලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩලරමල
ලපරඩලෙමඩමලඹිඩෙෙලෙ ළලඅළපඩලේශේ්ඨවමලෙ ළ්ල
රඩෙඩල රරමභැල ෙ ළ්්.   ල රපවවමල ෙ ළ්ල
රඩෙඩලඅරස්රලෙ ළ්්.  

ැ්ඩව්රඩලලපරඩලඉ පෙෙලෙ ළලසැස්ලගලගමවලලපරඩල
ැ්ඩව්රඩ්ල   සඩලෙ ළලසැස්ලගලගමවලන න ්. 
රසවල ංජල අරස්ථ්ෙවල ෙංහල  රලනල ෙරරවල අරස්ථ්රහල
මස්ජනලලංරමල ලෙ ළලසැස්ලැරලගඩර් ලෙමඩලලේහල
ෙසරත ල තල අරස්ථ්රැල අරේව්ර ල තල වල ල්ැල
 ෙහසල ෙ ළල සැස්ල ගලගම්ල අනමලත්ල ව. ෙසරතල
ලවකල අරස්ථ්රැල ෙංහල ෙරරවල අරේව්ර ල  තල වල
ල්ැලැ්ඩව්ර ලලලපරඩලසැරලෙ ළෙෙලස්ලගවෙවල
රමල ්ෙෙලසහ්ව්ලරහි්්. රසවල ්්ල  ල සඩ 
සැඩර්ෙෙලසහ්ව්ලරහි්ලෙරෙෙව. 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل  قَيَل  ُهَر�َْرةَ  َ ََ  ُ َّ ْ�ُ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا ُفوِف  ََ  الرَّجيلِ  َُ

لَُاي َّ
َ
َهي َ َشّ ُرَهي ََ َِ ْ�ُ  آ ََ ُفوِف  ََ ُرَهي اظسَّنيءِ  َُ َِ َهي آ َشّ لَُاي ََ َّ

َ
 )ََرجه َنلم(  "َ
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල ලර ල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ල
ලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

ලපරඩෙෙලෙ ළලඅළපඩලකළමලරඩෙඩල් ර්ේ ලරරමභ්්. 
්ර්ේ ල රපවල රඩෙඩල ්ර්ේ ල අරස්ර්්. 
ැ්ඩව්රඩෙෙල ෙ ළල අළපඩල කළමල රඩෙඩල ්ර්ේ ල
අරස්ර්්.  ර්ේ ලරපවලරඩෙඩල්ර්ේ ලරරමභ්්.   
(මහ්්්: සස්ලම) 

ෙ ළලඅවරලේශේඨ්වමලස්ථ්ර 

පථමලෙ ළ්ලෙදරරලෙ ළ්්ලරඩ්ලකළම්. පථමලෙ ළෙෙලස්ල
අලහ්ං්ෙෙල මහ රවඩල සහ්ව්ල ඉටලැරත. පථමල ෙ ළ්ල
සමං්ලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම)ළම්ලළඩලරර ල
ප්ිථර්ලැෙකශ්. ෙදරරලෙ ළ්්ල  ලරර ලප්ිථර්ලැකං. 
ෙ ළෙෙලදකකල ලවවලරමල ලවව්ලරඩ්ලකළම්.  ෙමඩමල
ඉම්ම්ලනපඩලසැරර්්ලරඩ්ලඹ්්ලසස ේඩලසිමලකළම්.  

පථමලෙ ළෙෙලකදල් 

පථමලෙ ළෙෙලසිම්ලදලඉම්ම්ලසස ේඩලසිම්ලදලඉව්ල
 න මලපදගහ්ඩලරඩෙඩලබදමමළඩලලදරළඩලදලනමලවවඩල
රලනලකදල්්. ෙමෙිඩල ර්ඩ්ලරදිෙමවලපදගහේහ්. 
 ්ලලඩල්ලසමං්ලඹිඩලය් සලෙරත.  
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ِب  َ�نْ 
َ
ْنُعودٍ  َ ََ : قَيَل رض اهللا عهه  ََ َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َ�ْمَنحُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ�ُقوُل  الّصَالةِ  ِف  َمهَيِكبَهَي   تَُوَاانْ " ََ
َ

ْتَِلُفوا ََال
َ

مْ  َ�تَْختَِلَف  ت ُِ ُُ مْ  ِلَلِِ�  قُلُو ُِ  ِمهْ

َلُو
ُ
ْحَالمِ  َ

َ ْ
ينَ  ُُمّ  ََاّيَ�  األ ِ

ّ
ينَ  ُُمّ  يَلُوَ�ُامْ  ال ِ

ّ
ස)ََرجه َنلم" (يَلُوَ�ُامْ  ال

 

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ෙූහලසහ්වෙෙලදල
අ ෙෙලකර ස්ලඅලහරඩලෙමෙසශලපැ්ෙලැරඩෙරකරලසැල් රල
අබලමසම්දල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද.  

ඹ්ලසම්ඩවරරලස්ලගඩර. ෙරරස්ලෙරෙරඩර.  ල්ලඹ්ෙෙල
ංදරවලදලෙරරස්ල ල්ඩෙඩ්. බදම්ලං්ලත්ර්ල වවඩලම්ල
අසලඩලසැඩර.   රලඹිර්ල ංවලඅ්ලඹිර්ලඅසලඩලදල
ඹිර්ල ංවලඅ්ලඹිර්ලඅසලඩලදලසැඩර. 
 (මහ්්්: සස්ලම) 

ෙ ළලසම්ඩවරරලසැස්ලගලගෙමලගත් 

සහ්වෙෙලදලකර ස්ලං්ලලක්ලසම්ඩවරරලව්්ලගලගමවල ඩලසල්
ලර මවලඉ පේඩල තලෙ ළලසම ිූලනූමවලඅනර්ි්්ල
ෙව.  

ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ල ෙමෙසශල පැ්ෙල
ැකං.  

ّف  ِفْ  فُرَْجةً  َندّ  َمنْ  ََُ�  ، َدرََجةً  بَِاي اهللاُ  َرَ�َعهُ  ََ ََ  ُ
َ

َّهةِ  ِف  بَيْتًي ل
ْ
සاْ
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ැරෙරකලෙ ළ්ැල තල ඩස ලපරරඩෙඩලදල මුඩලඅලහ්ංල්
ඹ්්ලවර්තරම ලකසසල්ැර්. වරදලඹ්ලෙරනෙරඩලසර්ිගෙෙල
දලනරස ලවර්. (මහ්්්: ව්්ර්න)   

ෙපි සාාැත්ි සතස් කතෙම ්ාය 

 ඩර්රලරනෙෙලඉම්මලරර්්ලමඃමමරවඩලෙදස්ලස්ූලහ්ල
 ංවලසමංඩලඅයපඩලපැ්ෙලනූම්. 

مْ  َنّوَا .1 ُِ ُفوفَ َُ  َّ ස)متفق عليه( الّصَالةِ  إِقَيَمةِ  ِمنْ  الّصُفوِف  �َْنِوَ�ةَ  فَإِ

ඹ්ලසලමෙෙලෙ ළලසම්ඩවරරලව්්ලගඩර. සල්ලලඩමලෙ ළල
සම්ඩවරරලව්්ලගලගමලසහ්ව්ලඉටලනූෙම    ලඅිග්න.
  (මහ්ේ: බං්පලං්ලසස්ලම)  

ِ�يُموا  .2
َ
مْ  َ ُِ ُفوفَ وا َُ َّ رََرا ස)ََرجه الخيري( ََ

ඹ්ලසලමෙෙලෙ ළලඍජලෙහසලව්්ලගඩර. වරදල නෙරැ්ල
 ලලසැඩර.  (මහ්්්: බං්ප) 

  اْنتَُوَا.3
َ

ال ْتَِلُفوا ََ
َ

مْ  َ�تَْختَِلَف  ت ُِ مْ  ِلَِلِ�  قُلُوُُ ُِ َلُو ِمهْ
ُ
ْحَالمِ ا َ

َ ْ
 ُُمّ  ََايَّ�  أل

ينَ  ِ
ّ

ينَ  ُُمّ  يَلُوَ�ُامْ  ال ِ
ّ

ස)ََرجه َنلم" (يَلُوَ�ُامْ  ال
 

ඹ්ලසම්ඩවරරලස්ලගඩර. ෙරරස්ලෙරෙරඩර.  ල්ලඹ්ෙෙල
ංදරවලදලෙරරස්ල ල්ඩෙඩ්. බදම්ලං්ලත්ර්ල වවඩලම්ල
අසලඩලසැඩර.   රලඹිර්ල ංවලඅ්ලඹිර්ලඅසලඩලදල
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ඹිර්ල ංවලඅ්ලඹිර්ලඅසලඩලදලසැඩර. 
 (මහ්්්: සස්ලම) 

ِ�يُموا .٤
َ
َمهَيِكِب  َ�ْ�َ  َََحيُذَا الّصُفوَف  َ

ْ
َلََل  ََُنّدَا ال

ْ
ِلهُوا ال يِْدي ََ

َ
 بِأ

مْ  ُِ َواَِ َْ
  إِ

َ
ال َا ََ َِ  فُرَُجيٍت  رََذُر يَْطي َّ َمنْ  لِل َل  ََ ََ ّفي ََ لَهُ  ََ ََ َمنْ  اهللاُ  ََ  َ�َطعَ  ََ

ّفي َد َاظسنيئ(  اهللاُ  َ�َطَعهُ  ََ  )ََرجه َبو دا

ඹ්ලසලමලෙ ළලසැස්ලැරලගඩර. කර ස්ලඅවරලසම්ඩවරලව්්ල
ගඩර.  ඩලස්ල පරර්හඩර. ඹ්ෙෙල සෙංහදර්ඩරල කිැරල
ගඩර. ෙේ්ව්ඩ්ලඉඩ ලඅවලෙරෙංපඩර. වරදලැරෙරකල
ෙ ළ්ැ්ල   ල රඩෙඩල දල අලහ්ං්ල දල ඹ්රල   ලැරල ගග. 
ැරෙරකලෙ ළ් ලෙරඩලැරඩෙඩලදලඅලහ්ං්ලදලඹ්රලෙරඩල
ැර්.  (මහ්්්: අබලද්වද, අඩ-රස්ර) 

َا" .5  )ََرجه اظسنيئ(  "اْنتَُوَا، اْنتَُوَا، اْنتَُو

ඹ්ලසම්ඩවරරලස්ලගඩර. ඹ්ලසම්ඩවරරලස්ලගඩර. ඹ්ල
සම්ඩවරරලස්ලගඩර.  (මහ්්්ල: රස්ර) 

 ඩර්ං්රලජරම්රලැරනලලපසලදලරගම්නලගවලැරනලහලබල
ලලධවර්ලි් ැරනලලපසලඉංවලසමංඩල ප ලල්ැල  ල
රැ්ර්නඩලදලවරවලල්ැලවරවලරැ්ර්නඩලදල රසඩර. 

දවරඩලං්ලැ්ඩව්රඩලසමං්ලසහ්ව්ලෙමෙං් ෙමල
කම් 

ඉම්මරරේකල ර්සල අිවනල ංවැල   ල රරල දවරඩල
ෙදෙදෙරක්ලෙංහල ර්ලරලඩලසිු්්රැ්ලසහ්ව්ලෙමෙං්ල
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රඩෙඩලරමලඹිඩරලඹ්්ලලට සඩල වලැර්.   ලඅේකල
 මූ ල සිල රමල ඉම්මල ඹ්ෙෙල රමල ෙදසඩල  වල ැර්. 
ැ්ඩව්රඩලදවරඩ්ල  ල සඩලෙ ළලසැස්ලැරලගග.  

රලඩල්්ල  වල දවෙරකල අද්ඩල  ලර්මවල අනර්ි්්ල ෙංහල
අතෙිැලසහ්ව්ඩලෙමෙං් මවලනරලර ්. රසවලඹ්්ලරඩ්ල
කසස්ල ෙැෙර ල ෙරවල රමල  රලඩෙරකල ඉ ප වල නූමල
අනර්ි්්ලෙව.  

සහ්ව්ල ලළල ගනල හ්රල ැරෙරකල ෙංහල ෙවර්ල ඹ්්ල
නස්්ැ්රරලස්ලගලගම්ලෙංහලවුකලනූම්ලෙරෙංලනලි රලදල
ඹ්ෙෙල ෙමෙං්ල රරල සහ්ව්ල නරලර ල ෙව. ලපරඩල සමං්ල
ැ්ඩව්ර ල සහ්ව්ල ෙමෙං්ල ල්ල ෙරෙංලැ. රසවල
ැ්ඩව්රඩලසමං්ලැ්ඩව්ර ලසහ්ව්ලෙමෙං්ල්ලංලැ. 

නලැලවවවර්ැ්ල වලව ඉම්මලරරේකෙෙලගත් 

සහ්ව්ලඅවරර්රෙෙලඉම්මලරර්්්ලනලැලවවවර් ල තලවල
ල්ැල ඹ්ල සහ්වේඩල ්ලංලරල ල්ල යළ්.  ල්ල මඃමමල
රවඩෙෙලසහ්ව්ලසම ිූලැරනලරස්ලඹ්ලලසඩලෙැෙරකල
 වලැර්.  ෙසශල වලැරනලෙරෙහලබෙවලරමලමඃමමලරවඩල
අළපඩලෙැෙරකලඉ ප්්ල ලරභෙමඩලෙංහ  ඹිඩලලසඩල
ෙැෙරකරලඉ ප වලනූෙමඩලෙංහලසහ්ව්ලසම ිූලැර්. 
 ෙසශලෙරෙමලතලරමලඹිඩලවමලසහ්ව්ලවනලවනරලඉටලැරත. 
අලහ්ං්ලඅඹමවලැෙකශලරමලඹිඩෙෙලසහ්ව්ලනරලර ලෙව. 

අවල  ලවලරැරවලමඃමමලලසඩලඉටලැරරලකම් 
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1. ්ෙමක්ල කංිල අසිල ෙංහල ඉේ්ල සහ්වල අළපඩල   ල
රැරව් ලහලේඩෙඩලදලඉම්මලසහ්මල ලර්ෙමඩල  රල
රැරවල ළර ල ඉටල නූමල අනර්ි්්ල ෙව.   ල දල   ල
රැරව්ැල රළලලහ්තං්ලං්ලවරවල ර්ර ල ්ර්්ර්ල
ැරල  රලසලලවේං්්දලසමං්ලඅ ඩලගන්.   රලඉළවල
රැරවලෙදැලඉටලැර්.   ලදල රළලලහ්තං්රල මූ ල
 ්ර්්ර්ලැරල  රලඅරසඩලවේං්් දලසමං්ලර්ඩලෙර්. 
අරළවරලසහ්මල රස්.  

පම්දල ලසංභ්සලරරලමඃමමලරරේකලඉම්මලරර්්ලැරරල
නහ්ැලසැ්වල ්ලඹ්ෙෙලරරමභැලඅරසථ්්රලෙව. 

2. ්ෙමක්ල මෙපබල සහ්වේඩල   ල රැඅව් ල
හලේඩෙඩලදලඉම්මෙෙලසහ්ම්්ල  ල රළලලහ්තං්ලං්ල
වරවල ර්ර ල ්ර්්ර්ලැරරඩලරැරව් ලඉටලැරල
  රලපථමලවේං්්දලසමං්ල ර්ඩල ෙර්.   රලරලසල ස්ල
 රළලලහ්තං්රල ්ර්්ර්ලැරරඩලවරවලරැඅව් ලඉටල
ැර්.   රලඉංවල ල ප ලඅරස්රලවේං්්දලසමං්ලර්ඩල ල
සහ්මල රස්.   
 

3. හජිල ෙංහල ජසරං්ල සහ්වේඩල   ල රැඅව් ල  රල
රඩෙඩලදලඉම්මෙෙලසහ්ම්්ල  ල රළලලහ්තං්රලං්ල
වරවල ර්ර ල ්ර්්ර්ලැරරඩල  ලරැඅව් ලඉටල
ැර්.   රලඉංවල ල ප ලවේං්්දලසමං්ලර්ඩල ලසහ්මල
 රස්.  
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4. ඉම්මලඅරස්රලවේං්් ද ලසැ්ලදලෙැෙරකලලලලසෙෙලරමල
 ඩර්ං්රලරනෙෙලඹ්ල මලස්ස ැලසහ්ව්්ලලසංභ්සල ල
ඉම්මලසහ්මල ලර ල  ලරලු්ලසහ්ව්ලසම ිූලනූම්. 

 

ෙ ළ් ල  ල සලස්ලසහ්ව්ලඉටලනූෙමලගත් 

 

ඉ පලෙ ළෙෙලවලරල ලෙරෙහල්මලරලනලඅරේලෙංශළර ලකඩල
රසල් ෙමකල මලෙ ළ්්ල  ල සලස්ලවනරලසහ්ව්ලඉටලනූමල
නරලර ලෙරෙෙව. ් ලෙරනෙරඩලඹ්්ලඉ පේඩල තලෙ ළෙෙල
නසෙරකල දෙමඩලරලක ලසැ්ලයළ්.  

ැ්ඩව්ර  ලපරඩලසමගලස්ස ැලසහ්වෙෙලනරවලරරලල්ලදල
 ්ලවනරලෙ ළ්ල  ල සඩලස්ලසමංලසහ්ව්ලලළ ලදමල
නරලව ්. රසවල ්ලැ්ඩව්රඩලසමගලස්ස ැලසහ්වෙෙල
නරවල රරල ල්ල  ්ෙෙල ගත්ල දල ඉංවල සමංඩල  ප ල
ලපරේකෙෙලගත්ම්.  

 

මඃමමලඉම්මලරර්්රලලළ ලදෙමලකම් 

 

මස්ජදෙෙල සැරල ඉම්මල රර්්රල මඃමමල ෙරෙනටරල දල ඹ්්ල
ලට සඩලසැරලඅ්රලෙරෙනටරලදලඉම්මරර්්ලව ්ිල රසරල
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ංඅලවමඩ්ල  ෙණලරමලඹ්ල  මල ඉම්මරර්්රල ලළ  ්. 
 ෙමඩමල ඹ්ල මස්ජදේඩල ්ලංලරරල සැ්ල දල ව ්ිල ංඅල
  ෙඩලරමල මලෙ ළරහ්ලසම්ඩධලෙර්.  

 

ඉම්මලමඃමමලෙදස්ලංලෙරරලඅයව 

 

 ඩර්ං්රලරනෙෙලඉම්මලසහ්මල ලර්ෙමඩල  ලමඃමමලරවඩල
ෙදස්ලංලූම්. ඹ්ලසමතලැ්ඩව්රඩලදලසංභ්සල ල වරමල
ඹිඩල ංලූල ්රල ළවල මද ල ෙරෙංලූල රමල සැ්ල යළල ෙව. 
අනර්ි්්ලසහ්ව්ලඉටලැකලලගසලසහ්ව්්ල  ලනරලයළල
ප්ිථර්රඩලෙරෙ රස්ල මලසථ්්රෙෙමල ඩරවලසහ්ව්ලඉටල
නූමලසළටලද්්ැලෙරෙෙව. ඉම්මලමඃමමරවලෙදස්ලංලූම්ල
මවෙවඩලඹිඩලෙරෙරලු්ලසිමලසළටලද්්ැලෙව. 

 

 

සහ්වේඩල  ලසස්හං්ලෙංරවලඅව්ලඅවලදලරලකමල
ගලගෙමලගත් 
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අනර්ි්්ලසහ්ව්ඩෙගඩල  ල අව්ල අවල දල රලහමලගලගමල
 දඅවලෙංරවලදංම්ලඅඩවිගවලැරනලහලබලරරැලෙද්න. 
ෙම්ඩලරලක ලසැ්ලයළ්.  ෙමඩමලඅනර්ි්ලසහ්වේඩල
  ලඉම්මලංඅලරග්ලප්ිථර්ලැරල ්්ලමඃමමලරවඩලපති්රල
දල  මල දල  දඅවල ෙව. රගම්නගවල ැරනල හල්ල  වෙවල
සහ්ව්්ල   ල නරල යළල ප්ිථර්රඩල  ්ඩෙමල  ල  ප ල
අනගමර්ලනූම්.    

 

ඉම්මෙගඩලමඃමමලෙරඩ ෙමලඅරස්ථ් 

 

ඉම්මෙගඩලමඃමමලෙරඩ මලසමං්ලඅරසථ්්ලෙදැ ල ව.  

 

ඳපූිතැහ : ඉම්මෙගඩල ෙරඩල  ල වමල සහ්වෙෙල ඉතපල
ෙැේසලවනරලසම ිූලනූම. කද්ංරූලරෙේඩ 

ඉම්මලරර්්ලෙ ඩර්ලදල තල ඩර්ං්ර්ල ්ංලනරලසහ්ව්ල
දිරලැරඩෙඩලරමලෙංහලන්රවලඉප්වරඩල ලරමලසිමනඩල
ෙවෙරරල ඉව්ල ෙවගේඩල ඉටල ැරඩෙඩල රමල ෙංහල  රලනල
අරස්ථ්රැලඉම්මෙගඩලෙරඩල ලවමලසහ්ව්ලසම ිූලනූමල
ෙමන.  
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ෙදිතැහ : වමල සහ්වෙෙල සම්ඩධව්රල සම ිූේඩමල
ලසඩමලැරල  රලඅකතඩමලසහ්ව්්ලසංභ්සල ම. කද්ංරූල
රෙේඩ 

මහලම්්ලෙංහලර්ව්ල රලැරලගනරඩලසිමලවමඩ්ලෙංහල
ෙරරවල අ්්ල ්මල ං්න් ල සනල  මල රලනල ෙංශළර ල මවල
අුණඩරලසහ්වෙෙලනරවල ම්ලෙරෙංලනලඅරස්ථ්ර ලෙමන. 
 ල්ල වමල සහ්වේඩල ්ලංලරල ෙගෙස්ල රලරවල සහ්ව්ල ඉටල
නූම්ලෙංහලසනෙරරඩල රතරලසමංලසහ්ව්්ලඅකතඩලෙ ගල
සිම්ලඅනමලත්ල ව.  

 

අලහ්ං්ලෙරෙරරලෙැෙරකෙගඩලඅ්ලදලසැරලෙැෙරකෙෙල
ලට සඩලස්ලසහ්ව්ලඉටලනූෙමලගත් 

්ෙමකලඅලහ්ං්ලෙරෙරරලෙද්නඩලඅ්ලදලසැඩෙඩලරමලෙංහල
කදවල වඩෙඩලරමලෙංහලෙසෙෙංෙඩලෙංහල රලනලෙරරවලදටල
සමං්ල සවරල   ්ර ල ැරඩෙඩල රමල ෙංහල මකිඩෙගඩල
ප්ිථර්ලැරඩෙඩලරමලෙංහල රලනලෙැෙරකලලට සලස්ල
සහ්ව්ල ඉටල නූමල  න ල ෙරෙෙව. ෙංශළරල ඹ්ල ෙදරල
රෙදෙැේකල ්ලලඩල ඹ්ෙෙල සහ්ව්ල ලළල ෙරෙගඩර්ල
ෙං්න.  

 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 
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ََّما بِهِ  َ�ُ  بُرَْهانَ  َ�  آَخرَ  ِِصًَها لِِ  َمعَ  يَْدعُ  َََمنْ  ِ  ُ�ْفلِحُ  َ�  ِِنّهُ  َرّ�ِهِ  َِنْدَ  ِحَسابُهُ  فَإ
සللَْ�فُِرَنَ 

ැරෙරකල අලහ්ං්ල සමතල වමඩල ගලරල වමඩ්මල නසනල
ස්ධැ් ලෙරෙමලතලෙදලේකලඅ්ලදලසැඩෙඩලදල ල්ලඹ්ෙෙල
ලනේි්ල ඹ්ෙෙල  රම්ම තල අ ්ස්. සල්ලලඩමල ඹ්ල
පත ෙේශ ැ්ඩරල ්යංූ්්ල වලෙරෙැරඩෙඩ්.  (අල-
කිරඩල23:117)  

රජස්ලවලරවකලඉම්මලරරේකෙෙලසහ්වෙෙලගත්.  

රජස්ලවලරවකල්ර්ලවමඩලෙරෙදලනරවරලඉම්මලරරේකල
සහ්ව්ල ෙමෙං්ර්ල අරසඩල  ල රමල  ල්ල ඹිඩල ස්කල
ෙදර්ෙෙමල සහ්ව්ල නරලර ්. සහ්ව්ල අවරර්රෙෙල දලරල
ගඩර්ලහල්ල ්ලඉරවලනූම්ලංලන්්රල වරමල ෙසශලඉරවල
ැරල සහ්ව්ල සම ිූල ැකල යළ්.  ෙසශල ඉරවල නූම්ල
ංලන්්රල ෙරෙමලවෙවල රමල සහ්ව්ල ෙමෙං් ම්ල ංලනල
ෙැෙරකල වලැරලවමඩලංලූල්්ලයළලෙව.  
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14 ෙහේ  තා්්ා ඇන ූදියෙෙ සලාතය 

ෙංශළලැ්රූ්ල තලකදල් 

ගලවෙවකලෙරහසලෙංහලනෙරහසරලසැ්ලදල  ිංරලෙංහලගමරැල
ේදලසැ්ලදලඅභ්ද්යරලෙංහල ේඩලසැ්ලදලැරරලඅරසථ්්රැල
ිරල දල වමඩ්ල අරරවල  ල රලමනමල ැරරල ෙමඩල අලහ්ං්ල
නේහගලැරල ව.  ෙමඩමලලලධලඅයපඩලවමලගලවවඩලලසඩල
අලහ්ං්ලරලඳමලලනමලහල්මල ්ලැර්.  ෙසශලසනලනූමලගලවවඩල
ෙැෙර ලඅනර්ි්්ලැරනලහල්ල ව.  

ෙංශළලැ්රූ්ලස වලකදල්ලැරර්ලදලරමලනසලඅයපඩලසහ්ව්ල
ලළ ල ්ල ෙරෙංලනල ෙරහසඩ, මු්ඩල ං්ල  ේඩල
  රඩරඩ්.  

අලහ්ං්ෙෙලැවූ්රල ෙංශළෙරඩලඹිර්ල  ං රල සහස්ල දල
 ව. ඹිඩෙෙලරලර ලඉරවලැරල ව. ඹිඩලක ්රලසම ිූල
කල්ල ඹිඩෙගඩල රක ර්ල රලව.  ්ලලඩල  ංවල සමංඩල
රැ්ර්්ල ඩර්ං්රලෙ ඩර්ල දල තල ප ලවමලංලන්්ර්ල
අනරලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅලහ්ං්ලනේහගලැරල ව.   

 

1. ේබ්යාෙෙ සලාතය 
ෙරහු්්ලසහ්ව්ලඉටලැරරලකම්ල 
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1. ෙරහු්්ල අනර්ි්ල සහ්ව්ල ස්ල ෙගරල ඉටල නූමල
අරේ්. ්ල සමං්ල ඹ්්ල ංලන්්ර ල ෙරෙමලතරමල
 රරපල ෙගෙව්ල ෙගරල ෙංහල වේං්්දල  ල ර්ඩල රරල
කම්්ලෙංහලර්ඩල ලසහ්ව්ලඉටලැර්. වුකලං්ල
  දලඅරස්ථ්ෙරල ලවමලල්ෙැෙඩලදලරර්ලගන්.  ෙසශල
ැකලෙරෙංලන රමලවමල සඩල්ලරගලසිත්ලැර්.  
 

ර්ඩල ම්ලංලන්්රලෙරෙමලතලරමලදකකල ලවව්ල හල
 ලනබහ්ලෙදස්ලස්ූලහ්ලසහ්ව්ලඉටලැර්.  ්දල
අ්වලරමලරමල ලවව්ල හල ලඉටලැර්.  

 

 ්්ලදලංලන්්රලෙරෙමලතලරමලකඩල් ලලලඅව්ලං්ඩසල
 ල ෙද ්ල නබහ්ල ෙදස්ල ව්්ල ගනරඩල සහ්ව්ල ඉටල
ැර්.  ් දල ෙරෙංලනලරමලවමඩලැරරලවවවර්ල
සැ්වල්ලඅයපඩමල දලසහ්ව්ලඉටලැර්. වුකලං්ල
  දල ලවමල සඩල පරලෙදස්ලසිත්ලැර්. වුකර්ල
රඩ්ල   දල  ල මද ල අමැරලරලෙම්. ඹ්්ලනරලර ල
පතිහල  රල ෙව. ඹ්්ල බදම්ල  තල ව් ල ැලල
සහ්වෙෙලරග ෙමඩලෙරෙරෙදනල ව. ඉංවලසමංඩ 
 ප ලඹ්ලැරරලවවවර්ැලසැ්ලදලසහ්ව්ලඉටලැකල
යළ්.  
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2. ෙරහු්්ලදලෙස ලඅ්ලෙමඩලසහ්වෙෙලදලනබහ්ලෙදස්ල
ංලූමලඅරේ්. ර්ලෙරෙංලනලරමලවමඩ්ල ං ල ප ල
ැරරල වවවර්ැල සැ්ල දල ්ල අයපඩල සහ්ව්ල ඉටල
ැර්.   ල ලවවනඩලඉඟලනූෙමඩලෙංහලවමල ුලල
රලඩලසිත්ලනූෙමඩලඉටලැරරලෙරහු්්ෙෙලසහ්ව්ල
නරලව ලෙරෙෙව. රසවලසමංඩරල තල ප ලසහ්ව්ල
ඉටලැකලයළලෙව. 

 

ِطيُعوا ََاْنَمُعوا اْنتََطْعتُمْ  َمي اهللاَ  فَيّ�ُقوا
َ
َِْفُقوا َََ

َ
ْ�ًا َََ مْ  ََ ُِ �ُْفِن

َ
 ُشحّ  يُوَق  َََمنْ  ِأل

َِك  َ�ْفِنهِ 
َ

َل
ُ
ََ  ُهمُ  فَأ ُمْفِلُحو

ْ
 ال

 

නුහ්ෙෙලෙ ත්්ලඅනරලනුහ්ලඅලහ්ං්්ල ්ලභ තමවල
රි. සරඩලෙදි. අරරවලරි. වරදල (අලහ්ං්ෙෙලම්ිගෙෙ) 
ල්දමලැරි. ( ්) නුහ්්ල් ං වලරඩෙඩ්. වරදලැරෙරකල
වමඩෙෙලංදරෙවල ල තලරරලම වැරඩලරකැනලහ්ඩෙඩල
දලඹි්ම්ල ්ලහදෙදහ.    (අල-කිරඩල64:16) 

 

ََ  َ�نْ   بََواِن�ُ  ِب  َكََْت  قَيَل  َ�هْهُ  هللاُ ا رَِضَ  ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرا

ُت 
ْ
ظ
َ
ّ  فََنأ ِِ َّ  اّي ّل  َ�َقيَل  الّصَالةِ  َ�نْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ََ 
َْ  قَيئًِمي َْ  َ�َقيِعًدا �َْنتَِطعْ  لَمْ  فَإِ ََ  �َْنتَِطعْ  لَمْ  فَإِ  )الخيري ََرجه( َجهٍْب  َ�َع
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ඉමර්ඩල ඩල්ෙස්ඩල(රළ්ලහ්් අඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. ම්ලඅිේේලෙරහග්ලරලහමලත ූ.  ල්ලමමල
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩෙගඩලසහ්ව්ල
ලළ්මරල ලමස්ල සැේර.  ල්ල  ළම්ූඩල ෙමෙසශල පැ්ෙල
ැකං.  

ඹ්ල සහ්ව්ල ස්ල ෙගරල ඉටල ැරඩර.  ්්ල ංලන්්ර ල
ෙරෙමලතලරමලර්ඩල  ල ඉටලැරඩර.  ්්ල දල ෙරෙංලනලරමල
 ලවවැ්ල හ ලඉටලැරඩර. (මහ්ා්ල: බං්ප) 

(3) ර ලලෙංරවලඅමවරලසහ්ව් ලස්ලෙගරලඉටලනූම්ල
ෙ ත්ල තලෙැෙර ලර්ඩල ලඉටලැෙකශලරමලඹ්්ලහලේරල
කසලලපම්ූ්ලරනෙෙලස්ලෙගරලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙරක්ල
හලේරලකසලලපම්ූේඩලඅඩැලපම්ූ්න.  

 

ََ  عهه اهللا رض ُحَصْ�ٍ  ْ�نُ  اَِعْمرَ  َ�نْ  �َ  قَيَل  َمُِْنوًرا ََ

ُت 
ْ
ظ
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َنأ َالةِ  َ�نْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  الرُّجِل  ََ

َْ " َ�َقيَل  قَيِعًدا َّ  إِ فَْضُل  َ�ُاوَ  قَيئًِمي ََ
َ
َمنْ  َ ََ  َّ ْجرِ  َِْصُف  فَلَهُ  قَيِعًدا ََ

َ
َقيئِمِ  َ

ْ
 اظ

َمنْ  ََ  َّ ْجرِ  َِْصُف  فَلَهُ  ََيئًِمي ََ
َ
َقيِعدِ  َ

ْ
 )الخيري ََرجه" (اظ

 

ඉමර්ඩලඉබනල් ෙස්ඩල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. -  ළම්ලඅිේේලෙරහුේකරල  ලල්.- ර්ඩල
 ලඉටලැරරලරනෙසකෙෙලසහ්ව්ලලළ්මරලමමලඅලහ්ං්ෙෙල
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්ව්්ූඩෙගඩලලම ෙරර.  ල්ල ළම්ෙූහලඹ්ලස්ලෙගරල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමල ්ලඹ්්ලකළමලෙර්. ැරෙරකලර්ඩල ල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලදලඹ්්ල රලරනෙෙලස්ලෙගරලසහ්ව්ලඉටල
ැකල ෙැෙරකෙෙල කසලඩල අඩන. ැරෙරකල නද්ල ගනරඩල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලදලඹ්්ල රරනෙෙලර්ඩල ලසහ්ව්ලඉටලැකල
ෙැෙරකෙෙලකසලඩලඅඩනල්ල්ල ලර ං.   
      (මහ්්්ල : 
බං්ප) 

 

ේබ්ෙයක පරසස  ෙම ්ාය 

ෙරහුේකලසහ්ව්ලසමං්ල හේඩලලපසනල මලඅනර්ි්්ල
ෙව. රසවලඹ්ල්ලසමං්ලෙ ත්ලෙරෙදරඩෙඩලරමලව්මසමල
ැරලගන්.  ්්ලදලෙ ත්ලෙරෙමලතලරමලලපසනලැරලගලගෙමල
රග ෙමඩලඹ්ලරෙදනල ව.  ල්ලඹ්ලැරරලවවවර්ැ සැ්ල
දලසහ්ව්ලඉටලැර්.  

 

ේබ්යාෙෙ සලාතෙය  න තන 

1. ෙරහුේකල වමල සහ්ව්ල ර්ඩල  ල ඉටල ැරල   රල ්ල
අවරර්රෙෙලස්ලගලගම්ලෙ ත්ලදලවෙවලරමලෙංහලර්ඩල
 ල ඉටලැරල   රල ්ල අවරර්රෙෙල   දලනරම්ල ෙ ත්ල
දලවෙවල රමල ෙංහල  ලවවැ්ල හල  ල ඉටල ැරල   රල ්ල
අවරර්රෙෙලර්ඩල ම්ලංලන්්රලදලවෙවලරමලෙංහලඹ්්ල
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ංලන්්රල හ්රල  මල ඉප්වරල ෙරවල ඹ්ල ේෙසල ෙර්. 
ෙංශළරල ්ලඅනර්ි්්ල්ලලන. 
 

2. ෙරහුේකල ස්ල ෙගරල සහ්ව්ල ඉටල නූම්ල ෙ ත්ල
දලවරවලලේර්සලරඩවල රද්ලක ෙදස්ලඅනරලපතැ්ර්ල
සමං්ලකඩල්ලලලඅව්ලරලතරලසහ්ව්ලඉටලැකලංලැ.  
 

3. ෙරහුේකල  දලෙංහලවුකලනූෙමලංලන්්රලෙරෙමලතරල
ස්ලගලගම්ලෙංහලර්ඩල ම්ලංලන්්රලදලවෙවලරමලඹ්ල
රලු්ලසැරඩලවුකරලසිත්ලමුඩලනල ූ්ලැර්. 
ර්ඩෙරරඩල  ද්ලසිත්ලමුඩලනල ූ්ලැර්. 

4. ෙ ෙෙකෙරලමවල  දලනූම්ලෙ ත්ලෙරෙදලවෙවලරමලඹ්ල
ර්ඩලවලලහසඩමලවුකලං්ල  දලඉටලැර්.   ලදලවමල
වුකලඉප්වර්ලරඩ්ල  දලඉප්වරලමද ල ංවලෙහසල වල
ැරලගන්. වමලදටවලදූ සලමවලව්්ලගන්.   දල ලවමල
රකහලව්රලවරම්ලෙැෙට්් ලෙංහල රලනලරධ්රැ් ල
කස්ලව්්ලගවලෙරෙයළ්.  
 

5. ර්ඩල  ම්ල ෙංහල ඉමල ගලගම්ල ෙරෙංලනල පදගහ්්ල
ෙ ෙෙකෙෙවල ර්ඩෙරරඩලෙංහල පටර ලමවල අ ඩලෙගරල
ෙංහල වමල සහ්ව්ල ඉටල ැර්.   දල ඹ්ෙෙල   ද්ල
වුකර්ලරඩ්ලමද ලරලඩලපරලරලසලඉටලැර්. 
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ේබ්ෙයක සලාතයැ එති සමළැඳ ත්නෙය 
ති් අිස්්ාිත ද? 

 

ෙරහුේක්ලසටමලසහ්ව් මලන්රවලෙවහ්ර්ලඉටලනූම්ල
අ ං ල ලරමලෙංහලඹ්ලංලන්්රලෙරෙහ්ඩෙඩලරමලෙංහල
කංිලං්ලඅසිල මලෙවහ්රඩලෙදනඩල ැැලසම්ඩධලැරලඉටල
නූමවලමෙපබලං්ලඉේ්ල මලෙවහ්රඩලෙදනඩල ැැලසම්ඩධල
ැරලඉටලනූම්වලඅනමලත්ල ව.  

 

අල-මේ ැ්ල ෙංරවල අ ං ව්රල ්නල කෂකල භ්ර්ල ඉරවල
ැරරරලදටලං්ලිහර්ල ම්ල තලඅ්වභ්ර්්.  

 

කෂකල්නල- සවල  වලඩලනූමලං්ලගවලමද ලවලඩ වලැරල
ව්්ලගලගම්.  

 

ේබ්ෙයක සලාතය ඉට ත්නෙය ති් ස්් ාහයත 
ද? 

මස්ජද්්ල ්්ල ංලනල ෙරහුේකල රමල ඹ්ල සමංල සහ්ව්්ල
සංභ්සල  මල අනර්ි්්ල ෙව.  ල්ල ංලන්්රල  වරමල ස්ල
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ගනරඩල සහ්ව්ල ඉටල ැර්.  ෙසශල ෙරෙමලතරමල වමඩෙෙල
ංලන්්ර්ලඅනරලමංලෙ ෙෙකෙෙවලෙංහලපටරැලර්ඩෙරරඩලදල
 ැමලල්රරැලසැරඩලෙංහලෙසහෙරරඩලෙංහ වමලරග මල
ඉටලැර්.  

මස්ජද්්ල ්්ම්ල ෙරෙංලනල රමල ඹ්ල ඉඩර්ල වලරමල සමංල
රෙේඩලසහ්ව්ලඉටලැර්.  ්්ලදලෙ ත්ලෙරෙදවෙවලරමල
වමඩලසැරලවවවර්ලඅනරලවනරලසහ්ව්ලඉටලැර්. 

 

ේබ්යාි හා ා්යාි ෙය ිහ කසල  

ෙරහුේකලවමඩලගෙරහසරලසැරලවවවරෙෙලැරරලි ්්රඩල
 ලනරවලවෙෙලදල ෙමඩමලමුේකලවමඩල  ිංලරලසැ්ලදල
ැරරලි ්්රඩල ලනරවලවෙෙලදල ්ලඹිඩලෙරෙැකලදල් ලසමං්ල
කසලල රලෙව. ඹ්ල ්ලැෙකශලරමලඅලහ්ංල්ඹ්්ලහ්්ලෙදරල
කසලලසමතල  ලකසහලදල රලෙව.  

ِب  َ�نْ 
َ
وَس  َ َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل : قَيَل  عهه اهللا رض َُ ِرَض  إَِذا َََنلّمَ  هِ َعلَيْ  اهللاُ  ََ ََ 
َعبْدُ 

ْ
َْ  اظ

َ
ُ  ُكِتَب  َنيفَرَ  َ

َ
ََ  َمي ِمثُْل  ل ِحيًحي ُمِقيًمي َ�ْعَمُل  َك ََ 

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකලඅබලමස්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද.  
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ගලවෙවකල ෙරහග්ළරල වල ල්ල ෙංහ ගමරැල ේනනල ල්ල
ගෙරහසරලං්ල  ිංරලසැ්ලදලඹ්ලැරරඩලසැලදටලෙමඩලඹ්්ල
(කසලලරෙේඩ) ල්නලහලෙබ.      (මහ්්්: බං්ප) 

 

2. ා්ෙයකෙෙ සලාතය 

 

මුේකල් නලවමඩල  ිං රලසැරලස්ථ්රේඩලෙරඩලරලල්රල
්ඩර්්. 

ගමරැලේදලසැ්ලදලසහ්ව් ෙැැලනූමවලසහ්වලෙදැ ල
 ැ්ල සම්ඩධල ැරරඩල ඉටල නූමවල ඉස්හ්මෙෙල  තල
 ලෙෙශේවර්ඩෙගඩල ැන. 

 

පවනල ප ලගමර ල්ල්ලංඳඩලරරලැරරලගමර ලිරලදල  ල
ගමර්ලඅද්කලගතලූතලසම්ඩධලෙර්.  රම 

 

අල-ැස්ිලෙංරවලසහ්ව්ලෙැැලනූම 

අල- මකලෙංරවලසහ්ව්ල  ලනූම 
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අල-ෆවිලෙංරවලක ර්සලැලලවල්ම 

අල-මස්්ලෙංරවලෙමස්ලස වළලමවලලපමලදම 

 

ََ  َ�نْ  َمّيةَ  بِْن  َ�ْع
ُ
ُت  قَيَل  َ

ْ
َّطيِب  بِْن  ِظُعَمرَ  قُل

ْ
مْ  ظَيَْس {: "  عهه اهللا رض ال ُِ  َعلَيْ

َْ  ُجهَيحٌ 
َ
َا َ َْ  الّصَالةِ  ِمنْ  َ�ْقُصُ ْفتُمْ  إِ َِ  َْ

َ
مْ  َ ُِ ينَ  َ�ْفِتهَ ِ

ّ
ِمنَ  َ�َقدْ }  َ�َفُرَا ال

َ
َ 

بُْت  َ�َقيَل  اّييُس  َِ ّمي َع بَْت  َِ َِ ُت  ِمهْهُ  َع
ْ
ظ
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  فََنأ ََ  ُ َّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َدقَةٌ  َ�َقيَل  َذلَِك  َ�نْ  مْ  بَِاي اهللاُ  رََصّدَق  ََ ُِ َدَ�تَهُ  فَيْ�بَلُوا َعلَيْ  )َنلم ََرجه" (ََ

අබල්ඃහ්ලඉබනලකම්්්ලලසඩලදලනමලෙදරලහද. මමලකමිල
ඉබනලැවව්බල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලෙරව 

‘‘පත ෙේශ ලැකිඩලනුහ්්ලර්සර් ලසනලැරනල වල්ල
නුහ්ල ්ලෙරෙවෙවලනුහ්ලසහ්ව්ලෙැැලැරලගලගමලනුහ්ල
ෙැෙර ලරරද ලරලව“ ්රලර්ව්ලඉ ප වලැරලසල්ලලඩමල
 ර්්ල ෙමලගලරල ේඩල  රඩෙඩල්ල්  රස්ලසැේර. 
 ල්ල ළම්ලඹ්ලලමත්්ල වලවර ලෙමඩමලමමලදලලමත්්ල
 වල වේර.  ්ලරලනල ෙමල ලළ්මරල අලහ්ං්ෙෙල
්ව්්ූඩෙගඩලමමලලමස්ලසැේර.  ල්ලර ලළම්ෙූහල
ෙමෙසශලපැ්ෙලැකං. 

‘ෙම්ලසදැ්රන.  ්ලඅලහ්ං්ලඹ්ලෙරවල පව්්ගලැරල ව. 
 ්ලලඩල මල පව්්ග්ලනුහ්ලලළගනි.    
      (මහ්්්ල
සස්ලර) 
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සලාතය ෙතව කතා හා එෙ කතොෙ  නය 

1. ගමරැදල සහ්ව්ල ෙැැල නූමල නවරල ලළ ල ්ල යළල
 ඩර්ංර්න. සහ්වලෙදැ ලඅවරල  ලනූමලෙංශළලසංගවල
අරැ්ේන. ේෙෙංහල ල්ල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩලගමරැලදලසහ්ව්ලඉටලැෙකශල   
න්රවලෙවහ්ෙර ම්.  ළම්ූඩලසහ්වල  ලැරලඉටල
ැකලඅරස්ථ්ලලරහ්.  
 

2.  ර ිවරලසැ්ලදල ්ස ලඅරස්ථ්රැලසැ්ලදලගමරැලදල
සහ්ව්ලෙැැලනූමලරලදගවල ඩර්රන.  රමලකංිලඅස්ි ල
ං්ලඉේ්ල්රලරැරවලංවරැලසහ්ව්ඩලරැරවලෙදැල
ද ර්ලෙැැලැරලඉටලනූම්. ෙම්ලගමරැලදල මූ ල
ංලරලෙරරවලඅරස්ථ්රහලලළ ලදම්ලඅනමලත්ලෙරෙමලව. 
 

මෙපබල ං්ල හජිල සහ්ව්ල නසල ල්ැල ෙැැල ැරනල
ෙරෙහලෙබ.  

්මලනසලෙංශළලසංගවලැවූ ල තලවෙෙලරමලගමරැල
ේදල සැ්ල දල   ිංරල සැ්ල දල සහ්ව්ල   ල නූමල
 ඩර්ර ල ෙර්.  රමල කංිල අසිල සමගල   ල ැරනල
හලෙබ. මෙපබලඉේ්ලසමතල  ලැරනලහලෙබ. ෙවහ්රඩල
ෙදැලඅවරලැරරලෙංහලෙවහ්රැල ෙසශල  ලැරලසහ්ව්ල
ඉටලැකලංලැ. 
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3.  සස්ලමරරේකල  ්ල ගමනඩල ෙංහල පර්ංනැරල ෙංහල
ගමරැල ේනූල දල ෙගෙඩල  ෙමල ෙංහල ස්ෙදල ෙංහල
රැ්ෙෙෙලගමරැලේනූලදලරැරවලංවරැලසහ්ව්ල
ෙදැ ලද ර්ලෙැැලැරලසහ්ව්ලඉටලනූමල ඩර්ංර් ල
ෙහසල වලැරනලහල්ල ව.  ෙමඩමලඅරේව්ර ල තලවල
ල්ැලවමලගමරලඅරසඩලරරලළවලසහ්වලෙදැ ලඅවරල්ල
ෙදනඩල ැරරල ෙංහල ෙවහ්රැල   ල ැරල ඉටල නූමල දල
 ඩර්ං්ර ලෙහසල වලැරනලහල්ල ව.  

ةَ  َ�نْ  ََ ِ َّ  : عهاي اهللا رض َع�
َ
َل  الّصَالةَ  َ َّ َ

َعتَْ�ِ  فُرَِضْت  َمي َ
ْ
قِّرْت  َرَ

ُ
َالةُ  فَأ ََ 

رِّمْت ََ  الّنَفرِ 
ُ
َالةُ  َ ََضِ  ََ

ْ
 ال

 

ර්ේ්ල (රළ්ලහ්්ල අඩං්) ළර්ල ෙමෙසශල දඩර්ල සැ්්්. 
සල්ලලඩමල සහ්ව්ල සලඩමල අනර්ි්්ල ැරනල හලබෙවල
රැරවලෙදැ ලරෙේන.   රල ්ලමුේකෙෙලසහ්ව්ල
රෙේඩලලළලගනලහල්්.   ිංැවරකෙෙලසහ්ව්ල ිූල
ැරනලහල්්.  

 

 ාහි අදාප  න තන ා්ෙයක ආ්ම් ත්නෙය 
තිදාද? 

මු්්ලවමඩල  ිංලෙදෙල් ම්ෙරඩලෙරඩලවලල්ලසහ්ව්ලෙැැල
නූම්වල ්ල  ලනූම්වලරරමභලැර්. ගමරැලදලන්රවල
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නරලපම්ූ් ල් ම්ලෙැේලරලව. ගමර ල් ල්ල ඩනලැරනෙෙල
ෙ ෙනෙවලර්රං්රලරරලකම්්ලඅනර්. ෙැෙරකලරර්වලඩල
ගලගෙමලෙංහල  ිංල ෙමලෙතවර්ෙරඩලෙවෙරරලගමර ලු ෙෙල
රමලඹ්ලමුේන. ඹ්ලරලරවලවමලෙදේල්හ්ල ලරෙූරල
ෙව ල ගමර්ල අද්කල අරැ්අවල ගතල ූතල ඹ්ල ෙැෙර ල
ි්්වමැලෙර්.  

ගමරැලදලසහ්ව්ලෙැැලනූමල ඩර්ං්රන. ගමර ල්රල
ර්මේඩල  රතරල සටමල ගමරැමල සහ්ව්ල ෙැැල ැරනල
හලේ්. ෙැෙරකලසහ්ව්ලසම ිූලැකලදලඹ්ෙෙලසහ්ව්ල
නරලර ්. රසවලඹ්ල ඩර්ර ලමතලංලරලුෙේ.  

 

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

َِِذا ُْتُمْ  ََ رِْض  ِف  َضَ
َ ْ
مْ  فَلَيَْس  األ ُِ َْ  ُجهَيحٌ  َعلَيْ

َ
َا َ َْ  الّصَالةِ  ِمنَ  َ�ْقُصُ ْفتُمْ  إِ َِ 

 َْ
َ
مُ  َ ُِ ينَ  َ�ْفِتهَ ِ

ّ
َّ  َ�َفُرَا ال َك  إِ

ْ
مْ  َكَُوا فِِر�نَ اظ ُِ ا ظَ َّ  ُمِبيهًي َعُد

නුහ්ලර වහෙෙලගමඩල්රලල්ල(සව්) පත ෙේශ ලැකිඩල
නුහ්්ලඅකරැව්ලැරනල වල්ලනුහ්ල ්ලෙරෙවෙවලනුහ්ල
සහ්ව්ලෙැැලැරලගලගමලනුහ්්ලරරද ලරලව. සල්ලලඩමල
පත ෙේශ ැ්ඩලනුහ්්ල ලංල ලලසළරඩලරඩෙරහ්. 
 (අල-කිරඩ 4:101)  
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ඳදංංතා් ඉාාමි්ෙයක ඳස ඳස සි ා්ෙයකෙෙ 
සලාතෙය ්ාය  

1.   ිංැ්රල ඉම්මල රරේකල   ල  සඩල ස්ල මුේකල
සහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩලරමලඹ්ලසහ්ව්ලසම ිූේඩල
ඉටලැකලයළ්. මසලඉම්මරරේකල  ල සඩලස්ල  ිංල
ැවෙරකලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩලරමල ඩර්ං්රලරනෙෙල
මු්්ල සහ්ව්ල ෙැැල නූම්.  ල්ල   ිංැවල මු්්ල
සහ්මල ලර්ෙමඩල  ලසහ්ව්ලසම ිූලනූෙමලරග මල
ඹ්ලෙැෙර ල ලරෙි.  
 

2.  ඩර්ං්රල රනෙෙල මුේකල පෙදෙල ර්්ඩ්ල සහ්ව්ල
ෙමෙං්ලරඩෙඩලරමලඹිඩලසමගලඹ්ලරැරවලෙදැ ල
ඉටල ැරල   රල ඹිඩල ෙදසල ්හ්ල නුහ්ල සහ්ව්ල ඉටල
ැරඩරලසල්ලලඩමලමමලමුේකලලෙරරල්ල්ල ලර්ම්.   

 

 ාහත ප හනල ෙහි් අාත් සලාතයැ ඉට 
කතෙම  නය.  

 ඩර්ං්රල රනෙෙල ගමරැල දල වංජජදල ලවිල ං්ල හජිල  ල
 ඩරවල සහ්ව්ල ංලරල අනර්ි්ල සහ්ව්ඩ්ල අද්කල ෙස ල
 ඩරවලසහ්ව්ඩලඉටලෙරෙැරලඅවලංලූම්. 
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ෙමලංලරලෙ ෙනල ඩරවලසහ්ව්ඩලගමරැලි රලදල  ිංරලසැ්ල
දල  ්ල ඉටල නූමල රගම්නගවල ැරල  ව.  ෙමඩමල ිසල
ෙරනෙරඩලඉටලැරරල ඩරවලසහ්ව්ලදලවර්හ්ල ල ඩරවල
සහ්ව්ලදලමස්ජද්්ල ඩවලරෙේඩලඉටලැරරලසහ්ව්ලදල
කං්ලසහ්ව්ලදලරලනලැ්රූ්ලසංගවලසහ්ව්ඩලදලෙැෙරකල
  ිංරලෙංහලගමරැලේදලසැ්ලදල ්ලඹ්්ලරගම්නගවලැරල
 ව.   

 

  ිංරලසැ්ලදලගමරැලේදලසැ්ලදලලසහ්වලරහ්ල  රල තල
අදැ්ිල ෙංරවල ප්ිථර්රඩල නූමල ලපරඩ්ල ෙමඩමල
ැ්ඩව්රඩ්ලදල ඩර්ං්රන. 

 

ිස්ත පයර තාලයෙ න් රිා  ාැ ිල 
ෙයෙදැහාෙෙ  නය 

්රඩලන්සෙරක්ලෙංහලප්නෙරක්ලෙංහලර්ලැේක්ලෙංහල
නමප්ලන්්මැේක්ල ෙමඩමලැ්හ්ලපර්ලනරඩවරේඩමල
මුේකරල සැඩෙරක්ල සහ්ව්ල ෙැැල නූමල   ල නූමල
ක ර්සේඩල රදල සිමල ස වළල ෙමසල් මවල ලපමලදමල රලනල
මුේක්ලසළලඅරැ්ේඩලලළ ල ්ලංලැ.   
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 ාහත සලාතය ෙතව කතෙම  නය 

1. ැස්ිලෙංරවලසහ්ව්ලෙැැලනූෙමලදලසහැනෙෙලැ්හ්ල
ෙරෙරල ස්ථ්ර්්. මුේකල   ිංරල සැ්ල දල න්මල වල
සහ්ව් ලඉටලනූම්ලඅමවැල ල  රලවමලගමෙර ලඹ්්ල
 ්ලමව ලවෙෙලරමලඹ්ල මලසහ්ව්ලෙැැලැරලගග. 
ගමරැලදලන්මලවලසහ්ව් ලඉටලනූම්ලඅමවැල ල  රල
  ිංලපෙදේ්ල ලරභෙමඩල  ලමව ලවෙෙලරමලඹ්ල
 මලසහ්ව්ලසම ිූලැර්.  

 

2. මුේකලරර්වලඩලගලගෙමලෙතවර්රනඩලෙවෙරරලඹ්රල
  ල රමර්ල ගනලහලබෙවලරමලෙංහල ෙ ෙනෙවල  ිංල  ෙමල
ෙතවර්රනඩලෙවෙරරල්මලනසලඅරේව්ර ලසමං්ලරමල
සැෙෙලරමල ල්ලරමලසැරලැ්හ්ලදිරලිරලදල මලැ්හ්ල
පර්ලසහ්ව්ලෙැැලැකලංලැ.  
 

3. න්රවල සහ්වෙෙල ෙවහ්රල  කලුල   රල ඹ්ල ගමරැල
ේනෙණලරමල ඹ්්ල  මල සහ්ව්ල ෙැැලනූම්වල   ල
නූම්වල අරසර්ල  ව. ඹ්ල ගමරැල සැ්ල දල න්රවල
සහ්වෙෙලෙවහ්රල ලරූල  රලඹ්ලවමලගම්ල ලරපෙෙල
රමල ල්ලඹ්ලසහ්ව්ලසම ිූලැකලයළ්ලසහ්ව්ලෙැැල
නූම්ලෙංහල  ලනූම්ලෙංහලෙරෙංලැ.  
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ගිැ යාහාිත ඉට ත්හ සලාතෙය ්ාය 

්රඩල ්්ර්රැල ඉටල ැරරල සහ්ව්වල මංෙ ෙෙකෙෙවල ඉටල
ැරරලසහ්ව්ලෙමඩම්.  

 

කද්ංරූ් ලරෙේඩලසසල්මරරේකල් රඩල් ්ර්රැල් ්්  ්
ැරඩෙඩලරමල  ලදලසහ්ව්ලසමං්ලන්රවලස්ථ්ර් ලඹ්්ල
ෙරෙහලබෙණලරමලඹ්ලසැරලස්ථ්රේ මලනබහ්ලෙදස්ලංලූල
ස්ලෙගරලසහ්ව්ලඉටලැර්.   රලඹ්ෙෙලංලන්්ර්ලවුකල
ැර්.  ෙසශලෙරෙමලතලරමලවුකලැරඩර් ලෙමඩලඅතර්. 
  රලඅ ෙර ලර්ඩලෙර්ල  රලවමඩෙෙලංලන්්ර්ලඅනරල
  දලැරඩර් ලෙමඩලරලසලඅතර්. 

 

ා්ෙයක ාෙතාහ්ි ි පඬා   ිි ිහෙෙ  නය 

මුේකලම ැ්ං්ර්ලෙංහලෙරරවලපෙදේැ්ලගමඩලැෙකශල
රමලඹ්ල  ිංල රලසැරලඉම්මලරර්්්ල   ල සඩලස්ලඹ්ල
සහ්වලඉටලනූෙමඩල  රලවමලසහ්ව්ලසම ිූේඩලඉටල
ැර්.  රලනල  ිංැ්රලඉම්මලරරේකලසමගලසහ්ව්ලඉටල
නූම්ලඅරසථ්්රලෙරෙහලබෙවලරමල ඩර්ංර්ලරනෙෙලසහ්ව්ල
ෙැැලනූම්.  

 



 

232 

ෙැෙරකලගමරැලේනකලල්ලගම ල  ලැරරඩල් රලල්ලඹ්ල
සහ්ව්ලඉටලෙරෙැකලවවවරෙෙලඅද්ඩලෙංහලඉැ්මවලඹ්්ල
  ෙණලරමලඹ්ලැලමතලරමලර්ංරේඩල්ලසලස්ස ැරල
සහ්ව්ල ඉටල ැර්. ඹ්ල ැලමතල රමල වමල ගමරල  ග්මල
ි්්වමැලැරල  රලඹ්ලැලමතල ප ලසහ්ව්ලඉටලැර්.     

 

 ාහත ප අදාැ හා ඉතාා් ෙ  නය 

කංිලං්ලඅසිල  ලනූම්ලෙංහලමෙපබලෙංහලඉේ්ල  ලනූම්ල
ැරෙරකලෙංහලසවඩෙඩලරමලන්රවලෙවහ්රල  ලරපලල්ල
සහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅෙ  ේ්ලැකලල්ලඅද්ඩලන්නලහලෙබ. 
  රල ඉැ්මවල  රස්ල  කසල රරල සහ්ව්ල ඉටල ැර්.   රල
රලරවවලඉැ්මවල මූ ල රස්ලෙදරරලසහ්ව්ලඉටලැර්. 
මසඩලස්ලෙහහමලස්ස ැලරෙේඩල මලසහ්ව්ලඉටලැරත. 
්වහලෙංහල කතලෙංහලරිේ්රලෙංහලරලනල්මල්්ධ්ර ල ලරමල
ඹිඩලරර්වලඩලගවලස්ථ්රෙෙලදමලස්ස ැරලසහ්ව්ලඉටල
ැර්.  

 

 ාහත ප සලාතය එෙ කතෙම හා ෙතව කතෙම 
්ාය 

 

මුේකල කංිල ං්ල අසිල අවරල දල මෙපබල ං්ල ඉේ්ල අවරල දල
සහ්ව්ඩල  ලනූමලසමං්ල න ලෙංශළලස්ධැලතබෙණලරමල් ල
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ෙදනඩල ැරරල ෙංහල ෙවහ්රැල අනල ලළෙරක්ල ඉටල නූමල
 ඩර්රන.  ෙමඩමල ්ල ෙදැල අවරල  රතරල ැරරල ෙංහල
ෙවහ්රැලසහ්ව්ඩල  ලැරරඩලඉටලැකලංලැ.   

 

මු්්ල්මලසථ්්ර්ැලරර්වලඩලගඩෙඩලරමලර්ව්රරූ්්ල
ගලකෙ රල ප ල ං ලඅයපඩලි්්ලැර්.  ල්ලරඩ්වලකංවල
රඩෙඩලසටමලසහ්ව් මලන්රවලෙවහ්ෙර ලඉටලනූම්.  

 

ඹ්ලගමරැලනරවලෙරරඩලසැඩෙඩලරමල ල්ල ඩර්ං්රල
රනෙෙලගමඩලනූම්ලෙ රල වලඅරර්ලෙගෙස්ල වරමලමෙපබල
ං්ලඉේ්ලෙ රලෙවහ්ෙරල ල  ලැරරඩලඉටලනූම්.  වලඅරර්ල
්ටම්ලෙ රලගමඩලැරඩෙඩලමෙපබලඉේ්ලද ර්ලපම්දලැරල්ල
ෙදැමල  ලෙවහ්ෙරල ල  ලැරරඩලඉටලනූම්.  

 

 ෙමඩමල ගමඩල නූම්ල ෙ රල  වල සනපඩල අරර්ල ෙගෙසල්
 වරමලකංිලං්ලඅසිලෙ රලැ්හෙෙල  ලැරරඩලඉටලැර්. 
 වලසනපඩලඅරර්ල්ටම්ලෙ රලගමඩලැරඩෙඩලරමලකංිල
අසිලද ර්ලපම්දලැරල්ලෙදැමල  ලෙවහ්ෙර ල  ලැරරඩල
ඉටලැර්.  
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ََ  قَيَل  يَ�هُْامَ  اهللاُ  رَِضَ  َ�ّبيٍس  ابِْن  َ�نْ  َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َ�َْمعُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
َالةِ  َ�ْ�َ  َعْصِ  اظّظْارِ  ََ

ْ
ََ  إَِذا ََاظ َ�َْمعُ  َنْ�ٍ  َظْارِ  َعَ  َك َمْغرِِب  َ�ْ�َ  ََ

ْ
يءِ  ال ََ ِع

ْ
اظ ََ 

 )الخيري ََرجه(

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ෙූහල  රර්ංර්ලැරරඩලසැ්දලකංිලං්ලඅසිලසහ්ව්ල
  ලැරරඩලදලමෙපබලං්ලඉේ්ල  ලැරරඩලදලඉටලැරඩෙරකල
වංල්ල ඉබනල අබ්්සල් (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල
ර්ිව්ලැර්.   (මහ්්්: බං්ප) 

 

�َِس  َ�نْ 
َ
ََ : قَيَل  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  َميلٍِك  بِْن  َ ّ  َك ِِ َّ  اّي ََل  إَِذا َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
 اْرَ

َْ  َ�بَْل 
َ
�غَ  َ ِّ

ْمُس  رَ َّ رَ  ال َّ َ
  اظّظْارَ  َ

َ
قِْت  إِل َعْصِ  ََ

ْ
َِِذا بَيْهَُاَمي َ�َْمعُ  ُُمّ  اظ  َِاَغْت  ََ

 َّ ََِب  ُُمّ  اظّظْارَ  ََ  )الخيري ََرجه( َر

අරස්ල ඉබනල ම්ල ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල
ර්ිව්ල ැරරල හද. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල වලසනපඩල්ලසල්්ම්ලෙ රලගමරැලනරවලවලල්ල
කංිලසහ්ව්ලඅසිලෙවහ්රලද ර්ලපම්දලෙැේලඅරළවරල්ල
ෙදැල  ලැර්.  වලසනපඩලඅරර්ලෙගෙස්ල වරමලකංිල
සහ්ව්්ලඉටලැරල  රලගමරලරරමභලැර්.   
   (මහ්ෙ ්ර්ලබං්ප) 
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َّ " عهه اهللا رض َجبٍَل  بِْن  ُمَعيذِ  َ�نْ 
َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي ََ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ةِ  ِف  َك ََ ّْ  َغ

ََل  إَِذا َ�بُوكَ 
َ

َْ  َ�بَْل  اْرَ
َ
�غَ  َ ِّ

ْمُس  رَ َّ رَ  ال َّ َ
َّ  اظّظْارَ  َ   َ�َْمَعَاي َح

َ
َعْصِ  إِل

ْ
 اظ

يًعي َ�يَُصلّيَُاَمي ِِ  َجِ ََل  َذاََ
َ

�ْغِ  َ�ْعدَ  اْرَ ْمِس  َِ َّ َّ  ال َعْصَ  اظّظْارَ  ََ
ْ
يًعي ََاظ  َنيرَ  ُُمّ  َجِ

 ََ �َ ََل  إَِذا ََ
َ

َمْغرَِب  َ�بَْل  اْرَ
ْ
رَ  ال َّ َ

َمْغرَِب  َ
ْ
َّ  ال يءِ  َمعَ  يَُصلّيََاي َح ََ ِع

ْ
َِِذا اظ ََل  ََ

َ
 اْرَ

َمْغرِِب  َ�ْعدَ 
ْ
َل  ال َّ يءَ  َع ََ ِع

ْ
َهي اظ

ّ
َمْغرِِب  عَ مَ  فََصال

ْ
َد ابو ََرجه" (ال  )َاظتمذي دا

 

සරදලඉබනල ්ලල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද. සල්ලලඩමලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ෙූහලවබ ලයදලසමෙෙල වලසනපඩල්ලසල්්ම්ලෙ රල
ගමරැලේනෙණලරමලඅසිලසහ්ව්ලසමගලකංිලඉටලැරරල
ෙව ලකංිලසහ්ව්ලපම්දලැර්.   රලෙදැමල ැරරලඉටල
ැර්.  වලසනපඩලඅරර්ල් ්ම්ල  ලගමරැලනරවලවෙෙලරමල
කංිලං්ල අසිල ැරරලඉටලැරල   රලගමරලරරමභලැර්. 
 ෙමඩමල වලඅරර්ල්්ම්ලෙ රලගමරැලේනෙණලරමලඉේ්ල
සමගලමෙපබලඉටලැරරලෙව ලමෙපබලසහ්ව්ලපම්දලැර්. 
 වල අරර්ල ු්ල   ල ගමරැල ේනෙණල රමල ඉේ්ල සහ්ව්ල
ෙ ර්ලෙගරලමෙපබලසමගල ්ලඉටලැර්.  
 (මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 
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අ්ෆාෙිෙ හා ූ ස්දකෆාෙි ෙ සමූ හා තස්ය කතෙම 
 නය 

ංජල  ල අරහ්ෙරල  ල රර්වලඩල ගඩෙරහල කංිල ං්ල අසිල
සහ්ව්ඩලෙැැලැරල්ලෙදෙැ ලසලලෙවහ්ෙරල ල  ලෙැේල
ඉටලනූමවල ෙමඩමලසස්දලහ්ෙරල ලඉේ්ලසහ්ව්ලෙැැලැරල
මෙපබලං්ල ඉේ්ල පම්දලැරරඩල  ෙවහ්ෙරල ල ඉටලනූමවල
 ඩර්ං්රල ෙව. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ෙූහලවමලංජලරඩදර්ෙරල ලෙමෙහසලැ්යළලැරල ව. 

 

 ාහත ප සාූෙත සලාතෙය  නය 

මසඩ්ල ං ව්ර ල වරමලස්ස ැරලසහ්ව්ලඉටලනූමල
අනර්ි්්ල ෙව.  ෙසශල ෙරෙමලතරමල වමඩෙෙල ංලන්්ර්ල
අනරලවනලවනරලසහ්ව්ලඉටලැරලගග. ්රඩල්්ර්ැලෙංහල
රලරැලෙංහලනමප්ැලෙංහල රලනලෙරරවලස්ථ්ර්ැලසහ්ව්ල
ඉටල ැරඩෙඩල රමල ස්ල ගවල ඉප්වෙර ල සහ්ව්ල රරමභල
ැර්.  ්්ලංලන්්රලෙරෙදරඩෙඩලරමලඅ ඩලෙගරලසහ්ව්ල
ඉටලැර්. වුකලං්ල  දල සල ංවලැරලසිත්ලනූමලළළඩල
ඉටලැර්. අනර්ි්්ලසහ්ව් ලරමලනබහ්ලෙදස්ලස්ූහ්ල
ඉටලැර්. ඹ්ලවනරලසැ්ලදලඅද්ඩලං්ලඉැ්මවල ලර්මලඹ්්ල
 ඩර්ං්ර ලෙර්.  
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ිාහහය ාත අනෙයත සලාතය ඉට කතෙම ්ාය 

ර්ංර්ල මවල අතෙිැල සහ්ව්ඩල ඉටල නූමල මු්්්ල
 ඩර්රන.   ල දල ඹ්්ල  ං ල රමල රරමභැල ව ්ර්ල
අරස්ථ්ෙවලනබහ්ලෙදස්ලංලූලසිමල ඩර්ං්ර ලෙර්.  ෙසශල
ෙරෙමලතරමල ර්ංර්ල ැරරල  ස්රැල ල ැ්ල දල ස්ල ෙගරල
සහ්ව්ලඉටලැර්. ස්ලගලගම්ලෙරෙංලනරමලර්ඩල ලවමල සල
සිත්ලැරරඩලෙස ලඉප්වරඩලඉටලැර්. 

 

ََ : "قَيَل  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  اهللاِ  بْدِ �َ  بِْن  َجيبِرِ  َ�نْ  َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
 ِّ َرادَ  فَإَِذا رَوَّجَاْت  َحيُْث  َراِحلَتِهِ  َعَ  يَُص

َ
َفِر�َضةَ  َ

ْ
َل  اظ َّ ِقبْلَةَ  فَيْنتَْقبََل  ََ

ْ
 متفق" (اظ

 )عليه
 

 ් ිලඉබනලඅබ ලහ්ං්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැර්.  

අලහ්ං්ෙෙල්වල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ෙූහල
වමලර්ංර්ලමවලැරරල ේරැ්ලංලූලසැඩෙඩලදල  ලස්මල
සහ්ව්ලඉටලැරඩෙරකලවං. රසවලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ලඉටල
නූම්ලඅෙ  ේ්ලැකලල්ල ංක්ල්ලසලනබහ්ලෙදස්ලස්ූල
හටං.   (මහ්්්: බං්පලං් සස්ලම) 
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ඳදංංි සවය ප සලාතය එෙ කතෙම  නය 

ෙරහසලඅරස්ථ්රැලදලදලඩලරිේ්ර, ්වහලෙංහලදලඩල්වල කිල
ංමරලඅරසථ්්රැලදලසස්වං්හ්ලෙංරවලෙරහසලභ්රේඩලවමරල
රංර්ලරරලඅරස්ථ්රැලදලනවරලම්්ලල්ලරරලඅරස්ථ්රැලදල
වමඩ්ලවමල ිහ්ලං්ලවමලධර්්ල් මලනසලං්න් ලසනලෙවල 
්රල ්ල තලඅරස්ථ්රැලං්ල රලනලෙරරවලඅරස්ථ්ලරහලකංිල
ං්ලඅසිලඅවරලදලමෙපබලං්ලඉේ්ලඅවරලදලසහ්වල  ලැරලඉටල
නූමල ඩර්ං්ර ලෙර්. 

 

ා්ෙයක හතිත තා  ා ෙිත ඳතයැෙය හම ිහ 
තප ි  දෑ 

මුේකල වමල ගමල ෙරවල රලරවල ංලූල  ලරෙූඩෙඩල රමල
සලඩමල මස්ජද්්ල ෙගෙසල්   ල රැරවල ෙදැ ල ඉටල නූමල
 ඩර්ං්රලෙර්. 

 

3 බය ූස අිස්්ාිත සලාතය ඉට කතා 

ඉස්හ්ම්ලකද්රලඅදංස්ල තල ං ලදංමන.  ස්ලෙවහලසහ්ව්ල
්ර්ේල ල  රතරලම ම්ලං්ල පේහ රලෙංශළෙරඩලනසමල
අරස්ථ්රැල රග ෙමඩල ්ලංලරල ෙරෙෙර්.   ල  තල
රධ්්වරැල්හ්ල ්යංූ්්ලමංවලස්ධැ් ලෙර්.  
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කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
َّ  ََالّصَالةِ  بِيلّصْبِ  اْنتَِعيهُوا آَمهُوا ال  الّصيبِِر�نَ  َمعَ  اهللاَ  إِ

ලේර්සලැකින, ඹ්ලඉර්මලං්ලසහ්ව්ලළළඩලකදවල වඩර. 
සල්ලලඩමලඅලහ්ං්ලඉරසලරඩව්ඩලසමග්.   
      (අල-කිරඩල
2:153) 

 

සස්ලමරවල අලහ්ං්ෙෙල ම්ිගෙෙල ජං්දල ැරරල යදල සරෙෙල
සැ්ලදලසළරඩෙෙලපං්ර්්ලහ ලෙරවල්ල ේඩල  ලරඩෙඩල
රමල ල්ලසහ්ව්ලලලධලස්රල ්ඩෙගඩලඉටලනූම්ලඹිර්ල
අනමලත්ල ව. ෙම්ලඉව්ලමංරලි්්රන. 

 

බය ූස අිස්් ාිත සලාතය ඉට කතෙම ්ාය 

 ්ලස ලඅරසථ්්රැලඉටලැරරලසහ්ව්්ලස්රල ්ඩලළර ල
තෙබ. 

 

ඳපූිතැහ : සළරඩලනබහ්ල ේෙර ල  රඩෙඩලරමල ංවල
සමංඩලඅයපඩලඹිඩලසහ්ව්ලඉටලැරත.  රම 
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ඉම්මරර්්ලව ්ිල රස්. සස්ලමරවලදලඹ්්ල   සඩලස්ල
ෙ ළල ෙදැ ල වර්ල ස්කල ෙදර්මල ව ්ිල  ල නරවල ෙරත. 
 ෙමඩමලස්කලෙදර්මලවුකලැරත. ඉඃතද්ලලෙංරවලරලු්ල
සිෙමලඉප්වර්ලදල ලරෙූත.   රලඉම්ම්ලඅසලඩලසැරල
සලලෙ ළ්ලඉම්මලසමතල  දලැරලරලුේත.   රලෙදරරල
ෙ ළ්ලස ද්ෙර ලස්ර්ිරලනරවල ල  රලරලසලස්ලඉම්මලං්ල
සලලෙ ළ්ලසමගලසම්ඩධලෙරත.   රල මලෙ ළ්ලඉ ප්්ල
ෙගෙස්ලඉ පලෙ ළ්ල  ල ස්ල ලරෙූත.   රලඉම්මලරර්්ල
ෙ රල ප මලදලඩල මලෙ ළ්ලසමගලස ද්ෙර ලනරවලෙර්. 
  රලස්ලෙහහමල ැ්ලසහ්මල රසත.   

َِِذا ُْتُمْ  ََ رِْض  ِف  َضَ
َ ْ
مْ  فَلَيَْس  األ ُِ َْ  ُجهَيحٌ  َعلَيْ

َ
َا َ َْ  الّصَالةِ  ِمنَ  َ�ْقُصُ ْفتُمْ  إِ َِ 

 َْ
َ
مُ َ�فْ  َ ُِ ينَ  ِتهَ ِ

ّ
َّ  َ�َفُرَا ال َكفِِر�نَ  إِ

ْ
مْ  َكَُوا اظ ُِ ا ظَ َّ  ُمِبيهًي َعُد

 

නුහ්ලර වහෙෙලගමඩල්රලල්ල(සව්) පත ෙේශ ලැකිඩල
නුහ්්ලඅකරැව්ලැරනල වල්ලනුහ්ල ්ලෙරෙවෙවලනුහ්ල
සහ්ව්ලෙැැලැරලගලගමලනුහ්්ලරරද ලරලව. සල්ලලඩමල
පත ෙේශ ැ්ඩලනුහ්්ලලර්වලසළරඩලරඩෙරහ්.   
      (අල-කිරඩල
4: 101) 
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ෙදිතැහ : සළරඩලනබහ්ල ේෙර ලසැවලරමල ංවලසමංඩල
අයපඩලසහ්ව්ලඉටලැරත.  රම 

 

1. ඉම්මලව ්ිල රස්. ඹ්ලසමතල  ලැණඩ්්ම ල
ෙ ළල සැස්ල ැරල ගනත. වරවල ැණඩ්්ම ල
සළරඩෙෙල  ේර්ල ස්ූල හ්ල සැත.   රල ඉම්මල
රර්්ල ඹ්ල සමගල සැරල ලපස්ල   ල රැඅව් ල
ෙමෙං්ර්ලස්ලගනරඩලසැ්.   රල මලැණඩ්්මල
ස්ර්ිල ෙහසල රකතල රැරව්ල අරසඩල ෙැේල
සළරඩෙෙල ේර්ලංලූල්ත. 
 

  රලසළරඩලෙෙල ේෙර ලසැලඅෙර ලැණඩ්්මල
 ලරෙූත. ඉම්මලරර්්ලඉළවලරැ්රව්ලඹිඩලසමතල
ඉටලැර්.   රලර්ඩලෙර්. ඹ්ලර්ඩලෙරරඩලසැ්ලදල
 මලැණඩ්්මලරලු්ලඹිඩෙෙලඉතපලරැරව්ලඉටල
ැරරඩලරලරවවලඉම්මලසමගලසම්ඩධලෙරත.   රල
ඉම්මලඹිඩලසමගලසහ්මල රස්.  

 

 ෙමඩමලවමලරර ේ්රලලපසලසහ්ව්ලඅවරර්රෙෙල
සලංලලකල යදල රම ඩරල ක හ්ල ෙගරල සිමල ඹිඩල
ෙැෙර ලවලරග මන. 
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කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශල රස්.   

َِِذا َ�ْمَت  ِ�يِامْ  ُكهَْت  ََ
َ
تَُقمْ  الّصَالةَ  لَُامُ  فَأ

ْ
َا َمَعَك  ِمهُْامْ  َطيئَِفةٌ  فَل ُذ َُ ْ

َأ
ْ

ل ََ 
ْنِلَحتَُامْ 

َ
ُدَا فَإَِذا َ ََ يَُكوَُوا َن

ْ
مْ  ِمنْ  فَل ُِ َرائِ ِت  ََ

ْ
َأ

ْ
ل َرى َطيئَِفةٌ  ََ َْ ُ

 يَُصلّوا لَمْ  َ
يَُصلّوا

ْ
َ  َمَعَك  فَل

ْ
ل َاََ ُذ َُ ْ

ْنِلَحتَُامْ  ِحْذرَُهمْ  أ
َ
َََ 

 

(ර රර්්ූන) ඹිඩලඅවරලනුලස්ලඹිර්ලනුලසහ්ව්ල
ෙමෙං්රඩෙඩලරමලඹිඩෙගඩලලපස ල(සහ්වෙෙලද) නුල
සමතලසැ්ලයළ්. වමලරයධලදල(අව්) ගවලයළ්. ඹි්ලස ද්ල
ැකල රං්මල නුහ්ෙෙල ලට ස්ල ඉරවරල ්්ල යළ්.   රල
සහ්ව්ලඉටලෙරෙැකලඅෙර ලලපසල ලරූලනුලසමතලසහ්ව්ල
ඉටලැකලයළලඅවරලඹිඩෙෙල ිර්ර ේ්රවලඹිඩෙෙලරයධවල
ඹිඩලගවලයළ්.....      (අල-කිරඩල 4: 
102) 

 

2.  ෙසශල ෙරෙමලතරමල ඉම්මල  මල ැණඩ්්මල ෙදනඩල
 ැ ලසමගලසහ්ව්ලඉටලැර්.  ල්ල මලැණඩ්්මල
ඉම්මලෙ රලසහ්මල රස්ලවමලසහ්ව්ලඅරසඩලැරල
ගනත.   ර ෙදරරල ැණඩ්්මල  ලරෙූත.  ල්ල
ඉම්මල ඹ්ල ෙදරරල ෙැේෙස ල රැරවල ෙදැල  මල
ැණඩ්්මලසමගලඉටලැරරඩලඹිඩලසමගමලසහ්මල
 රස්.  ල්ලඉම්මලරර්්්ලරැරවලංවර ලන්මල
ෙව. රසවල සටමල ැණඩ්්මැ්මල න්මල රනෙෙල
රැරවලෙදැන.  
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3.  ෙසශල ෙරෙමලතරමල සලලැණඩ්්මල සමගල ඉම්මල දල
රැරවලෙදැ ලඉටලැරලසහ්මල රස්ලඹිඩලලසරලු ්ල
  ලඅෙර ලැණඩ්්ම්ල් ලඅයපඩමලරැරවලෙදැ ල
ෙමෙං්ර්ලසහ්මල රස්.  

 

4.  ෙසශවල ෙරෙමලතල රමල සටමල ැණඩ්්ම මල ඉම්මල
සමගල   ල රැරව් ල  මූ ල ඉටල ැරත.  ල්ල
ඉම්මල රැරවල ෙදැ ල ඉටල ැර්. සටමල
ැණඩ්්මැ්මලැක්ලෙංරවලරලරවලඉටලනූමනඩල
ෙවෙරරල ැලරැරව් ල මූ ල රලෙව. ෙමලස්කල
රැ්ර්ඩල ඩර්ෙර ලසමංඩරල ව.  

  ැිතැහ :  ්ල අමැල වල අරස්ථ්ර්. යදල ෙමෙංයමල
ි්්වමැල රරල අරස්ථ්ර්.  ල්ල ඹිඩල  ්ල ගමනඩල දල
ර්ංනැරල දල   ල රැරව් ල  මූ ල ඉටල ැරත.   ල දල
නබහ්ර්ලස්ූලහ්ලෙංහලෙරරවල ේරැ්ලස්ූලහ්ලෙංහල
වුකලං්ල  දලසිත්ලැරරඩලරර ේ්ලසංගවරලසහ්ව්ලඉටල
ැරත.  ්්ලංලන්්රලෙරෙහලබෙණලරමලඹිඩලං්ලඹිඩෙෙල
සළරඩලඅවරලඅලහ්ංල් ඩනර ලහ්්ලෙදරලළවලසහ්ව්ලපම්දල
ැරත.  

 

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  
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وُْنَطى ََالّصَالةِ  الّصلََواِت  َعَ  َحيفُِظوا
ْ
وا ال َُ قُو ََ  ِ ّ َْ . قَيَِتِ�َ  َِ ْفتُمْ  فَإِ َِ  

ً
َْ  فَرَِجيال

َ
َ 

بَيًَي
ْ
ِمهْتُمْ  فَإَِذا ُرك

َ
َ  فَيْذُكُرَا َ َّ مْ  َكَمي ا ُِ وَُوا لَمْ  َمي َعلَّم ُِ ََ  رَ  َ�ْعلَُمو

( ස්ෙවහ) සහ්ව්ඩලං්ල(ලෙෙශේේඩ) මධ්සථ්ලසහ්ව්ලරැල
ගනි. අලහ්ං්්ල ිූල්දධ්රඩව්ඩලෙහසලරලසලසැි.  

(යදම්ලඅරසථ්්රැලද) නුහ්ල ්ලරඩෙඩලරමල ල්ල  ැරල
ං්ලර්ංනැරල(සහ්ව්ලඉටලැකලංලැ.) නුහ්ල(යදධේඩ) 
අභ්ලවෙෙලරමලනුහ්ලදලනරවරලෙරෙසැලදටලනුහ්්ලඉගලඩල
ව අයපඩල අලහ්ං්රල (සහ්ව්ල ඉටල ැරරඩ) ස  වලැරි. 
  (අල-කිරඩල2: 238, 239) 

َِ  َعَ  الّصَالةَ  اهللاُ  فََرَض :  قَيَل  عهامي اهللا رَض َ�ّبيٍس  ابِْن  َ�نْ  مْ  لَِني ُِ ِِيّ
ََ  َّ ََ 

ََضِ  ِف  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 
ْ
ًَُعي ال ْر

َ
َ  �ِ َعتَْ�ِ  الّنَفرِ  ََ

ْ
ِ�  َرَ َوِْف  ََ

ْ
َعةً  ال

ْ
 ََرجه( َرَ

 )َنلم

 

  ිං රලසැ්ලදලරැරවලංවර ලදලගමරැලදලරැරවලෙදැ ල
දල ්ස ලඅරස්ථ්රැල  ලරැඅව් ලදලඅලහ්ංල්නුහ්ෙෙල
ර  රර්්ල ෙැෙර ලඅනර්ි්ලැෙකශ්ල්ල්ල ඉබනලඅබ්්සල්
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  
    (මහ්්්: සස්ලම) 
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මෙපබලසහ්ව්ලරමල  ලැස්ි ලෙංරවලෙැැලනූෙමලගත්ල
ි්්වමැලෙරෙෙර්.  ල්ලඉම්මලරර්්ල   ැණඩ්්ම ල
සමගල රැරවල ෙදැ ල දල ෙදරරල ැණඩ්්මල සමගල   ල
රැඅව් ලදලඉටලැර්.  ෙසශලෙරෙමලතරමල ්්ලපතලවදධල
අයපඩලඉටලැර්.  
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15  ූආ සලාතය 

ජසරලරගම්නගවලනූෙමල්ථ්ිථ් 

ජසරල සහ්ව්ල අලහ්ං්ෙෙල සිත්ල අළපඩල අතල මංවල වල
සිත්රන. නසනල ංිලල ැවෙරකල ෙරෙමලතල අලහ්ං්ෙෙල
් ්භ්ර්ලඹ්්ලඅරරව  මලං්ලගලතැමලනූමල  ලදලඉස්මළල
ෙර්. සස්ලම රවඩල අවරල රදර්ල ෙසෙරංසල ං්ල
සෙංහදරවරෙෙල්ලඳ්්රලස්ථ්ලවලනූමලකෙදස්ලෙරෙේකවල
ස්ස ැලරලමනමලකවවූවරලඅලහ්ංල්රගම්නගවලැරල ව. ් ල
අනරල අනර්ි්ල සහ්ව්ඩ  ල ල පෙදෙල රෙේඩලස්ස ැරල
රස් මල දල ජසරල ං්ල ෙදඅිවනල සහ්ව්ඩ  ල ගමල රෙේඩල
ස්ස ැල රස් මල දල ම ැ්ං්ෙවල ංජල ඉටල නූෙම ල ර්රලල
රෙේඩලස්ස ැලරස් ම ලදලරගම්නලගවලැරල ව.  

 

ෙමර්ලකඩ්ලමධ්ස්ථලං්ලමං්ල පම්ූ්ඩෙගඩලයවලසස්ලමල
රවඩෙෙලස්ස ැලරස් ම්.   

 

 ූආ දහෙයෙ ාොය 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  عهه اهللا رض ُهَر�َْرةَ  َ

َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي ْ�ُ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  يَْومٍ  ََ

ْمُس  َعلَيْهِ  َطلََعْت  َّ ُُمَعةِ  يَْومُ  ال
ْ
ِلَق  ِ�يهِ  اْ ِ�يهِ  آَدمُ  َُ َل  ََ َِ ْد

ُ
َّهةَ  َ

ْ
ِ�يهِ  اْ ِرجَ  ََ َْ ُ

َ 
  ِمهَْاي

َ
ال   الّنيَعةُ  َ�ُقومُ  ََ

ّ
ُُمَعةِ  يَْومِ  ِف  إِال

ْ
 )َنلم ََرجه" (اْ
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ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඅබල් ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද,  වලකද්ලරරලකළමමල ර්ලරනෙෙලජසරල ර්්. 
රදමල (අෙහ් ස්ලසහ්ම) ළම්ූඩලමරනලහලබෙවල  ර්. 
 ළම්ූඩරලස්රිග්්ලපලේ් ලැරනලහලබෙවලදල  ර්.  ්ඩල
්ලංලරලැරනලහලබෙවලදල  ර්. ජසරල ර්ැලරසල(ෙරරවල
 ර්ැ) ෙහහැලලර්ේලසනලෙරෙෙර්.   
 (මහ්්්ල: සස්ලම) 

 

 ූආ සලාතෙය  නය 

1. ජසරල සහ්ව්ල රැරවල ෙදැන. ස්ථරල   ිංල මර්ල
බදම් ල  තල රලඩල්්ල  වල සටමල සසල්මල ලපරේකල
ෙැෙර මල ෙම්ල අනර්ි්්ල ෙව. වරදල ැ්ඩව්ර්ල
ෙරහු්්්ලකදවර්්ලමු්්්ලජසරලසහ්ව්ලඅනර්ි්්ල
ෙරෙෙව. රසවලඹිඩෙගඩලනසෙරකලෙංහල ්්ලසංභ්සල
රඩෙඩලරමල ්්ලඅනමලත්ල ව. මුේකලඹ්ලෙගෙඩල
්ලසලඹ්්ලජසරලසමං්ලවලඅද්ඩලැලමිමල  ෙණලරමල
ජසරරලදලස්ස ැලසහ්ව් දලඹ්්ලඅනර්ි්්ලෙව. 
 

2. ජසරල සහ්ව්ල කංිල සහ්ව්්ල පම්ූරවල ෙව. ජසරල
සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලඉඩල  රලකංිලසහ්ව්ලඉටලනූමල
 න ලෙරෙමලව. ඹ්්ලජසරලසහ්ව්ලමතලංලවෙණලරමල
කංිලසහ්ව්ලරැරවලංවර ලරෙේඩලඉටලැකලයළ්. 
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ඹ්ලෙංශළලසංගවලෙැෙරකලරමලඹ්ලෙැෙර ල ් ් ල
ෙරෙමලව. රසවල ඹ්ල නසනල ෙංශළරනඩල ෙවෙරරල ජසරල
සහ්ව්ල ලංලරලංපඩෙඩලරමලඹ්ල ්ලේකලෙර්. ඹ්ල
අවලංපරලර්රලපම්ූ්්ල ් ්ලදලරිධර්ලෙර්.  

ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
ُُمَعةِ  يَْومِ  ِمنْ  لِلّصَالةِ  َُوِدَي  إَِذا آَمهُوا ال

ْ
  فَيْنَعْوا اْ

َ
رِ  إِل

ْ
َا اهللاِ  ِذك  َََذُر

 َ
ْ

مْ  يْعَ ال ُِ ْ�ٌ  َذِظ مْ  ََ ُِ َْ  ظَ ََ  ُكهْتُمْ  إِ  َ�ْعلَُمو

 

ලේර්සලැකින, ජසරං්ල රේල ලසහ්ව්ලසමං්ලැලමරනල
හලබලැල ලෙරකම්මලඅවංලරලඅලහ්ංර්ලෙමෙර ලනූමලලපසල
නුහ්ලඉ මඩලරි. නුහ්ලදලරලසැේ්ලරමල ්ලනුහ්්ල
ඉව්ල්ං වලරඩෙඩ්.     (අල-කිරඩල
62: 9)  

ِب  نْ �َ 
َ
َْعدِ  َ

ْ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قيَل : قيل عهه اهللا رض اْ  َمنْ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ًَي ُجَعٍ  ثََالَث  رََركَ  َُ ِبهِ  َعَ  اهللاُ  َطبَعَ  بَِاي َ�َاي
ْ
َد َبو ََرجه" (قَل  )َاظتمذي دا

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල  ඃදල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ැරෙරකල ෙරෙසලහනලමවල ැරඩල ජසරල ර්රල ළර ල අවල
ංලපෙෙලදලඅලහ්ං්ලඹ්ෙෙලංදරවලමවලස්්ලවලබෙව්. 
      (මහ්් :් අබල
ද්වද, තිරද) 
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 ූආ සලාතෙය ෙවලාි 

 වලසනපඩලඅරර්ල ්ටෙමඩල   ලකංිල සහ්වෙෙල ෙවහ්රල
අරසඩලරරලෙව ලවලැ්හ්ලජසරලසහ්ව්ලසමං්ලවලකළමමල
ෙවහ්ර්.  වලසනපඩලඅරර්ල්ටම්ලෙ රල දල ්ලඉටලැකල
ංලැ.  

 

 ූආ අදාැ ඳතිසෙම ෙවලාි 

ජසරලසමං්ලඅද්ඩලෙංරවලැලමිමලෙදැ ල ව.  කසරලනල
ැලමිමලජසරලසහ්ව්ලෙරනෙරන. ෙමමලැලමිමලං්ලෙදරලනල
ැලමිමලද ර්ලසසල්මරරේකලසහ්ව්ලසමං්ල ද්රමලෙරරඩල
  ල ලර්ඩල ං්ල  ඩර්ංර්ඩල ලළ  රඩල ලෙෙශේේඩල නරල
සැඩරඩ, ෙරෙසලහනලමවරල සැඩරඩල නද්ල ෙගරල
සැඩරඩල ද්රමලෙරරඩල  ල ලරෙූඩර්ලවරමලැ්හ් ල
ල්ලයළ්.  රමලල ්ලස්ම්ර්ේඩල ල්ැල මූලැ්හ්න. 
ෙදරරල ැලමිම රනෙෙල ඉම්මල ෙදෙර්්ල පලේ් ල  ෙමඩල
  ර්.  
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 ූආ ඉට කතෙම ෙතමැෙමස 

ජසරල සහ්ව්ල න්රවල ෙවහ්ෙවල ඉටල නූමවල ගමර්්ුල
තෙදෙරක්ලඅඩලෙරෙරරලලපස ල්ලසමං්ලසංභ්සල මවල  ල
ෙදෙර්ලෙදැ ල ලරව මවල ්ලගමැලසන මවලඅනර්ි්්ල
ෙව.  

 

ජසරලසමං්ලස්ර්ර්ලනූෙමලං්ලැලල තරලසංභ්සල ෙමල
ම ම් 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا  َمنْ "  :قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََنَل 
ْ
َهَيبَةِ  ُغْنَل  اْ

ْ
ّ�َمي َراحَ  ُُمّ  اْ

َ
َمنْ  بََدََةً  قَّرَب  فََكَ  ِف  َراحَ  ََ

ّ�َمي اَّيِ�يَةِ  الّنيَعةِ 
َ
َمنْ  َ�َقَرةً  قَّرَب  فََكَ َةِ  الّنيَعةِ  ِف  َراحَ  ََ َِ ّ�َمي اَّي

َ
 قَّرَب  فََكَ

ي ًَ ََ  َكِْ قَْر
َ
َمنْ  َ ّ�َمي الّرابَِعةِ  الّنيَعةِ  ِف  َراحَ  ََ

َ
َمنْ  َدَجيَجةً  قَّرَب  فََكَ  ِف  َراحَ  ََ

َنةِ  الّنيَعةِ  َِ َي
ْ
ّ�َمي ال

َ
َرجَ  فَإَِذا َ�يَْضةً  قَّرَب  فََكَ َِميمُ  ََ

ْ
ةُ  َحَضَْت  اإل َِ َمَالئِ

ْ
 ال

 ََ رَ  َُْنتَِمُعو
ْ
 )عليه متفق" (اّلك

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 
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ැරෙරකලජසරල රල(සිසිගෙෙලන්ලනෙමඩලඅනර්ි්්ලරර) 
 ර්්වල ස්ර්ර්ල ඉටල ැරල   රල (මස්ජද්ල ෙරව) 
 ලරෙූඩෙඩලරමල ල්ලඹ්ල(අලහ්ං්ලෙරනෙරඩ) ඹටෙරකල
ැල ලැකලෙැෙරකලෙමඩලෙර්. ැරෙරකලෙදරරලෙංහර්ෙර ල
 ලරෙූඩෙඩලදලඹ්ලංරෙැකලැල ලැකලෙැෙරකලෙමඩල
ෙර්. ැරෙරකල ෙවරරල ෙංහර්ෙර ල  ලරෙූඩෙඩල දල ඹ්ල
 සෙරකලැල ලැකලෙැෙරකලෙමඩලෙර්. ැරෙරකලසවලරලනල
ෙංහර්ෙර ල  ලරෙූඩෙඩල දල ඹ්ල කකෙකකල ැල ල ැකල
ෙැෙරකල ෙමඩල ෙර්. ැරෙරකල  ස්ල රලනල ෙංහර්ෙර ල
 ලරෙූඩෙඩලදලඹ්ල වවර් ලැල ලැකලෙැෙරකලෙමඩල
ෙර්. ඉම්මල ල්රල ුෙෙල රමල ක ෙදේ්ල සරඩල ෙදරල
මහ රවඩල  ලසංභ්සලෙරත. 

(මහ්ා්: බං්පලං්ලසසල්ම) 

َ�نْ  َْس ََ
َ
ٍَْس  بْن َ

َ
َ  ّ ِِ ِ  رَُنوَل  َنِمْعُت : قيل عهه اهللا رض اََّق َّ َّ  ا  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ُُمَعةِ  يَْومَ  َغّنَل  َمنْ " َ�ُقوُل  َََنلّمَ 
ْ
رَ  ُُمّ  ََاْغتََنَل  اْ ِّ َش  ََاْ�تََكرَ  بَ ََ لَمْ  ََ  يَْرَكْب  ََ

ِ  ِمنْ  َََدََي
ْ

لَمْ  فَيْنتََمعَ  َميمِ اإل غُ  ََ
ْ
ََ  يَل ُ  َك

َ
ّل  ل ُِ

ْطَوةٍ  بِ ْجرُ  َنهَةٍ  َ�َمُل  َُ
َ
َاي َ َِ يَي َِ 

َاي َِ ِ�يَي َد َبو ََرجه" (ََ  )ميجه َابن دا

 

අලහ්ං්ෙෙල්ව්්ූඩලැකලපැ්ේ්ලවමඩලසරඩලනඩල්රල
අිස්ල ඉබනලඅිස්ල අස-්සැ ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල
ලසඩලර්ිව්ලැර්.  
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ැරෙරකලජසරල රලස්ර්ර්ලසමං්ලඅරසථ්්රලසහස්ලගනරඩල
ස්ර්ර්ලෙැේලකදටසරල ද්රමලෙරරඩලැලල තරල(ජසරල
සහ්ව්ලසමං්) ෙගෙස්ලපර්ංර්ලෙරෙැරල ්ගමනඩල ලරූල
ඉම්ම්ල සස රල ස්ල (ැ්හ්ල ෙංහල ෙදෙර්ර) අ ෙවල
ෙරේරරඩල ්්ලසරඩලෙදඩෙඩලදල( ල්) ඹ්ලව්රලසටමල
ල්රර ලසමං්මලරසරැල් ංැමලඹ්්ල රලෙව.  රමලරසර ල
ක ර්සෙෙල ේනනල රසර ල සහ්වෙෙල ේනූල කසල්. 
(මහ්්්: අබලද්වද, ඉබනලම් ්) 

 

 ූආ ස්හාහෙය ෙවලාි 

ජසරල රලස්ර්ර්ලනූමලඅක්මලකද්රවලසමතලරරමභල ල
ජසරල සහ්ව්ල ඉටල නූමල සමං්ල ල්ල රල ්ටම්ල  සල
ෙමෙෙංෙවැ්ලෙ රලද ර්ලවලැ්හ් ලදිරරල ර .  

 

 ූආ සිහා පි් ි යෑෙම ූ මා ෙවලාි 

1. ජසරල සමං්ල ල්වරල ්ටෙමල සළටද්්ැල ෙවහ්රල
රරමභලරනෙෙල වලකද්ල ෙමලස්්. 
්ලසමං්ලල්වරල්ටෙමලඅනර්ි්්ලෙවහ්රලරනෙෙල
ඉම්මලෙදෙර්රලසමං්ල ලලසලෙදරරලඅද්ඩල රසනල
හ්රලඅරස්ථ්ෙවලද්.  
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2.  වලකද්ල ෙමලස්ලඉම්මලලලෙසරලෙව ලව ැ්හ්ල
ෙැේසල් ංැ්ලේදරඩලසසල්මලරරේකලෙංහර්රඩල
 ං ලදලරලගන්. ් ලඅනරලසටමලෙංහර්රැමලපම්ූ්ල
ෙැවරමලදල්ලඹ්ලදලරලගනල ව.  

 

 ූආ දහ  ාැ යෑෙම  නය 

 

ෙදරරල ැලමිම්ල ෙ රල ජසරල  රල ්මල ගමර ල ්ටම්ල
අනමලත්ල ව. 

 

ජසරල අනර්ි්්ල වල ෙැෙරකල ෙදරරල අද්ර්ල  රසනල
හල්ෙමඩල   ල වමඩෙෙල වරහමල අවල   ල ෙවල, න්රවල
ර්ංර්ලෙංහල්්්්රල ෙංහල්රඩල්්ර්රලමතලංලෙිලල්රල
 රලනල ස්ධ්රූල ෙංශ්ඩල මවල ංලරල ගමඩල  මඩල ්ටම්ල
අනමලත්ලෙරෙමලව.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

ّ�َاي يَي 
َ
ينَ  َ ِ

ّ
ُ  يَْومِ  ِمنْ  لِلّصَالةِ  َُوِديَ  إَِذا آَمهُوا ال

ْ
  فَيْنَعْوا ُمَعةِ اْ

َ
رِ  إِل

ْ
َا اهللاِ  ِذك  َََذُر

َيْعَ 
ْ

مْ  ال ُِ ْ�ٌ  َذِظ مْ  ََ ُِ َْ  ظَ ََ  ُكهْتُمْ  إِ  َ�ْعلَُمو

ලේර්සලැකින, ජසරං්ල රේ ලසහ්ව්ලසමං්ලැලමරනල
හලබලැලල  ල ෙරකම්මල අවල ංලරල අලහ්ං්රල ෙමෙර ලනූමල
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ලපසලනුහ්ල ඉ මඩල රි. නුහ්ල දලරල සැේ්ලරමල  ්ල
නුහ්්ලඉව්ල්ං වලරඩෙඩ්. (අල-කිරඩල62: 9) 

 

පාාද   ඳතයේැහාි  ූආි ෙයිනෙය ති් 
අිස්්ාිත ද  

ෙැෙරක්ලජසරෙර ල  ලරැඅව් ල රලරඩෙඩලරමලඹ්ල
වරල  ලරැරව් ලඉටලැරල ්ල ිූවර්්ල වලැකලයළ්. 
  ලරැඅව්ැ්ලරඩ්ලඅඩලපම්ූ් ලහලබෙණලරමලකංිල ල
ෙතවර්රලව්රඩලරැරවලංවර ලෙහසලකංිලඉටලැකලයළ්.  

 

ක්ළා ෙම්හාි පෙවය ි ්ේ ති් තරු ාත ද 

අර් ලභ්ේ්රලමර්ලෙහසලං ව ම්ලංලනලෙැෙරකලලසඩල
අර් ලභ්ේ්ෙරඩලෙදෙර්ලෙදැ ල ලරලවල මල ඩර්ංර්ලෙර්. 
අර් ල භ්ේ්රල ෙරෙදඩර්ල ලපස ල ෙරෙවෙවල ඹිඩෙෙල
භ්ේෙරඩල  පරිවර්ල ැරනල හල්මල රඩ්ල කළම්.  ෙසශල
ෙැෙරකල ෙරෙ ල රමල ඹිඩෙෙල භ්ේ්ෙරඩමල ෙදෙර්රල
ෙමෙං්ර්. රසවල සහ්ව්ල අර් ල භ්ේ්ෙරඩල ෙවෙරරල සනල
නූමලනරලර ලෙරෙෙර්.  
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ා්යාි  ූආ සලාතය අනිායයය ෙවි ද? 

මුේකලජසරල රවරනලහ්රලගමැ්ලෙගෙසල්  ලදලඹ්්ල
අද්ඩලදල ්ලඹ්ල  ලලෙවැලගලගම්ලදලඅෙ  ේ්ලැෙකශලරමල
 ල්ල ජසරලසහ්ව්ල ඉටලනූමලඹ්ෙෙලයළැමලෙර්. ඹ්ල
ලසඩල   ල ගමරලස්ඩ්ල ෙදෙර්ල  රවර්ල ජසරල සහ්ව්ල
ෙමෙං්ිරලදලඹිඩලස්කලෙදර්ෙෙලසහ්ව්ලනරලර ලෙර්.  

 

ෙම්තෙයක ස  ග්ාං  

ََ : قيل عهه اهللا رض اهللاِ  َ�بْدِ  بِْن  َجيبِرِ  َ�نْ  َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
َطَب  إَِذا ْورُهُ  َََعَال  َ�يْهَيهُ  اْحَّرْت  ََ َّ  َغَضبُهُ  ََاْشتَدّ  ََ َّهُ  َح

َ
 َ�ُقوُل  َجيٍْش  ُمهِْذرُ  َكَ

مْ  ُِ ّبَح ّنيُ�مْ  ََ ََ  )َنلم ََرجه( ََ

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල කව්්ල ෙදෙර්රල ැකල ල්ල
 ළම්ූඩෙෙලදටස්ලරළල ලංලලගලඩෙර්.  ළම්ූඩෙෙලංඅල
කස්ල ෙර්.  ළම්ූඩෙෙල ෙැහ ්ල දලඩල ෙර්.  ළම්ූඩල
නුහ්ල අර ල රනල නුහ්ල සරස්ල ැ්හ්්ල  කලෙුනල ්ල්ල
 රසරඩලෙසශර්රැලඅූලෙදරලනහධ්පේකල් ර්ල වලෙර්. 
     (මහ්්්: සස්ලම) 
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ඉාාම ි්යා ෙම්හා කතා පිෙසහ ිි තප ි  දෑ 

 

1. රඩ්ිල ෙංරවල ෙව ැ්ර ල මවල ස්ල ඉම්මල රර්්ල
ෙදෙර්රල ලරලව මල ඩර්ං්රලෙර්. ඹ්ලරඩ්ර්ල
මවලරලගල  රල්්රැ්ඩලෙරවලංලූලඹිර්ලසහ්මල
 රස්.   රලසඅද ඩලලසරලඅද්ඩල රස්ලඅරසඩලරරල
ෙව ලර්ඩලෙර්.   රලරලසලස්ලපථමලෙදෙර්රලසනල
ැර්.   රලරලරවලර්ඩලෙර්.   රලෙදරරලෙදෙර්රල
දල ෙහසමලරලසලස්ලසනලැර්. ් මලනසල් ්ධ්ර ල තල
වලල්ැලෙදෙර්රලරරවර්ල  රලරලරවලසම්ඩධව්රල
 තලැරලගවලංලැ.  
 

2. ඉම්මරර්්ලෙැැලෙදෙර්රලමවැෙෙලරදර්ලගනරඩල
ැ්ල  ්ඩරඩල ෙදෙර්ල නූමල  ඩර්ං්රල ෙව.  ්්ල
ංලන්්රලෙරෙමලතලල්ැලෙැෙක්ල් හ්ලෙදෙර්රලඉටල
ැර්.  

 

ෙම්හාෙව ස්ි ්ඳය 

 වලමල අරස්ථ්ල රහල අව්රේව්ර ල සමං්ල ෙදෙර්ර ල
රරමභලැර්.  වලමලඅරස්ථ්ලරහලඅරේව්ර ලෙරෙවරල දල
ෙදෙර්ර ල  රවර්. අව්රේව්ර ල සමං්ල වල ෙදෙර්රල
ෙම ලසමංඩලෙර්.  
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 َّ َْمدَ  إِ
ْ
ِ  ال َْمُدهُ  َِ

َ
�َْنتَِعيهُهُ  � �َْنتَْغِفُرهُ  ََ َ�ُعوذُ  ََ َ ِمنْ  بِيهللاِ  ََ �ُْفِنهَي رِ ُشُ

َ
ِمنْ  َ ََ 

ْعميَِيَي َنيّئيَِت 
َ
ِضّل  فَالَ  اهللاُ  َ�ْاِدهِ  َمنْ  َ َُ  ُ

َ
َمنْ  ل ُ  َهيِدَي  فَالَ  يُْضِلْل  ََ

َ
ْشَادُ  ل

َ
َََ  َْ

َ
 الَ  َ

 َ
َ

  إِل
ّ
�َْك  الَ  ََْحَدهُ  اهللاُ  إِال ُ، َشِ

َ
ْشَادُ  ل

َ
َََ  َّ

َ
ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َّمًدا َ

ُ
 ََرَُنول

 

ෙවවම: සල්ලලඩමලස්කලපෙිස්ල අලහ්ං්්ම්. ඹ්රලඅලල
පෙිස්ල ැරඩෙරස. ඹ්ෙගඩල අලල කදවල  වඩෙරස. 
ඹ්ෙගඩමල අලල සම්රල අ්ල ඩෙරස. අ ෙෙල රවම්රඩ ල
රපපඩලදලඅ ෙෙලි්්රඩල ල ් ්ඩෙගඩලදලඅලහ්ංේගඩල
අලලරර ේ්රල  වඩෙරස. අලහ්ං්ලැරෙරකරල්ංමෙත ල
ේෙසලැරඩෙඩලදල ල්ලසක්ලැරරලනසෙරකලඹ්්ලෙරෙෙර්. 
අලහ්ං්ල ැරෙරකල සක්ෙර ල ේෙසලැරඩෙඩල දල  ල්ල මතල
ෙ ඩරරල නසෙරකල ඹ්්ල ෙරෙෙර්. වරදල අලහ්ං්ල ංලරල
ෙරරවල ෙදලේකල රලවල ඹ්ල ් ්්. ඹ්්ල නසනල ංිලල
ැවෙරකලෙරෙමලතල්රලමමලස් ිල දරර. වරදලසල්ලලඩමල
සංමමදල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ලඅලහ්ං්ෙෙල
ගලවව්ල්රදලඹ්ෙෙලධිමල්ව්්ල්රලදලමමලස් ිලදරර.  

ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
  ُ�َقيرِهِ  َحّق  اهللاَ  اّ�ُقوا آَمهُوا ال

َ
ال   َ�ُموُ�نّ  ََ

ّ
ْ�تُمْ  إِال

َ
َََ  ََ ْنِلُمو َُ 

ෙවවම: ලේර්සලැකින, අලහ්ංර්ලඹ්්ල ්ලල්ලයළලඅයපඩල
 ්රි. නුහ්ලසල්ලලඩමලසස්ලමරවඩලරෙේඩමලරසලර්ල
ෙරේි.  (අල-කිරඩල3:102) 
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ّ�َاي يَي
َ
مُ  اّ�ُقوا اّييُس  َ ُِ ُّ ي َر ِ

ّ
مْ  ال ُِ لََق لََق  ََاِحَدةٍ  َ�ْفٍس  ِمنْ  ََ ََ ََْجَاي ِمهَْاي ََ َِ 

َُّث    ِمهُْاَمي ََ
ً

�َِنيءً  َكِثً�ا رَِجيال اّ�ُقوا ََ ِي اهللاَ  ََ
ّ

ََ  ال   بِهِ  �ََنيَءلُو
َ ْ
َّ  رَْحيمَ ََاأل  اهللاَ  إِ

 ََ مْ  َك ُِ  َرِ�يبًي َعلَيْ

 

ෙවවම: අෙංහල ! රනස,   ැමල රවම්නඩල නුහ්රල
නිම්ූ්ලැකලනුහ්ෙෙල රම්ම ත්ලනුහ්ල ්ලභ තමවල
රි. වරදලඹ්ල ළළඩල (මලරවමේ) ලසංැ්ප්ලනිම්ූ්ල
ැෙකශ්. ඹිඩලෙදෙදර්ෙගඩලපවේ්ඩලං්ලස�්ඩලඅමැලෙහසල
ර්් වලැෙකශ්. නුහ්ලැරෙරකලලළ්මරල නෙරැ්ලලමස්ල
ගනෙෙලදල රඩලවලඅලහ්ං්්ල ්ලභ තමවලරි. වරදලක තඩල
වලත්තලසම්ඩධව්රල(ලසඩමලනූම)්ලලදල(නුහ්ල ්රි.) 
සල්ලලඩමලඅලහ්ං්ලනුහ්ලෙැෙර ලනූ ේැ්්්.  
 (අල-කිරඩල4:1) 

ّ�َاي يَي
َ
ينَ  َ ِ

ّ
قُولُوا هللاَ ا اّ�ُقوا آَمهُوا ال ََ  

ً
مْ  يُْصِلحْ   َنِديًدا، قَْوال ُِ مْ  ظَ ُِ ْ�َميظَ

َ
�َْغِفرْ  َ ََ 

مْ  ُِ مْ  ظَ ُِ َُ َمنْ  ُذَُو ُ  اهللاَ  يُِطعِ  ََ
َ

َِ  َ�َقدْ  ََرَُنول ًِا فَي  َعِظيًمي فَْو

ෙවවම: ලේර්සලැකින, නුහ්ලඅලහ්ං්්ල ්ලභ තමවල
රි. වරදලනුහ්ල(ය තලගවැ)ඍජලරිරල රසි.  

 

( ෙසශ නුහ්ලැෙකශලරම) ඹ්ලනුහ්්ලනුහ්ෙෙලි්්රඩල
සිෙෙහධර්ලැර්. වරදලඹ්ලනුහ්්ලනුහ්ෙෙල  ් ්ඩල
 ේම්ල ැර්. වරදල ැරෙරකල අලහ්ං්්ල ං්ල ඹ්ෙෙල ර ලල
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රර්්්ල අරරවල රඩෙඩල දල සල්ලලඩමල ඹ්ල මංවල වලල
 ්යංූ් ලහ්ඩෙඩ්.    (අල-කිරඩල4:1) 

 

  රල ا َّ َ�ْعد َ  ්ල්ල රස්.  වලම අරස්ථ්ලරහලෙමමලඅල-

කිරඩලරදඩල ්ර්්ර්ලෙරෙැර්.  

 

 වලමල අරසථ්්රහල ا َّ َ�ْعد َ  ්ල්ල  ලර්ෙමඩල   රල  ංවල

සමංඩලඅයපඩලපැ්ෙලනූමල ඩර්රලෙර්.  රම 

 َّ ْ�َ  فَإِ َِديِث  ََ
ْ
ْ�ُ  اهللاِ  ِكتَيُب  ال ََ ُاَدى ََ

ْ
َشّ  ُ�َّمدٍ  ُهَدى ال ورِ  ََ َُ ُ ْ

ّ  ُ�َْدثَيُ�َاي األ ُُ ََ 
 )َنلم ََرجه(  َضَالظَةٌ  بِْدَعةٍ 

 

ෙවවම: ැව්ෙරඩලකළමලරනෙෙලඅලහ්ං්ෙෙලපස්වැ්්. 
මතලෙ ඩ මලඅළපඩලකළමලරනෙෙලසංමමදල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩෙෙලමතලෙ ඩ ම්. ැවකලරහල
රපවවමලදටලරනෙෙලඅකතඩල  ලැකලදට්. අකතඩල  ලැකල
ස්ලහලසක්ර ලෙර්.   (මහ්්්: සස්ලම) 
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 ූආ ෙම්හාෙව ාාත තා පෙටා 

ර ලළම්ූඩලං්ල ළම්ූඩෙෙලරළරඩලරරලසං් ලරවඩෙෙල
ෙදෙර්රඩල ල්ැලෙදරර්ද්, ෙදරලලේර්ස්ලඅලහ්ං්ෙෙල
්ූල රිූර්රල ලේර්සෙෙල මලැ්ිගල අලහ්ං්ල ලපරලමල
රඅිර්ද්ඩලඅරසඩල ර්ඩල ලසනරරලසන ම ලළ්මලඅරර්දල
නූමලඅලහ්ං්රලෙමෙර ලනූමලං්ලඹ්්ලැ්වෙවදල මලගලරල
ස  වලනූමලෙහෙෙර ලි ්මලජලව් ලගවලනූම්ල පලගලඩ මල
මරූ්ලස්රිග්ලං්ලනර්ලස  වලනූමලඅලහ්ං්්ලං්ලඹ්ෙෙල
ර ලලරර්්්ල අරරවල රරලෙමඩලෙ කු මල  ් ්ඩෙගඩල
ඉරවල රරල ෙමඩල අරර්දල නූමල රලනල ම්ව්ැ් අඩවිගවරල
ත ූ.  

 ්ලලඩල ෙදෙැල ලසඩල අලහ්ං්ෙෙල ්හල ම ම්ල ඹ්ෙෙල
ර්ම්ඩලඹ්ෙෙලරිූර්රඩලඹ්ෙෙලමල මලරහ්ලලපරලමල
ද්්්ද්ඩලගලරලෙමෙර ලැර්.  ෙමඩමලඅලහ්ං්්ලඅරරවල
රරල ෙමඩල දල ඹ්්ල ැ්වෙවදල රරල ෙමඩල දල ඹ්ල ලපල රලමල
රඅිර්ද්ඩලෙමෙර ලැරරලෙමඩලදල ර්්්ලඅූලැර්. 
 ල්ල මල ර්්ලඹ්ලෙරවලේෙසලරනල ව. ඹ්්ලරදර්ලැරනල
 ව. ඹ්ල දල ඹිර්ල රදර්ල ැර්. ඹිඩෙෙල ංදරවල
ලේර්සේඩලං්ල ්ල්ලතමවලභ්රේඩලලූල්්.  ෙමඩමල
ඹිඩෙෙල ංදරවල ඹිඩෙෙල  රරලල ඹිඩෙෙල ෙස ල ෙූරල
අර්ර්ඩල ර්ලඹ්රලෙමෙර ලනූම්වලඹ්්ලඅරරවල ම්වල
ඹ්්ල්ං වලඅයපඩලරලමනමලනූම්ලේෙසලරනල ව.  
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සලාතය හා ෙම්හාෙව පාා්ය.  

1. ංදස්ල ලසමංඩල ප ලෙදෙර්රලෙැැලනූමවලසහ්ව්ල
දිරලනූමවල ඩර්ං්රලෙව. 

ِّ  ُكهُْت : "قَيَل  عهه اهللا رض َنُمَرةَ  بِْن  َجيبِرِ  َ�نْ  ََ ُ
َّ  اهللاِ  رَُنولِ  َمعَ  َ  اهللاُ  ََ

َالرُهُ  فََكََْت  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ْطبَتُهُ  قَْصًدا ََ َُ  )َنلم ََرجه" (قَْصًدا ََ

 ් ිල ඩලසසර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද.  

මමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල සමගල සහ්වෙෙල න්ලසෙරර. 
 ල්ල  ළම්ෙෙල සහ්ව්ල මධ්ස්ථරල  ලරළප. 
 ෙමඩමල ළම්ෙෙ ෙදෙර්රලදලමධ්ස්ථරල ලරළප.  

2. ෙදෙැ්්ල වමල ෙදෙරෙෙල දල අල-කිරරේඩල
ෙැේස ල ්ර්්ර්ලනූමල ඩර්ං්රලෙව.  වලමල
ල්ල රළලලැ්හ්ලලළ්මරලෙදෙර්ලනූමවල ඩර්ං්ල
ෙව. 

ෙම්හාි සිැ පා සිහා අසැ  ැහා ්ාය 

 

ඉම්මල ෙව ැ්රල මවල සැ්ල දල මඃමමල රවඩල ඉම්මල ෙදස්ල
ස්ූහටමල සළටල ද්්ැ්.  ්ල ංදරව්ල ්හ ටමල  තල



 

262 

ැරඩර ල ්ර්වල ෙදෙැ්්රල  පල ගලඩ ම ල ්ර්වල
නඩෙදඩලනරස්ලැර ම ල්ර්වලල ේනල ව.   

ෙදෙර්ල ැරරල ස්ථ්ර්ල ලේහල රමල ඉම්මෙෙල ැ්ල ංඅල දල
ෙංෙ ඩල ෙසඩෙඩලරමල ල්ලසහ්ව්ලසමං්ලෙ ළලසැසල්ැරල
ගඩර්ලෙමඩලෙ ළඩලෙ ක්ලසැස්ලැරලගනරඩලර්ඩ ෙර්.  

 

 ූආ සලාතෙය ්ාය 

ජසරල සහ්ව්ල ්නල පසදමෙෙල ඉටල ැරනල හ්රල රැරවල
ෙදැන.  

ඉම්මල රළලලහ්තං්ර්ල  ල කසලරරලරැරවෙෙල ර්ලඅල-
ජසරලදලෙදරරලරැරවෙෙල ර්ලඅල-සර්ෆුඩලදලපසදමෙෙල
 ්ර්්ර්ලනූමල ඩර්ං්ලෙව.  

 ෙසශලෙරෙමලතරමල කසලරලනලරැරවෙෙල ර්ලඅල-ජසරලදල
ෙදරරලරැරවෙෙල ර්ලඅල-ර්ි්්ලදල ්ර්්ර්ලැර්.  

 ෙසශවලෙරෙමලතරමල කසලරලනලරැරවෙෙල ර්ලඅල-අඃහ්ලදල
ෙදරරලරැරවෙෙල ර්ලඅල-ර්ි්්ලදල ්ර්්ර්ලැර්.  

ෙමලංලරලඅල-කිරරේඩලවමඩ්ල ං ල ර්ර ල ්ර්්ර්ල
ැකලදලසහ්ව්ලනරලර ලෙව. රැරවලෙදැ ලඉටලැකල  රල
සහ්මල රස්. 
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ඉම්මලරර්්ලෙදෙර්ෙවලං්ලසහ්වෙෙලරග මලදර්. රසවල් මල
නසලෙංශළර ලකඩල  ලඅේකලෙදෙර්ලෙැේලවරලෙැෙරකල
සහ්ව්ලෙමෙං්ලරඩෙඩලරමල ්ලඅනමවලැරනලහලබරන.  

 ූආෙිෙ සැහාහ ්්ාය 

ජසරලසහ්වේඩල  ලසසල්මරරේකලරැඅවලෙදැ ලෙංහල
රැරවල ෙදැල ්ලුඩල රැරවල ංවර ල ෙංහල ඉටල නූමල
 ඩර්ං්රලෙව.  

ජසරර්ලෙ රල ්්ලරෙවනැලවලනසනල ඩර්ලසහ්ව් ල
ෙරෙමලව. රසවලඹ්ලඅඹමවලැරඩෙඩලරමලෙරරවලඅතෙිැල
සහ්ව්ඩල ලනරවලෙර්.  

 

ෙම්හාි අත්ිා්ෙය තතා කතෙම  නය 

ජසරර්ලසංභ්සලරඩරඩලනංඅරලස්ලෙදෙර්ර්ලසරඩලදමල
අනර්ි්්ලෙව.  

ෙදෙර්රලඅවරර්රෙෙ ැව්ලනූෙමඩලහලේරලකසලලඅ රල ල
්්.  ්ල ් ්ලැර්ලේෙසලැරර්. ඉම්මලෙදෙර්ලැරරඩල
සැ්ලදලනසෙරකලැව්ලනූමල න ලෙරෙෙර්. රසවලඉම්ම්ල
ං්ල්ං වලකෙදස්ලඉම්මලැරෙරකලසමගලැව්ලැරඩෙඩලදල
ඹ්්ලදලැව්ලනූෙමලඅනමලත්ල ව.  
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ෙදෙර්ර්ල ැළඩල ෙංහල ෙදෙර්ෙරඩල   ල ැව්ල නූම් 
අනමලත්ල ව.  ෙමඩමලජසරල රලඉම්මලෙදෙර්ලැරරඩල
සැ්ලදලරන ඩෙෙලෙගහලකඩඩල ලරලඉ ප්්ල්ටමලවංරමල
ි්්රන.    

 

 ාත  ූආිෙ ඉට කතෙම  නය 

ජසරරැලෙැෙඩෙදසල ිූලවලල්ලගමැලජසරර ල ලරලව මල
සමං්ල ඉම්මෙෙල අනමලත්ල හල්මල  ්්ල ෙැෙඩෙදස් ල
ෙරෙෙර්. ඹ් අනමලත්ලහ්්ල නඩරල දල හ්්ල ෙරෙනඩරල දල
ජසරරලඉටලැරනලහලෙබ. රසවලඹ්ෙෙලඅරසර්ලං්ලඹ්ෙෙල
අනලදලනමලමවලඉටලනූමලරඩ්වලකංවලෙර්.  

ඉාාම ෙම්හාි ත්යැ සවය ප ෙතෙහක ඇ ක 
ිැෙැ හම ිහ තප ි්ේ කාෙ ද? 

ඉම්මලෙදෙර්රලැරරඩලසැ්ලදලෙැෙරකල ළසලරඩෙඩල
රමලඉඩලපස්ව්රලහලේරල ප ලරැරවලෙදැ ලඉටලනූම්ල
මවෙවඩලර්ඩලෙරෙල්ලයළ්. ැරෙරක්ලෙංහලන ලමවලගත්ල
 තලරඩෙඩලරමල ල්ල ඩර්ං්ලරනෙෙල ං ලඅයපඩලවමඩල
ර්ඩලිකලවලනඩලරලු්ලෙරරවලවලරැ්ලස්ථ්රලම්වල ම්. 
 ල්ලනඩෙදඩලරදම්ලඹ්්ලංලනලරනල ව.  
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 ූආ දහ සහ්ාහය කතෙම  නය  

1. ජසරල  රල ස්ර්ර්ල නූමල රලදගවල  ඩර්රන. 
සං්භ්සල රරල  ර්්ල ෙමඩමල මහ ල රවඩල අ ං ල
ව්ර්ල වලරරලවරම්ලනගදලංමරලෙැෙරකල ලරමල
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩෙෙල
රදර්ලඅනරලස්ර්ර්ලැරලගලගමලඅනර්ි්්ලෙව. 
 රම, 

ُغْنُل "
ْ
ُُمَعةِ  يَْومَ  اظ

ْ
ّ  َعَ  اِجٌب ََ  اْ  )عليه متفق" (ُ�ْتَِلمٍ  ُُ

ජසරල  රල ස්ර්ර්ල නූමල රලඩල ල්්ල  වල සටමල ෙැෙරකල
ෙැෙර මලඅනර්ි්්ලෙව. (මහ්්්: බං්පලං්ලසසල්ම)  

2. ස්ර්ර්ලනූෙමඩල  රලලසලදම්ල රදලලහිඩලගලර්ල
ලපසනල ඳමනඩලසලර්ලැලල තරලමස්ජද්්ලෙගෙසල්
ඉම්ම්ලසස ල ලවමඩ්ලන්මලැරනලහලබලසහ්ව්ල
ඉටලැර, අමැලෙහසලඅලහ්ංල්ලළ්මරලෙමෙර ලනූමල
ං්ලප්ිථර්රඩල ලනරවල ලඅල-කිරර්ලන් මල
 ඩර්රලෙර්.  

 ූආ දහ ඳා්ායහය කතාි සැහහ් ිහ දෑ  

ජසරල  රල ර් ේ ල ෙංහල   රල දංරෙහ ල  රළලල ැං්හල්
 ්ර්්ර්ලනූමල ඩර්ං්රන. ැරෙරකලජසරල රල ර්ලඅල-
ැං්හ්ල ්ර්්ර්ලැෙකශලදලජසරලෙදැ ලඅවරලවලැ්හේ ලඹ්ල
ෙරවලරෙහහැ් ලල ෙමඩෙඩ්.  
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 ූආ දහ ෆජය සලාතෙයෙ ඳා්ායහය කතා 
සැහ් ිහ දෑ 

ජසරල රලහජිලසහ්වේ ල කසලරලනලරැරවේ ල ර්ලඅස-්
ස ද්ලසම ිූේඩමල ්ර්්ර්ලනූමවලෙදරරලරැරවෙෙ 
 ර්ල අල-ඉඩස්ඩල සම ිූේඩමල  ්ර්්ර්ල නූමවල
 ඩර්ං්ලෙව.  

 

ෙම්හාි අත්ිා්ෙය පාය්හා කතෙම  නය 

1. ඉමම්ලෙංහලමඃමමලෙංහලෙදෙර්රලඅවරර්රෙෙලදටවල
ඹසර්ලප්ිථර්ලනූමලරගම්නලගවලෙරෙවලෙද්න. 
රසවල සහ්ළලල ඉස්තස්ැ්ල ෙංරවල  හ්ල  ව්ල ඉටල
ැරනලහ්රලෙදෙර්ෙවලදලදටවලඹ ර්ලප්ිථර්ලැර්. 
ප්ිථර්ර්ල ංවලං්ඩලරසඩල ලර්මලරගම්නලගවල
ැරල ව.  

2. ඉම්මල වමල ෙදෙර්ෙවල දල ප්ිථර්ල නූමල සළටල
ද්්ැ්. ඉස්හ්ම්ල ං්ල සස්ලමරවඩල ෙරනෙරඩල දල
ඹිඩරලරර ේ්ලැරරලෙමඩලදලඹිර්ලක ැ්රලැරරල
ෙමඩල දල ඹිඩෙෙලංදරවල නෙරැ්ල්මර්ල ව්රල
ෙමඩල දලසව්ලෙරනෙරඩල දලඹිඩරල  රස්ලැරරල
ෙමඩල දලේඩත්ලසම්රල්ං වලඹිර්ලහ ්ලයළල
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ෙමඩල දල ෙමල ං්ල සම්රල ෙරරවල ප්ිථර්රඩල
අලහ්ං්ෙගඩලඅ්ලදලසිමලරඩ්වලකංව්. ප්ිථර්රල
අවරර්රෙෙල ඉම්මල වමල දටවල ෙරෙල ඹසර්ල වමල
 ුලෙහඩලසිත්ලැර්.  

පාය්හාිැ පි  න ලළහ ෙවලාිැ 

ජසරල රලදංරලලැ්හෙෙලස්ලඅසිලඅරසඩලරරලෙව ලවමල
ප්ිථර්රඩලලළගලගෙමලැ්හ්ලඅෙ  ේ්ලැකලංලැ.   ලදල
අමැලෙහසලෙමෙර ලනූමලප්ිථර්ලනූමලසළටල ද්්ැ්. 
ෙමමලෙවහ්ෙර ලප්ිථර්ලනූමලනසනල් ්ධ්රනඩලෙවෙරරල ්ල
ලළලගනලහල්ෙමලඅරසථ්්රන.  ්ලස්රල ලැ්හ්න.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  عهه اهللا رض َر�َْرةَ هُ  َ

َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ  يَْومَ  َذَكرَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ُُمَعةِ 
ْ
  َنيَعةٌ  ِ�يهِ  َ�َقيَل  اْ

َ
ْنِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَاي ال ِّ  قَيئِمٌ  ََُهوَ  َُ ُل  يَُص

َ
َ  َُْنأ َّ   ا

َ
 َ�َعيل

  َشيْئًي
ّ

ْ�َطيهُ  إِال
َ
َشيرَ  إِيّيهُ  َ

َ
 )عليه متفق( ُ�َقلّلَُاي يَِدهِ �ِ  َََ

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. සල්ලලඩමලඅලහ්ං්ෙෙල්ව්්ූඩල(සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලජසරල ර්ලලළ්මරලසමංඩල
ැෙකශ්.  ල් 

  ලෙවහ්ර ල ව.  ්්ලසමග්සරලසස්ලමලගලවෙවකලස්ල
ෙගරලසහ්ව් ඉටලැරරඩලසැ්ලදල් ම ලඅලහ්ංේගඩලඉලහ්ල
සැෙෙලරමල ්ලඹ්්ලඅලහ්ං්ලලපරමඩෙඩම්. ්ල්ල රස්ල
  රලවමලඅතඩල  ලස්රල ලෙවහ්රලෙම මූ ල් ල්ලෙ ඩර්ල
සැ්ං.   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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 ූආ හා අ රස සලාතය සා ා්ි ඳතයැෙය හම 
එෙ  නය 

ජසරල  රෙෙල ද අිවනල කවසරල  ර් ල ර්ල සමග්සරල
ල ටෙණල රමල අිවනල සහ්ව්ල ඉටල ැකල අ්ල ජසරල සමං්ල
සංභ්සල ෙමලරග මලඹ්ෙගඩලඉරවලෙර්.  ල්ලඹිඩලජසරල
ෙරනර්ලකංිලරෙේඩලසහ්ව්ලඉටලැරත. රසවලඉම්මෙෙල
රග ෙමඩලඉරවලෙරෙෙර්.  ෙමඩමලඅිවනලසහ්ව්ලසංභ්සල
ෙරෙවලඅ්ෙෙලරග ෙමඩලද ඉරවලෙරෙෙර්.  

අිවනලසහ්ව්ලඉටලැකලෙැෙරකලජසරලසහ්ව්ලඉටලැෙකශල
රමල  ්ලකංිලසහ්ව්ල ෙරනෙරඩලඉටලැකල්ර්ල ලළගනල
හලෙබ.   
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16 අනෙයත සලාතයැ 

 ස ් ෙවහල සහ්ව්ල ං්ල ජසරල සහ්ව්ල ංලරල ෙස ල ස්කමල
සහ්ව්ඩලවවවිඃලෙංරවලඅතෙිැලසහ්ව්ඩ්.  

අනෙයත සලාතයැ ආ ාාන ත කතෙම ය්ාය්ය.  

අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩ්ල රෙවපැල අතෙිැල සහ්ව්ඩල
රගම්නගවල ැරල ත්මල අලහ්ං්ල වමල ගලවව්ල ෙැෙර ල වල
ැවූ්රලෙංශළෙරන. ෙමමලඅතෙිැලසහ්ව්ඩලඉටලනූමල
ළළඩල සඃරඩරර්්ෙෙල ලේර්ස්ල රිධර්ල ෙර්. රලරවල
රලුටරනල හ්රල  රෙෙල අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩල  ල සනල වල
අඩ ්ඩ සම ිූලැර්. අනර්ි්්ලරලමනමල ලඅඩ ්ඩලසනලල්ල
ංලැ. අතෙිැලරලමනමලමුඩල මලඅඩ ්ඩල ිූරවලැර්.  

සහ්ව්්ලඅනර්ි්්ලදටලං්ලඅතෙිැලදටල ව. ක ර්ස්්ලදල
අනර්ි්්ලදටලං්ලඅතෙිැලදටල ව.  ෙමඩමලංජලzසැ්වලරලනල
අනර්ි්්ලදටලසමං්ලදලඅතෙිැලදටල ව. අලහ්ං්ලවමලගලවව්ල
ෙැෙර ලරදර්ලද රරලවරම්ලඹ්ෙෙලගලවව්ලඅතෙිැලදටල
ඉටලනූමලළළඩලඅලහ්ං්්ලසස ේඩමලසැනල ව.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

َمي ْ�ٍ  ِمنْ  َ�ْفَعلُوا ََ َُّدَا اهللاُ  َ�ْعلَْمهُ  ََ َّ رَ ََ  َّ ْ�َ  فَإِ ادِ  ََ ّّ َِ  اّلْقَوى ال اّ�ُقو َِ�  يَي ََ
ُ
َ 

 
َ ْ
َيِب األ

ْ
 ل
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්ං ෙවඩලනුහ්ලැරරලෙද් ලැකලදල ්ලඅලහ්ං්ලමලරලඩල
දඩෙඩ්. (ංජලෙරනෙරඩ) අරේලැකමර්ලරස්ලැරලගනි. 
සල්ලලඩමල අරේල ැකමර්ල අළපඩල ේශේ්ඨල රඩෙඩල  ්ල
භ තමවලැම්. වරදලඅරේහධලැරගඩරන, නුහ්ලම්ලං්ල
 ්ලභ තමවලරි. (අල-කිරඩල2:197) 

 

අනෙයත සලා් ිය  

1. ස්ස ැලරෙේඩලරගම්නගවලැරනලහලබලසහ්ව්ඩල: 
වර් ං්, ඉස්තස්ැ්ල ෙංරවල රිේ්රල  ව්ල ඉටල ැරරල
සහ්ව්, ක හ්ලෙංරවලයංූලසහ්ව්ඩලං්ලෙදඅිවනල
සහ්ව්ඩ. 

2. ස්ස ැල රෙේඩල රගම්නගවල ෙරෙැරනල හලබල
සහ්ව්ඩල: ඉස්තං්ර්ලෙංරවල්ං වලඅෙ  ේ්ලැරලඉටල
ැරරලසහ්ව් 

3. අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩල අනගමර්ල ැරරඩල  ලරෙූරල
අතෙිැලසහ්ව්ඩල: අනර්ි්්ලසහ්ව්ඩ්ලරෙවපැල
වල ඩරවලසහ්ව්ඩ 

4. නසනල සහ්ව්ැ්ලරෙවපැලෙරෙවල සහ්ව්ඩල : කං්ල
සහ්ව් 

5. ැ්හලන්මලැරනලහලබලසහ්ව්ඩල: වංජජදලසහ්ව් 



 

271 

6. ැ්හලන්මලෙරෙැරනලහලබලසහ්ව්ඩල : ර ලලෙංරවල
ෙ ෙනලඅතෙිැලසහ්ව්ඩ 

7. ්ම්ලැරනලහලබ සහ්ව්ඩල: වංේළලලමස්ජදලෙංරවල
මස්ජද්්ල ළසලවලරං්ලඉටලැරරලසහ්ව්, ිසලසමං්ලවල
සහ්ව්. 

8. ්ම්ලෙරෙැරනලහලබලසහ්ව්ඩල : ර ලලෙංරවලෙ ෙනල
අතෙිැලසහ්ව්ඩ 

9. අරේේඩමලඉටලැකලයළලරලදගවලසහ්ව්ඩලල: අිවනල
සහ්ව්ඩ, ඉස්තස්ැ්ලසහ්ව්ලයංූලසහ්ව්ඩලං්ලලවිල
සහ්ව්. 

10. අරේේඩමලඉටලනූම්ලරලදගවලෙරෙරරලසහ්ව්ඩ: 
මෙපබලසහ්ව්්ලෙ රලවලඅතෙිැලසහ්ව්ලරලනලදට.  

ෙම්ල අලහ්ං්ල ලසඩල වමල ගලවවඩ්ල ලපරලමල අතමංවල
රරපස්ද්න.  මුඩලඹ්ලෙරවලඹ්ෙෙලගලවවඩ්ලසස ල ම්ල
ංලනලරරල ප ලරගම්නලගවලැරල ව. වරදලඅලහ්ං්ලඹිර්ල
ලලධලරිගලරලඩලයවලරලමනමලලපරම්ල ව.  ්ලඹිඩෙෙල
වර්තරමලකසස්ලැර මලලපසලදල ් ්ඩලඹිඩෙගඩලඉරවල
ැරනලලපසලදල්ංලපතිහලප්ූලනූමලලපසලදලෙව.  ්ලලඩල
ස්කලපෙිස්ලසංලස්කලැ්වතව්රඩලඅලහ්ං්් මල ර්. 
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අනෙයත සලාතයැ ෙ ිය  

1. අස-්සහැ අය-්ිානර ෙහි් අනිායයය 
සලාතයැි ආෙවැත   සැහ් සලාතයැ  

අස-් රඩලඅි-රර්තබල් නලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ඩ්ලෙ රලෙංහල
  ලඉටලැරනලහ්රලඅතෙිැලසහ්ව්ඩ්. 

 

අස්-සහැ අය-්ිානර ෙ ෙතමිස.් 

ෙම්්ලෙැේස්ලෙදැ ල ව. 

ඳපූිතැහ, අරේේඩමල ඉටල ැකල යළල රර්තබල ෙංරවල
අතෙිැලසහ්ව්ඩල ්ලරැරවල12 න.  රම: 

1. කංිලසහ්ව්්ලෙ රලරැරවල4 න. 

2. කංිලසහ්ව්්ල  ලරැරවල2 න. 

3. මෙපබලසහ්ව්්ල  ලරැරවල2 න. 

4. ඉේ්ලසහ්ව්්ල  ලරැරවල2 න. 

5. හජිලෙංරවල බ්ලසහ්ව්්ලෙ රලරැරවල2 න. 

(1) 
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مّ  َ�نْ 
ُ
َِْج  َحِبيبَةَ  َ َِ  ّ ِِ َّ  اّي �ّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
 اهللاِ  رَُنوَل  َنِمْعُت  قَيظَْت  َايَ

 َّ ْنِلمٍ  َ�بْدٍ  ِمنْ  َمي َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ َُ  ِّ ِ  يَُص َِ  ّ ةَ  ثِسَْتْ  يَْومٍ  ُُ َ ِْ َعةً  َع
ْ
 َرَ

ْ�َ  َ�َطوًّع    فَِر�َضةٍ  ََ
ّ

ُ  اهللاُ  َ�َ�  إِال
َ

َّهةِ  ِف  بَيْتًي ل
ْ
َْ  اْ

َ
َ  

ّ
ُ  بُِ�َ  إِال

َ
َّهةِ  ِف  يٌْت �َ  ل

ْ
 اْ

 )َنلم ََرجه(

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ැකලපැ්ේැ්ලවමඩල
සරඩල නඩල ්ර්ල  ළම්ූඩෙෙල  ප් ල වල කමසල ං්්්ල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළර්ලලසඩලෙමෙසශලර්ිව්ලැරරලහද.    

ැරරලසස්ලමරරේකලසටමල රැමලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ඩ්ල
අමවරරලඅතෙිැලරැරව ෙදෙෙකෙං ලඉටලැරඩෙඩලදලඹ්්ල
අලහ්ං්ලස්රිගෙෙලනරස ලඉ ලැරනල වල්ලෙංහලස්රිගෙෙල
ඹ්ලෙරනෙරඩලනරස ලඉ ැරනලහ්නල වල්ලපැ්ෙලැකං.  
  (මහ්්්: සස්ලම) 

(2) 

ُت  قَيَل  َشِقيٍق  بِْن  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ 
ْ
ظ
َ
ةَ  َنأ ََ ِ َالةِ  َ�نْ  َع� َّ  اهللاِ  رَُنولِ  ََ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  ََ

ََ  َ�َقيظَْت  َ�َطوِّعهِ  َ�نْ  َََنلّمَ  ِّ  َك ًَُعي اظّظْارِ  َ�بَْل  بَيِْت  ِف  يَُص ْر
َ
ِّ  َ�ُْرجُ  ُُمّ  َ  َ�يَُص

ُل  ُُمّ  بِيّييِس  َُ ِّ  يَْد َعتَْ�ِ  َ�يَُص
ْ
ََ  َرَ �َ ََ  ِّ َمْغرَِب  بِيّييِس  يَُص

ْ
ُل  ُُمّ  ال َُ ِّ  يَْد  َ�يَُص

َعتَْ�ِ 
ْ
ِّ ََ  َرَ يءَ  بِيّييِس  �َُص ََ ِع

ْ
ُل  اظ َُ َ�ْد ِّ  بَيِْت  ََ َعتَْ�ِ  َ�يَُص

ْ
ََ  َرَ �َ ََ  ِّ  ِمنْ  يَُص

َعيٍت  �ِْنعَ  اللّيِْل  ََ ِورْرُ  ِ�يِانّ  َر
ْ
ََ  ال �َ ََ  ِّ ًْال  يَُص

َ
ًْال  قَيئًِمي َطِو�ًال  ل

َ
ل  قَيِعًدا َطِو�ًال  ََ

 ََ �َ   إَِذا ََ
َ
عَ  قَيئِمٌ  ََُهوَ  قََرَ ََ دَ  َر ََ َِِذا قَيئِمٌ  ََُهوَ  َََن ََ  

َ
عَ  قَيِعًدا قََرَ ََ دَ  َر ََ  قَيِعدٌ  ََُهوَ  َََن

 ََ �َ رُ  َطلَعَ  إَِذا ََ َْ َف
ْ
َّ  اظ َعتَْ�ِ  ََ

ْ
 )َنلم ََرجه( َرَ
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අබනලහ්ං්ලඉබනලේ  ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. මමලර්ේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ෙගඩල
ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩෙෙලඅතෙිැල
සහ්ව්ඩල ලළ්මරල ලම ෙරර.  ල්ල  ්ල ෙමෙසශල පැ්ෙල
ැක්්.  

 

කංිලසහ්ව්්ලෙ රලම්ෙෙලනරෙස ල ළම්ූඩලරැරවල
ංවර ල ඉටල ැර්.   රල ල්රල ෙගෙස්ල  ර්්්ල සහ්ව්ල
ෙමෙං්ර්.   රලරලරවල(නරස්) ලලසලරැරවලෙදැ ලඉටල
ැර්. වරදල මෙපබල සහ්ව්ල දල  ර්්්ල ෙමෙං්ර්ල   රල
නරස්ලලලසලරැරවලෙදැ ලඉටලැර්. වරදලඉේ්ලසහ්ව්ලදල
 ර්්්ල ෙමෙං්ර්.   රල ම්ෙෙල නරස්ල ලලසල රැරවල
ෙදැ ලඉටලැර්.  

 

 ෙමඩමලර් ෙෙලදලරැරවලරර් ලඉටලැර්. ්ලඅළපඩල
ලවිලසහ්ව්්ල දලෙර්. දිරලෙවහ්ර ලර් ෙෙලරලසලස්ල
සහ්ව්ලඉටලැර්.  ෙමඩමලදිගලෙවහ්ර ලර් ෙෙලර්ඩල ල
සහ්ව්ලඉටලැර්. රලසලසැරඩලඅල-කිරර්ල ්ර්්ර්ල
ැරරලල්ලස්ලගනරඩමලවුකලං්ල  දලඉටලැර්. ර්ඩල ල
අල-කිරර්ල ්ර්්ර්ලැෙකශලරමලර්ඩලෙරරඩමලවුකලං්ල
  දලඉටලැර්.  ෙමඩමලඅවෙූහද්ලකද්ලවලල්ලරැරවල
ෙදැ ලඉටලැර්.  
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(මහ්්්: සස්ලම) 

 

 වලමලල්ලරැරවලදං් ලඉටලැර්.  ල්ලඉංවල ල ප ල
කංිල සහ්ව්්ල ෙ රල අතෙිැල සහ්ව්ල රැරවල ෙදැ ල
රෙේඩලඉටලැර්.  

 

لّيُْت  قَيَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  َّ  اهللاِ  رَُنولِ  َمعَ  ََ  اظّظْارِ  َ�بَْل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
 َْ َُْعَدَهي َدَ�ْ�ِ َن َدَ�ْ�ِ  ََ َْ َُْعدَ  َن َمْغرِِب  ََ

ْ
َدَ�ْ�ِ  ال َْ َُْعدَ  َن يءِ  ََ ََ ِع

ْ
َدَ�ْ�ِ  اظ َْ  َن

َُْعدَ  ُُمَعةِ  ََ
ْ
َدَ�ْ�ِ  اْ َْ ّمي َن

َ
َمْغِرُب  فَأ

ْ
يءُ  ال ََ ِع

ْ
اظ ُُمَعةُ  ََ

ْ
ّ  َمعَ  فََصلّيُْت  ََاْ ِِ َّ  اّي ََ 

 ُ َّ  )عليه متفق.  (هِ بَيْتِ  ِف  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا
 

ඉබනල කමිල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ෙමෙසශල
ර්ිව්ලැරරලහද.  

මමලඅලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
සමගලකංිලසහ්ව්්ලෙ රලස ද්ලෙදැ ලදලර්ල  රලස ද්ල
ෙදැ ල දල මෙපබල සහ්ව්්ල   රල ස ද්ල ෙදැ ල දල ඉේ්ල
සහ්ව්්ල  රලස ද්ලෙදැ ලදලජසරලසහ්ව්්ල  රලස ද්ල
ෙදැ ල දල ඉටල ැෙකර. මෙපබ, ඉේ්ල ං්ල ජසරල (අතෙිැ) 
සහ්ව්ඩල මමල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලසමතල ළම්ෙෙලනරෙස මලඉටලැෙකර. 
  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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ෙදිතැහ, නවරල ෙරෙේනනල අරේේඩමල ඉටල නූම්ල
ෙරේලඳනලඅතෙිැලසහ්ව්ඩ 

අසි, මෙපබලං්ලඉේ්ලසහ්ව්ඩ්ලෙ රලරැරවලෙදැ ලඉටල
නූම. අසිලසහ්ව්්ලෙ රලරැරවල4 ලඉටලනූමල ඩර්ර ල
ෙව.  

َّ  عهه اهللا رض ُمَغّفٍل  بِْن  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َ : قيل َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

" َ�ْ�َ  ّ َذاَ�ْ�ِ  ُُ
َ
َالةٌ  َ َةِ  ِف  قَيَل  ثََالثًي قَيلََاي ََ َِ  )عليه متفق" (َشيءَ  لَِمنْ  اَّي

 
 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබනලහ්ං්ල ඉබනල සගහ්හලල
(රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ල ලසඩල ර්ිව්ල ැරරල හද. සටමල
ැලමිමලෙදැ ලඅවරමලසහ්ව් ල වල්ලළඩරර ල රස්ල
ළඩලරලනලරව්ෙර ල ්ලැලමතලඅ්්්ල්ල්ලපැ්ෙලැකං. 
    (මහ්්්: බං්ප, සසල්ම)  

ّ  َ�نْ  ِ
ََ : "قَيَل  عهه اهللا رض ََ ّ  َك ِِ َّ  اّي ََ  ُ َّ ِّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا َعْصِ  َ�بَْل  يَُص

ْ
 اظ

َُعَ  ْر
َ
َعيٍت  َ ََ ةِ  َعَ  بِيظتّْنِليمِ  بَيْهَُانّ  َ�ْفِصُل  َر َِ َمَالئِ

ْ
ُمَقّرُِ�َ  ال

ْ
َمنْ  ال  ِمنْ  رَبَِعُامْ  ََ

ُمْنِلِم�َ 
ْ
ُمْؤِمِه�َ  ال

ْ
ال  )َاظسنيئ اظتمذي ََرجه" (ََ
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අලල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලෙමෙසශලර්ිව්ලැරරලහද. 
ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල අසිල
සහ්ව්්ලෙ රලරැරවලංවර ලඉටලැරඩෙරකලවං. සස ල
මහ රවඩලසස්ලමරවඩලං්ලසඃරඩරවඩලඅළපඩලඹිඩරල
අනගමර්ලැරඩරඩලෙැෙර ලසහ්මල රසරඩල්ර්ලඅවරල
ෙරඩලැරත.     (මහ්්්: 
තිර , අඩ-රස්ර) 

 

ඉව්ල රලදගවල ෙැේල සහැරල අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩ්ල
රෙවපැලවලඅතෙිැලසහ්ව්ඩ.  

 

හජිල  ල අතෙිැල රැරවල ෙදැල ඉව්ල රලදගව්. ්ල ෙදැල
 ං ෙරඩලඉටලනූමවල රළලලහ්තං්ර්ල  ලසලලරැරවෙෙල
 ර්ල ැ්ෆලඩල  ්ර්ර්ල නූමවල ෙදරරල රැරවෙෙල  ර්ල
අලඉ හ්ස්ල ්ර්්ර්ලනූමවල ඩර්ං්ලෙව.   ෙසශලෙරෙමලතල
රමල කසරලනලරැරවෙෙල 

َمي بِيهللاِ  آَمّهي قُولُوا َل  ََ ِّ
َْ
ُ
ْهَي َ

َ
َمي إِل َل  ََ ِّ

َْ
ُ
َ  

َ
ِِْنَميِ�يَل  َراِهيمَ إِبْ  إِل ِِْنَحيَق  ََ �َْعُقوَب  ََ ََ 

ْنبَيِط 
َ ْ
َمي ََاأل ََ  َ�َِ

ُ
وَس  َ َمي ََِعيَس  َُ ََ  َ�َِ

ُ
َ  ََ ِِّيو ُِّامْ  ِمنْ  اّي   َر

َ
َحدٍ  َ�ْ�َ  ُ�َفّرُق  ال

َ
َ 

ْنُ  ِمهُْامْ 
َ

�ََ  ُ
َ

ََ  ل ْنِلُمو َُ 

්රලඅල-කිරඩල2 : 136 රලනලර්ව්ල ්ර්්ර්ලනූමවල
ෙදරරලරැරවෙෙලද 
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ْهَل  يَي قُْل 
َ
ِكتَيِب  َ

ْ
  َ�َعيلَْوا اظ

َ
َِمةٍ  إِل مْ  بَيْهَهَي َنَواءٍ  َُ ُِ َُيْهَ ََ  

ّ
ال

َ
  َ�ْعبُدَ  َ

ّ
  اهللاَ  إِال

َ
 ََال

ِكَ 
ِْ ُ   َشيْئًي بِهِ  �

َ
ال َُيبًي َ�ْعًضي َ�ْعُضهَي َ�ّتِخذَ  ََ ْر

َ
َِ  ِمنْ  َ َْ  اهللاِ  ُدَ  َ�ُقولُوا رََوظّْوا فَإِ

َّي اْشَاُدَا
َ
ََ  بَِ ْنِلُمو َُ 

්රලඅල-කිරඩල3 : 64 රලනලර්ව්ල ්ර්්ර්ලනූමවල
 ඩර්ං්ලෙව.   වලමලල්ල 

 

َحّس  فَلَّمي
َ
ْفرَ  ِمهُْامُ  ِعيَس  َ ُِ ْ

ََْصيرِي َمنْ  قَيَل  اظ
َ
َ  

َ
ََ  قَيَل  اهللاِ  إِل ََواِرّ�و

ْ
ْنُ  ال

َ
� 

ََْصيرُ 
َ
َّي ََاْشَادْ  بِيهللاِ  آَمّهي اهللاِ  َ

َ
ََ  بَِ ْنِلُمو َُ 

්රලඅල-කිරඩල3 : 52 ර්ව්ලදල ්ර්්ර්ලැරල ව.  

 

අස්-සහැ අය-්ිානර ෙහි් අනිායයය 
සලාතයැි ආෙවැත   සැහ් සලාතයැ ෙ  න 
තන 

ැරෙරකල ෙංහල ්මල නසල ෙංශළර ල කඩල ෙමමල අතෙිැල
සහ්ව්ඩෙගඩල්ම ලඅවංලපෙෙලරමල ්ලඹ්ලරලරවලඉටල
නූමල ඩර්ං්රලෙව. නසනලෙංශළර ලෙරෙමලතරලඅවංලපෙෙල
රමලරලරවලඉටලනූම ලඅරේලෙරෙෙව. ඉඩල්ම ලඅමවැල
වෙෙලරමලවමඩ්ලමව ලවලල්ැල ්ලරලරවලඉටලැර්.  
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්ෙමක්ලහජිල ලඅතෙිැලසහ්ව්ඩලඅවලංලවෙණලරමලහජිල
සහ්ව්්ල  රලෙංහල වලකද්ල ල ල්ැලැ්හ් ල මූලගවල
 ෙමඩල  රල ්ලඉටලැර්.  

කද්ංරූ් ල රෙේඩල ෙැෙරක ිසල ෙගරල කංිල අද්ඩල
 ලර්ෙමඩල   රල මස්ජද්්ල ලලසල රැරවල ෙදැ ල ඉටල
ැරඩෙඩලරමල  ලදලඹ්ලව ේළලලමසජ්දලෙංරවලමසජ්ද්්ල
 ඬවල රෙේඩල ඉටල ැරරල රැරවල ෙදෙැ ල ෙතවර්රවල
ිසෙර ල  ඩරවල සහ්වේ ල ෙතවර්රවල කංිල සහ්ව්ල
රෙවපැල වල  ඩරවල සහ්වේ ල ෙතවර්රවල  ැල රර 
ෙතවර්ලැරලගනරඩලඉටලැෙකශලරමල ්ලඹ්්ලරහි්්. ඹ්ල
ෙතවර්ලැරරලදට්ලඅලහ්ං්ලකසලල රලැරලෙද්.  

අනර්ි්්ලසහ්ව්ලඅවරලං්ල ්්ලරෙවපැලෙ රලෙංහල  ල
අතෙිැල සහ්ව්ඩල අවරල ෙරරස්ැමල ෙ ඩර්ල දමල ලපසල
ස්ථ්රල ම්ව ෙමඩල ෙංහල ැව්ෙරඩල ෙංහල ෙරඩල නූමල
 ඩර්ං්රල ෙව. ෙමමල අතෙිැල සහ්ව්ඩ මස්ජදෙෙල ෙංහල
නරෙස ලෙංහලඉටලැර්. රසවලඉව්ලකළමලරඩෙඩලනරෙස ල
ඉටලනූම්.  

�ْدِ  َ�نْ  َّ : عهه اهللا رض ثَيبٍِت  بِْن  َِ
َ
ِ  رَُنوَل  َ َّ َّ  ا : "... قيل َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

لّوا ّ�َاي ََ
َ
مْ  ِف  اّييُس  َ ُِ َّ  ُ�يُورِ فَْضَل  فَإِ

َ
َالةُ  الّصَالةِ  َ َمْرءِ  ََ

ْ
  بَيِْتهِ  ِف  ال

ّ
 إِال

َُةَ  َمْكتُو
ْ
 )عليه متفق"  (ال
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සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල පැ්ෙලැකල ්ර්ල ෙස්දල  ඩල ස් වල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලෙමෙසශලර්ිව්ලැරරලහද.  

 ර්න, නුහ්ල නුහ්ෙෙල නෙරස්ල ළකල සහ්ව්ඩල ඉටල
ැරඩර. අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩල ංලරල ඉටල ැරනල හ්රල
අෙරකවලසහ්ව්ඩෙගඩලකළමලරනෙෙලවමලනරෙස ලඉටල
ැරරලපදගහ්්ෙෙලසහ්ව්්. (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 

ෙඳමස අනෙයත සලාතයැ ෙ  නය 

ෙ ෙනෙවලර්�ලැ්හ්ඩ  ලං්ලදංරලලැ්හ්ඩ  ලරැරවලෙදැල
්ලුඩලඅතෙිැලසහ්ව්ඩ ඉටලනූමලරගම්නලගවලැරල ව. 
්ලඅළපඩලකළමමලසහ්ව්ලරනෙෙලර්�ලැ්හලසහ්ව්්.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُنول نمعت قَيَل  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ :  َ�ُقول َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

فَْضُل "
َ
ََ  َ�ْعدَ  الّصيَيمِ  َ َضي ََ ُمَحّرمُ  اهللاِ  َشْارُ  َر

ْ
فْ  ال

َ
َفِر�َضةِ  َ�ْعدَ  الّصَالةِ  َضُل َََ

ْ
 اظ

َالةُ   )َنلم ََرجه" (اللّيِْل  ََ

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල ැකල පැ්ේැ්ල වමඩල සරඩල නඩල ්ර්ල අබල
්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරල
හද.  



 

281 

රමහ්ර්්ල  ලකළමමලක ර්ස්ලරනෙෙලඅලහ්ං්ෙෙලම්ස්ල
රරලසංිරමලම්ස්්. අනර්ි්්ලසහ්වේඩල  ලකළමමල
සහ්ව්ලරනෙෙලර�ලලැ්හලසහ්ව්්.    
   (මහ්්්ල:  සස්ලම) 

 

අනෙයත සලාතයැ ෙ ්ාය  

1. අතෙිැලසහ්ව්ඩල ලරලසලස්ලසහ්ව්ලඉටලනූම්ල
ෙ ත්ල වවලර්ඩල ලඉටලනූම්ලඅනමලත්ල ව. 
 ෙසශල්ෙමකලරලසලස්ලඉටලැරඩෙඩලරමල ්ලරඩ්ල
කළම්. රසවලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ැලදලරලසලස්ලඉටල
නූම්ලෙ ත්ලෙරෙදරරලෙැෙරක්ලංලරලඅඩලඅ්්ල
 ්ලමලැ්ිග්න.  ල්ලඉංවලසමංඩල ප ලඹ්ල ං ල
අයපඩලසහ්ව්ලඉටලැර්.  
 

2. නසනලෙංශළරනඩලෙවෙරරලෙැෙරකලර්ඩල ලඅතෙිැල
සහ්ව්ඩල ඉටල ැෙකශල රමල රලසල ස්ල සහ්ව්ල ඉටල
ැරඩර්්ල හලේරල කසලඩල අඩ ල ඹ්්ල හලේනල
 ව. ්මලනසලෙංශළර ලමවලඹ්ල ෙසශල ර්ඩල ලඉටල
ැරඩෙඩල රමල රලසල ස්ල ඉටල ැරඩර්්ල  රල රරල
සම ිූලකසහලඹ්්ල රලරනල ව. 
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්මලනසලෙංශළර ලමවලෙැෙරකලං්ඩසල ලසහ්ව්ල
ඉටලැරඩෙඩලදලඹ්ෙෙලසහ්ව්්ල රලරඩෙඩලරලසල
ස් ඉටල ැරඩර්්ල හලේරල කසහ්. රසවල
ෙංශළරනඩලෙවෙරරල ෙසශලැරඩෙඩලරමල මලකසලඩල
අඩ ල මූ ල රලරනල ව.  

ََ  عهه اهللا رض ُحَصْ�ٍ  ْ�نُ  ِعْمَراَ َ�نْ  �َ ُت  قَيَل  َمُِْنوًرا ََ
ْ
ظ
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َنأ ََ 

َالةِ  َ�نْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َْ " يَل َ�قَ  قَيِعًدا الّرُجِل  ََ َّ  إِ فَْضُل  َ�ُاوَ  قَيئًِمي ََ
َ
َمنْ  َ ََ 

 َّ ْجرِ  َِْصُف  فَلَهُ  قَيِعًدا ََ
َ
َقيئِمِ  َ

ْ
َمنْ  اظ ََ  َّ ْجرِ  َِْصُف  فَلَهُ  ََيئًِمي ََ

َ
َقيِعدِ  َ

ْ
" اظ

 )الخيري ََرجه(

 

ඉමර්ඩලඉබනල් ෙස්ඩල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. -  ළම්ලඅිෙස් ෙරහුේකරල  ලල්.-ර්ඩල
 ලඉටලැරරලරනෙසකෙෙලසහ්ව්ලලළ්මරලමමලඅලහ්ං්ෙෙල
්ව්්ූඩෙගඩලලම ෙරර.  ල්ල ළම්ෙූහලඹ්ලස්ලෙගරල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලරමල ්ලඹ්්ලකළමලෙර්. ැරෙරකලර්ඩල ල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලදලඹ්්ල රලරනෙෙලස්ලෙගරලසහ්ව්ලඉටල
ැකල ෙැෙරකෙෙල කසලඩල අඩන. ැරෙරකල නද්ල ගනරඩල
සහ්ව්ලඉටලැෙකශලදලඹ්්ල රරනෙෙලර්ඩල ලසහ්ව්ලඉටලැකල
ෙැෙරකෙෙලකසලඩලඅඩනල්ල්ල ලර ං.   
 (මහ්්්ල: බං්ප) 
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සලාතය ඉට කතාි තහහම ත්න ලතැ ෙවලාිැ 

සහ්ව්ල ඉටලනූම්ලවංරමලැරනලහලබල ෙවහ්රඩල ංන. 
 රම,  

 

(1)  

ُْدرِ  َنِعيدٍ  َب َ�نْ 
ْ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل :  قَيَل  عهه اهللا رض ّي ال  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

" 
َ

َالةَ  ال َالةِ  َ�ْعدَ  ََ َعْصِ  ََ
ْ
َّ  اظ ْمُس  َ�ْغُرَب  َح َّ   ال

َ
ال َالةَ  ََ َالةِ  َ�ْعدَ  ََ رِ  ََ َْ َف

ْ
 اظ

 َّ ْمُس  َ�ْطلُعَ  َح َّ  )عليه متفق" (ال

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබලසරදලඅල-කදපල (රළ්ලහ්්ල
අඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

අසිල සහ්වේඩල   රල  වල අරර්ල ්රල ෙව ල සහ්ව් ල
ෙරෙමලව. හජිල සහ්වේඩල   රල  වල කද්රරල ෙව ල
සහ්ව් ලදලරලව.  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 

رٍ  نَ �ْ  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  َِ ََ  َنيَعٍت  ثََالُث " : قيل عهه اهللا رض َع َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  اهللاُ  ََ
َْ  َ�هَْايََي َََنلّمَ  َعلَيْهِ 

َ
َ  َ ِّ َْ  ِ�يِانّ  ََُص

َ
َ  َْ

َ
ْورَيََي ِ�يِانّ  َ�ْقُبَ  َ ْمُس  َ�ْطلُعُ  ِح�َ  ََ َّ  ال
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َِِغةً  َّ  بَي َّ  ِاَ�ةِ اظّظ  قَيئِمُ  َ�ُقومُ  ََِح�َ  رَْررَِفعَ  َح ْمُس  رَِميَل  َح َّ  رََضيُّف  ََِح�َ  ال
ْمُس  َّ ُغُرَِب  ال

ْ
َّ  لِل  )َنلم ََرجه" (َ�ْغُرَب  َح

 

ක ්්ලඉබනලරරිල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද.  

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ෙවහ්රඩලළර ල  ලදලඅ ලසහ්ව්ලඉටලනූමවලවරදල  ලදල
අ ල අවපඩලමරූ්්ල  වල වරඩල රකල දලසමවලවංරමලැරල
 වව්ං.   වලකද්ල ල ්ලඉංක්ලරුරලළවලෙවහ්ර,  වල
සනඩල ල ්ලඅරර්ලරල්වලරරලළවලෙවහ්ර,  වල්ලසල්රඩල
අරර්ල්රලළවලෙවහ්ර.      
    (මහ්්්: සස්ලම) 

 

අසය සලාතෙයැ ඳස සලාතෙය  නය 

 

අසි සහ්ව්්ල  ල වලඉංළඩල ලංල ලරල  ලරතෙෙලරමල
අතෙිැලසහ්ව්ලඉටලනූම්ලඅනමලත්ල ව. 

ا  َ�نْ  ِ
َّ  عهه اهللا رض طيظب َِب  بن ََ

َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي  َعِن  َ�َ�  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َعْصِ  َ�ْعدَ  الّصَالةِ 
ْ
  اظ

ّ
ْمُس  إِال َّ ال ْررَِفَعةٌ  ََ  )َاظسنيئ دداَ َبو ََرجه. َُ
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අලලඉබනලඅ්ලව්ලබල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද.  

ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල අසිල
සහ්වේඩල  ලසහ්ව්ලඉටලනූමලවංරමලැරල ව. රසවල
 වලඉංළඩලල ැෙෙලරමලරස.     
  (මහ්්්: අබලද්වද, අඩ-රස්ර) 

 

තහහම ත්න ලතැ ෙවලාිැ ෙ සලාතය ඉට කතෙම 
 නය 

 

1. ෙමමලෙවහ්රඩල ෙංශලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ඩලදලවර්හල්
 ලරැරවලෙදැලවංේළලලමස්ජදල ලරැරවලෙදැල
ිසෙර ල රැරවල ෙදැල යංූල සහ්ව්ල  රස්ල
සහ්ව්ලරලනලැ්රූ්ලස වලසහ්ව්ඩලඉටලනූම්ල
අනමලත්ල ව.  
 

2. හජිල සහ්ව්්ල   ල අවල   ල වල හජිල    ඩරවල
සහ්ව්වල අසිල සහ්ව්්ල   ල අවල   ල වලකංිල ල
 ඩරවල සහ්ව්වල ්මල නසල ෙංශළර ල මවල  ්ල
න්රවලෙවහ්ෙර ලඉටලනූම්ලෙරෙංලනල ලරමල රඩල
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අ්්ල මලෙවහ්රඩල ල ඩරවලසහ්ව්ඩලඉටලනූමල
රගම්නගවලැරල ව. 
 

3. මස්ජනලල ංර්මල  ල සටමල අරස්ථ්රැමල සහ්ව්ල ඉටල
නූම්ලඅනමලත්  ව.  

 

َّ  عهه اهللا رض ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ 
َ
َ  ّ ِِ َّ  اّي  بَِ�  يَي" قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

  َمهَيٍف  َ�بْدِ 
َ

َحًدا َ�ْمهَُعوا ال
َ
َيِْت  بَِاَذا َطيَف  َ

ْ
َّ  ال ََ يّةَ  ََ

َ
ْلٍ  ِمنْ  َشيءَ  َنيَعةٍ  َ

َ
َْ  ل

َ
َ 

 )هميج َابن اظتمذي ََرجه" (َ�َايرٍ 
 

ර ල (සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල ලර ල්රල
ජේ්ිලඉබනලසවඉමල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද.  

 

අබනලමර්හ්ෙෙලදවරන, ෙමමලනරසල ලදකකලැරරල ෙමඩමල
ර් ේ ලෙංහලදංරෙහ ලැරරලෙවහ්රැලිරලදලසහ්ව්ලඉටල
නරරලනසෙරකරලනුහ්ලෙරෙරක රි.   
  (මහ්්්: තිරද, ඉබනලම් ්) 
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2. තහජ ම සලාතය 

්ා�ය ජිාාහ කතෙම  නය 

ෙ ෙනෙවලර් ලැ්හ්ලඅතෙිැලසහ්ව්ඩලමුඩලජරම්රලනූමල
 ලෙෙශශල ඩර්රන. ෙමලලළ්මරලඅලහ්ං්ලවමල්ව්්ූඩල්ල
අූලැරල ව.  ්ලඉටලැරරලෙමඩල ළම්ූඩලවමලසමං්්්ල
රගම්නගවලැරල ව. ්ල ෙැෙර ලරේරල  තලැරල ව. 
 ෙමඩමල පලගඩර්ලදල ව.  

 

(1) කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

ّ�َاي يَي
َ
ّمُل  َ ّّ ُم

ْ
  اللّيَْل  قُمِ  ، ال

ّ
َِ  َِْصَفهُ  ، قَِليًال  إِال

َ
َْ  ، قَِليًال  ِمهْهُ  اْ�ُقْص  َ

َ
 َعلَيْهِ  ِِدْ  َ

َررِّل  ََ  ََ َ ُقْرآ
ْ
 ، رَْرِ�يًال  اظ

 

(ෙ ෙෙරහූ්නඩ) ෙ ෙරර්ල ගවල වලරලවව්ූන, (රලමනමල
ලපස) ර් ෙෙලරලු්ලසැි. ( ්ඩ) ස්රල ් ලරස.  ්ඩල
අඩ ලෙංහල ්ඩල ( මලඅඩලැ්හේඩ) ස්රල ් ලඅඩලැරල
ගනි.  ෙසශල ෙරෙමලතලරමල  ්්ල රඩ්ල (ැ්හ්) අමැලැරල
ගනි. අල-කිරර්ලනසලඅයපඩලන්රි.   

      (අල-කිරඩල73: 1-
4) 
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(2) කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  
 

ِمنَ  دْ  اللّيِْل  ََ َّ َْ  َعَس  لََك  ََيفِلَةً  بِهِ  َ�تََا
َ
َُّك  َ�بَْعثََك  َ  َ�ُْموًدا َمَقيًمي َر

ඹ්්ලඅමවරලරෙේඩලර් ේ ල ම(කිරර්ල ්ර්්ර්ල
නූම) මුඩලවංජජදලසහ්ව්ලඉටලැරි. නුෙෙල රම්ම තල
පෙිස්ලැරනලහලබලස්ථ්ර්ැලනුරලරලුටලරඩර්ලපසරර. 
  (අල-කිරඩල17: 79) 

 

(3) කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

 َّ ُمّتِق�َ  إِ
ْ
ٍَ  َجّهيٍت  ِف  ال ُ�يُو ِذينَ  ، ََ َِ َ ُُّامْ  آَرَيُهمْ  َمي آ  َذلَِك  َ�بَْل  َكَُوا إِّ�ُامْ  َر

ََ  َمي اللّيِْل  ِمنَ  قَِليًال  َكَُوا ، ُ�ِْنسِ�َ  ُعو ََ ْنَحيرِ  ، َ�ْا
َ ْ
ُِيأل ََ  ُهمْ  ََ ِ�  ، َُْنتَْغِفُرَ ََ 

َوالِِامْ  َْ َ
َمْحُرَمِ  لِلّنيئِِل  َحّق  َ

ْ
ال ََ ، 

සල්ලලඩමල  ්භ තැ්ඩල ඹිඩෙෙල  රම්ම තල ඹිර්ල
පද්ර්ල ැකල දටල රෙගරල ස්රිගේ ල දල කල ව ල දල ෙරත. 
සල්ලලඩමල ඹිඩලස්ල ෙ රල ්ංැමලැරඩරඩලවං. ඹිඩල
ර් ෙෙල ස්රල ් ල  මූ ල නදඩරඩල වං. වරදල ඹිඩල
අක්මලැ්හේ ල ්  ේම්රලඅ්ල ත. ්්ිැ්්්වල(ධර්ල
රක රනලහලබ) නු්ඩ්වලඹිඩෙෙලසම තඩලඅ්ත් ල රරල
ත ූ.   (අල-කිරඩල51: 15-19) 
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්ා�ය සලාතෙයැ ජිාාහ කතෙම ාොය 

ර් ්ල ජරම්රලනූමල ්ංැමල අළපඩල කළමලි්්රන.  ්ල
දංරලලැ්හෙෙලැරරලඅතෙිැලදට්ලරඩ්ලකළම්. ෙංශළරලවමල
ංවවල ්පාදධලභ්ර්ලරංසගවරලස්ලකවවූවරලඅලහ්ං්්ල
ලපරමරල්ලලන.  ෙමඩමලනඩෙදඩලඅර ල ෙමඩලනේ්ැරව්ල
රහ්ලස්ූලෙදරල්ලලන. කවවූවරලඅලහ්ං්රලසූලගල්මල
ළළඩලවම රේරඩලඹ්ලෙරනෙරඩල පව්්ගලැරරල්ලලන. 
ර් ේ ලකළමමලෙවහ්රලරනෙෙලමධ්මලර් ්්.  

 

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

 َّ َشدّ  ِ�َ  اللّيِْل  ََيِشئَةَ  إِ
َ
قَْومُ  ََْطئًي َ

َ
 ِ�يًال  َََ

සල්ලලඩමලර් ේ ල(රලමනමලසමං්) අර ල මල ්ලසව්ලදලඩල
 ්හර්න. රදර්ල( ්ලඅරේහධලැරලගලගම්) රඩ්ලකංව්. 
(අල-කිරඩල73:6) 

2.  

ّ  ُنئَِل  ََ  ِِ
ّي  َنلم عليه اهللا ََ ايّ

َ
فَْضُل  الّصَالةِ  َ

َ
َُةِ  َ�ْعدَ  َ َمْكتُو

ْ
 َ�َقيَل  ؟ ال

فَْضُل "
َ
َُةِ  الّصَالةِ  َ�ْعدَ  الّصَالةِ  َ َمْكتُو

ْ
 )َنلم ََرجه" (اللّيِْل  َجوِْف  ِف  الّصَالةُ  ال

අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩෙගඩල   ල රඩ්ල කළමමල සහ්ව්ල
කම දල?්ල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩෙගඩලලමසනලහල්්.  ල්ල ළම්ෙූහල 
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අනර්ි්්ල සහ්ව්ඩෙගඩල   ල කළමමල සහ්ව්ල රනෙෙල
මධ්මලර් ෙෙලඉටලැරරලසහ්ව ෙව ්ල්ල රස්ලසැ්ං.  

(මහ්්්ලසස්ලම)  

3.   

َّ : قيل عهه اهللا رض َعََِنةَ  ْ�نُ  َ�ْمُرَ َ�نْ ََ  َ  ّ ِِ َّ  اّي : " قَيل َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
 َّ قَْرَب  إِ

َ
َُ  َمي َ و ُِ ّّ  الّرّب  يَ َعبْدِ  ِمنْ  َََجّل  َع

ْ
رِ  اللّيِْل  َجوَْف  اظ َِ

ْ
َْ  اآل  اْنتََطْعَت  فَإِ

 َْ
َ
َ  ََ و ُِ ّمنْ  رَ َ  يَْذُكرُ  َِ َّ ّّ  ا َك  ِف  َََجّل  َع

ْ
ْن، الّنيَعةِ  رِل ُِ َّ  فَ  الّصَالةَ  فَإِ

ُاوَْدةٌ  َ�ُْضْوَرةٌ  َْ ْمِس  ُطلُْوِع  إِل ََ َّ  )َاظسنيئ اظتمذي ََرجه.." (ال

ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල
්රලඅමිලඉබනලඅ්ස්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද. 

සල්ලලඩමල  රම්ම තල වමල ගලවව්්ල රඩ්ල සස රල රනෙෙලල
මධ්මල ර් ේ ල අරස්රල ෙැේෙස ්.  ්ලලඩල ෙමමල
ෙංහර්ෙර ලැරෙරකලඅලහ්ං්රලෙමෙර ලනූම්ලංලන්්රල
දරඩෙඩලදලඹ්ල ෙසශල ්ලඉටලැරවර්. සල්ලලඩමලසහ්ව්ල
 වලකද්රරලෙව ලෙගරලලවලෙ ඩරනලහ්නල ව.   
   (මහ්්්: අව-තිර , අඩ-රස්ර) 
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්ා�ෙය පාය්හාිැ පි  න ලළහ ෙවලාි 

1. 

ّ  َنِمْعُت : قيل عهه اهللا رض َجيبِرٍ  َ�نْ  ِِ
َّ  ايّ َّ :  "َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  ِف  إِ

  لََنيَعةً  اللّيِْل 
َ

ْنِلمٌ  رَُجٌل  يَُوافُِقَاي ال ُل  َُ
َ
ْ�ًا اهللاَ  َُْنأ رِ  ِمنْ  ََ َْ َ

ْ�يَي َ ِّ َرةِ  ا َِ
ْ

  ََاآل
ّ

 إِال
ْ�َطيهُ 

َ
ّ  َََذلَِك  إِيّيهُ  َ ْلَةٍ  ُُ

َ
 )َنلم ََرجه" (ل

 

ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ැකල
පැ්ේැ්ලවමඩලසරඩලනඩල්රල ් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

සල්ලලඩමල ර් ෙෙල ෙවහ්ර ල  ව. සස්ලමල රනෙසකල
ෙමෙහෙරලං්ලමළෙහෙරල්මල්ං ව ල ලළෙවලරමල ්ල මල
ෙවහ්ර්ලඅද්කලවෙෙලරමල ්ලඹ්්ලලපරමනලහ්ඩෙඩම්. 
 ්ලසටමලර් ්ැමල ව.     
 (මහ්්්: සස්ලම) 

2. 

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َ ُل : "َل قَي َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ُّهَي َ�ْ�ِ  َر

  َ�بَيرَكَ 
َ

َ�َعيل ََ  ّ ْلَةٍ  ُُ
َ

  ل
َ

ْ�يَي الّنَميءِ  إِل ِّ رُ  اللّيِْل  ثُلُُث  َ�بَْق  ِح�َ  ا َِ
ْ

 َمنْ : "َ�ُقوُل  ، اآل
 ِِ يَب  يَْدُعو َِ ْنتَ

َ
ُ  فَأ

َ
ظُِ�  َمنْ  ل

َ
ْعِطيَهُ  َُْنأ

ُ
ِِ  َمنْ  فَأ ْغِفرَ  َُْنتَْغِفُر

َ
ُ  فَأ

َ
 )عليه متفق" (ل
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබල්ෙර්ර්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

සටමල ර් ්ැමලඅරසඩල ර් ේ ලළෙරඩල ැැලැ්හ් ල
ඉතපරලත ්ලදලකවවූවරලභ්ග්ල රලඅ ෙෙල රම්ම තල කසල
අංස්ල  ංකල  ල ෙමෙසශල  රසඩෙඩ්. ැරෙරකල මෙගඩල
ප්ිථර්ලැරඩෙඩලදල ල්ලමමලඹ්්ලලළළවලෙදර. ැරෙරකල
මෙගඩලඉලහ්ලසැඩෙඩලදලඹ්්ලමමලලපලරමර. ැරෙරකල
මෙගඩලසම්රලඅ්ල ඩෙඩලදලඹ්්ලමමලසම්රලෙදර.  
      
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

්ා�ෙයෙ අිදි සි ජිාාහ කතා ආ්ම් කතා 

ර්  සහ්ව්ලසමං්ල පමවරලඅර රනලලපසලඉේ්ලසහ්වේඩල
  රල ෙවහ්සපඩල ලපසනරල සස්ලමරරේකල නද්ල ගලගමල
 ඩර්රලෙව.   

මධ්මලර් ේ ලකකක්ෙෙලංලඅනම්ලසරඩලෙදඩර්ලඅර ල ල
ර් ්ලජරම්රලනූමල ඩර්ං්ලෙව.  

ِب  َ�نْ 
َ
َّ  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ

َ
َّ  اهللا ُنوَل رَ  َ  َ�ْعِقدُ " قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

 َُ يَْطي َّ ِس  قَيِ�يَةِ  َعَ  ال
ْ
َحِدُ�مْ  َرَ

َ
ّ  َكَ ع يَْضُِب  ُ�َقدٍ  ثََالَث  ََيمَ  ُهوَ  إَِذا َ ُُ 

ٌْل  َعلَيَْك : ُ�ْقَدةٍ 
َ

َْ . فَيْرقُدْ  َطِو�ٌل  ل َلّْت  اهللاَ  فََذَكرَ  اْنتَيَْقَظ  فَإِ
ْ

َْ  َدةٌ ُ�قْ  ا�   فَإِ
َ
 رَوَّضأ
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َلّْت  َْ  ُ�ْقَدةٌ  ا�ْ َّ  فَإِ َلّْت  ََ بَحَ  ُ�ْقَدةٌ  ا�ْ َْ َ
يًطي فَأ َِ

َ   اّيْفِس  َطيَّب  �
ّ

ِِال بَحَ  ََ َْ َ
َ 

ِبيَث  ََ  اّيْفِس  ََ  )عليه متفق" (َكْنَال
, 

සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩල පැ්ෙල ැකල ්රල අබල ්ෙර්ර්ල
(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

ඹ්ල අළපඩල ෙැෙරකලනද්ල සැ්ල දල ඹ්ෙෙල  සල ලට සඩල
ෙේ්ව්ඩල ගල්ල ළර ල දම්. ගල්් ල ේෙදරල සටමල
අරස්ථ්රැමලඹ්්ලදිරලනඩද ලෙවර්ල ්ලලඩලනද්ලගනල් ල්ල
 රස්.  

රසවල ඹ්ල අර ල  ල අලහ්ං්රල ස  වල ැකල ල් ගල්් ල
ලෙංඩෙඩ්. ඹ්ලිසලගවලල්ලවරවලගල්් ලලෙංඩෙඩ්. 
ඹ්ලසහ්ව්ලඉටලැකලල්ලඅරසඩලගල්්ලදලලෙංඩෙඩ්.   රල
ඹ්ල ලලළවලරවම් ල ස වල  ප්ල පදගහේකල ්ර්ල  වල
ෙර්.  ෙසශල ෙරෙරඩෙඩල රමල අලපසනල රවම් ල ස වල
ැමමලළේකල්ර්ල වලෙර්.   (මහ්්්: 
බං්පලං්ලසස්ලම) 

්ා�ය සලාතෙයැ ජිාාහ කතොෙ ආ යත  නය 

ර් ්ල සහ්ව්ල ඉටල නූමල ළළඩල ජරම්රල නූම්ල සටමල
සස්ලමරරේකමල ්ලැකලයළ්.  ්ලඅවල  ලෙරෙැකලයළ්.  



 

294 

 ََ ّ  َك ِِ
ََ  َّ َّ  اللّيِْل  ِمنْ  َ�ُقومُ   َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ةُ  َ�َقيظَْت  َميهُ قَدَ  َ�تََفّطرَ  َح ََ ِ : َع�

قَدْ  اهللاِ  رَُنوَل  يَي َهَذا رَْصهَعُ  لِمَ " َفرَ  ََ َمي َذَِْبَك  ِمنْ  َ�َقّدمَ  َمي لََك  اهللاُ  ََ رَ  ََ َّ َ
: قَيَل " رَأ

فََال "
َ
ِحّب  َ

ُ
َ  َْ

َ
َ  ََ و ُْ َ

 )عليه متفق" (َشُكوًرا َ�بًْدا َ
 

ර  (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල
 ළම්ූඩෙෙල ෙද ්ල ඉ ෙමරල වරම්ල ර් ්ල ජරම්රල
ැරඩෙරකල වං.  ල්ල ර්ේ්ල (රළ්ලහ්්ල අඩං්) ළර්ල
ෙමෙසශල ලමස්ල සැ්්ං. අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූනලඹ්ලෙමෙසශල
ැරනෙෙල ්? ඹ්ෙෙලෙ රලං්ල  ල ් ්ඩලරහ්ලඅලහ්ං්ල
ඹ්්ලසම්රලදල වල්ල්ල රස්ලසැ්්්.  ්්ලර ලළම්ෙූහල
ම්ලැ්වෙවදලගලවෙවකල මලගලරලම්ලසළටලල්ලයළලෙරෙෙවල
දල?්ල රස්ලසැෙේ.      
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 

තහජ ම සලාතෙය ූඳරා ්තආ්  ්හ 

ලවිලසමගලරැරවල ෙැෙකං ලෙංහලලවිලසමතලරැරවල
දංළරන. ේෙෙංහලල්ලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) 
ළම්ූඩලඉටලැරල වෙවලරැරවල ෙැෙකංන.  

 

 



 

295 

තහජ ම සලාතෙය ෙවලාි  

ඉේ්ල සහ්වේඩල   රල අක්මල කද්රරල ෙව ල වංජජදල  ල
ෙවහ්රල ර .  

ර් ෙෙල සහ්ව්ල සමං්ල කළමමල ෙවහ්රල රනෙෙල ර් ේ ල
ෙදරරලභ්ගෙෙලළෙරඩල ැැලෙැේස ලගවල ෙමඩල  ල
 රතරලෙවහ්ර්.  රමල ර් ්ල ෙැේස්ල රහ්ල ේද්ල   රල
ෙදරරල භ්ගෙෙල ළෙරඩල සලල ෙැේෙස ල සහ්ව්ල මුඩ 
ජරම්රලනූම්.   රලර් ්ලඅරස්රෙෙලනඩද්ල්්.  ෙසශල
ෙරෙමලතලරමලර් ්ලෙැේසල්ං්ැ්ලේද්ලංේඩලංවරලරලනල
ෙංහල ස්රලනලෙවහ්ෙවලසහ්වේඩලර් ්ලජරම්රලනූම්.  

َعيِص  بِْن  َ�ْمِرَ بِْن  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ 
ْ
َّ : َ�هُْاَمي اهللاُ  رَِضَ  اظ

َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َ  هللاُ ا ََ

َحّب : "قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ 
َ
  الّصَالةِ  َ

َ
َالةُ  اهللاِ  إِل َُدَ  ََ َحّب  الّنَالم َعلَيْهِ  َدا

َ
 الّصيَيمِ  َََ

 
َ

يَيمُ  اهللاِ  إِل َُدَ  َِ ََ  َدا �َ َ�ُقومُ  اللّيِْل  َِْصَف  َ�هَيمُ  ََ َ�هَيمُ  ثُلُثَهُ  ََ َ�ُصومُ  ُنُدَنهُ  ََ  يَْوًمي ََ
ُ�ْفِطرُ   )عليه متفق(" يَْوًمي ََ

 

සල්ලලඩමල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලඅබනලහ්ං්ලඉබනලඅමිල
ඉබනලඅල-රස්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද. 

අලහ්ං්්ල ඉව්ල  ්වමල සහ්ව්ල රනෙෙල ද්වදල (අෙහ් සල්
සහ්ම) ළම්ෙෙලසහ්ව්්. අලහ්ං්් ලඉව්ල ්වමලක ර්ස්ල
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රනෙෙල ද්ිදල (අෙහ් සල් සහ්ම) ළම්ෙෙල ක ර්ස්්. 
 ළම්ෙූහල ර් ේඩල අඩ ල නද්ෙගරල ඉඩල ළෙරඩල
ෙැේස ල සහ්වේඩල ජරම්රල ෙැේ,   රල ංේඩල
ෙැේස ලනද්ලගඩෙරකලවං.  ෙමඩමල ළම්ෙූහල ර ල
ක ර්සෙෙලනරවල ,  ර ලක ර්සේඩලරදලසැඩෙරකලවං. 
  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

තහජ ම සලාතෙය ්ාය 

1- රනෙසකලනඩද්ල්රලඅරස්ථ්ෙවලර් ්ලජරම්රලනූමල
සම්ඩධේඩල අ ්ඩලැරල ගලගමල  ඩර්ර ල ෙර්.  ල්ල
ඹ්්ල ්ලඉටලැකලෙරෙංලනලවරම්ලනඩෙද ලුකරලදලඹ්ල
අ ්ඩලැකල දටලඹ්්ල රලරනල ව. ඹ්ෙෙලනඩදලැවූ්ල
්රතලෙගෞරරග්ල රම්ම තෙගඩලවලසදැ්ර ල්ර්ල වල
ෙර්.  

වමඩලවංජජදලසමං්ලඅර ලවලල්ලවමලස්ූලලසලදම්ලරකල
ඉමර්ඩල ර්ෙර ලඅරසඩලර්්වලදං්ල ්ර්්ර්ලැර්.  

 َّ ِق  ِف  إِ
ْ
ل ََاِت  ََ رِْض  الّنَمي

َ ْ
ِتَالِف  ََاأل َْ يَيٍت  ََاّيَايرِ  اللّيِْل  ََا

َ
َِ�  آل

ُ
َيِب ا ِأل

ْ
ل

َ ْ
 أل

ينَ ) ١٩٠( ِ
ّ

ََ  ال ُ�ُعوًدا ِ�يَيًمي اهللاَ  يَْذُكُرَ ََ  ُجهُوُِِامْ  َََعَ  ََ َ�تََفّكُرَ ِق  ِف  ََ
ْ
ل ََ 

ََاِت  رِْض  الّنَمي
َ ْ
ُّهَي ََاأل لَْقَت  َمي َر ) ١٩١( ايّيرِ  َعَذاَب  فَِقهَي ُنبَْحيَََك  بَيِطًال  َهَذا ََ

ُّهَي ِل  َمنْ  إََِّك  َر َِ �ْتَهُ  َ�َقدْ  يرَ ايّ  رُْد َّ َْ َ
َمي َ ََْصيرٍ  ِمنْ  لِلّظيلِِم�َ  ََ

َ
ُّهَي) ١٩٢( َ  إِّ�هَي َر

َِ  ُ�هَيِدي ُمهَيِديًي َنِمْعهَي يَمي ِ
ْ

َْ  لِإل
َ
مْ  آِمهُوا َ ُِ ُّ ُّهَي فَمَمّهي بَِر َي فَيْغِفرْ  َر

َ
َُهَي ي ّفرْ  ُذَُو ََ ََ 

رََوّ�هَي َنيّئَيرِهَي َ�ّهي بْرَ  َمعَ  ََ
َ ْ
ُّهَي) ١٩٣( ارِ األ آرِهَي َر   رُُنِلَك  َعَ  َََعْدَ�هَي َمي ََ

َ
ََي ََال ِّ

ْ  تُ
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ِقيَيَمةِ  يَْومَ 
ْ
  إََِّك  اظ

َ
ِْلُف  ال ِميَعيدَ  تُ

ْ
يَب ) ١٩٤( ال ََ ُُّامْ  لَُامْ  فَيْنتَ ِّ  َر

َ
َ  

َ
ِضيعُ  ال

ُ
 َ�َمَل  َ

ٍل  َِ مْ  َع ُِ َْ  َذَكرٍ  ِمنْ  ِمهْ
َ
ْ�َث  َ

ُ
مْ  َ ُِ ينَ فَ  َ�ْعٍض  ِمنْ  َ�ْعُض ِ

ّ
رُِجوا َهيَجُرَا يل َْ ُ

 ِمنْ  َََ
َُذَا ِديَيرِِهمْ 

ُ
ِِ  ِف  َََ ِِي قَيرَلُوا َن قُِتلُوا ََ ََ  َّ ّفَر َْ ُ َ

لَّهُامْ  َنيّئَيرِِامْ  َ�هُْامْ  أل َِ ْد
ُ َ
أل ََ 

ْرِي َجّهيٍت 
َ

ِْتَاي ِمنْ  ت
َ

ْ�َايرُ  َ
َ ْ
 َواِب اَّ  ُحْننُ  ِعهَْدهُ  ََاهللاُ  اهللاِ  ِعهْدِ  ِمنْ  ثََوابًي األ

)١٩٥ ( 
َ

ينَ  َ�َقلُّب  َ�ُغّرََّك  ال ِ
ّ

َِالدِ  ِف  َ�َفُرَا ال
ْ

ََاُهمْ  ُُمّ  قَِليٌل  َمتَيعٌ ) ١٩٦( ال
ْ
 َمأ

ُِئَْس  َجَاّهمُ  ِمَايدُ  ََ
ْ
ِن ) ١٩٧( ال ِِ

ينَ  ظَ ِ
ّ

ُُّامْ  اّ�َقْوا ال ِْري َجّهيٌت  لَُامْ  َر
َ

ِْتَاي ِمنْ  ت
َ

َ 
ْ�َايرُ 

َ ْ
ينَ  األ ِ ِِ ي   ِ�يَاي ََ

ً
ال ُّ َمي اهللاِ  ِعهْدِ  ِمنْ  َُ ْ�ٌ  اهللاِ  ِعهْدَ  ََ بَْرارِ  ََ

َ ْ
َّ ) ١٩٨( لِأل ِِ  ِمنْ  ََ

ْهِل 
َ
ِكتَيِب  َ

ْ
َمي بِيهللاِ  يُْؤِمنُ  لََمنْ  اظ َل  ََ ِّ

َْ
ُ
مْ  َ ُِ ْ َمي إِلَ َل  ََ ِّ

َْ
ُ
ِْامْ  َ

َ
يِشِع�َ  إِل ََ  ِ َِ  

َ
 ال

 ََ َ َتُ َْ َ َِك  قَِليًال  ََُمهًي اهللاِ  بِميَيِت  ُ
َ

َل
ُ
َ  َ ْجُرُهمْ  ُامْ ل

َ
ُِّامْ  ِعهْدَ  َ َّ  َر �عُ  اهللاَ  إِ  َسِ

َِنيِب 
ْ
ّ�َاي يَي) ١٩٩( ال

َ
ينَ  َ ِ

ّ
ِبَُا آَمهُوا ال َْ يبُِرَا ا ََ َرابُِطوا ََ اّ�ُقوا ََ مْ  اهللاَ  ََ ُِ  ظََعلّ

 ََ  )  ٢٠٠( ُ�ْفِلُحو

  රලදවලලපසනලැරලෙගරලිසලැරලගන්.   

  රලසලංලලකලරැරවලෙදැනඩලවංජජදලසහ්ව්ලරරමභල
ැර්. ර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ෙූහලෙමල
ගලරලපැ්ෙලනූෙමලදල 

َحُدُ�مْ  قَيمَ  إَِذا
َ
يَْفتَتِحْ  اللّيِْل  ِمنْ  َ

ْ
َالرَهُ  فَل َعتَْ�ِ  ََ

ْ
ِفيَفتَْ�ِ  بَِرَ ََ 

නුහ්ෙගඩලෙැෙරකලසහ්ව්ලසමං්ලර් ේ ලරලසලසැෙෙල
රමලසලංලලකලරැරවලෙදැනඩලසහ්ව්ලරරමභලැරවර්ල
්ල්ල රස්ලසැ්ං.  (මහ්්්: සස්ලම) 
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2-   රල රැරවල ෙදැල ්ලුඩල සහ්ව්ල ඉටල ැර්. සටමල
රැරවලෙදැ ලඅවරමලසහ්මල රස්.  

َّطيِب  بِْن  ُ�َمرَ  بِْن  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ 
ْ
َا : "قيل عهامي اهللا رض ال  رَُنوَل  يَي قَيَل  رَُجالً  إ

َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل  اللّيِْل  َالةُ ََ  َكيَْف  اهللاِ  َالةُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  َمثَْ�  اللّيِْل  ََ
ْفَت  فَإَِذا َمثَْ�  رِرْ  الّصبْحَ  َِ َْ

َ
 )عليه متفق" (بَِواِحَدةٍ  فَأ

අබනලහ්ං්ලඉබනලඅමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද.  

සල්ලලඩමලරනෙසක, අලහ්ං්ෙෙල්ව්්ූන, ර් ලසහ්ව්ල
ෙැෙසශලල්ලයළලදල?්ලලමස්ලසැ්ං.  ල්ල ළම්ෙූහල ්ල
ෙදැලෙදැල්ලුන. ඹ්ල බං්ලෙවහ්රල ලරෙූනල වල්ල ්ල
ෙරෙවෙවල   ල රැරව්නඩල ලවිල ඉටල ැරඩරල්ල  රස්ල
සැ්ං.   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

3-  වලමල ල්ල   ල සහ්ම් ල  රස්ල රැරවල ංවර ල ඉටලලල
නූම්ලදලඹ්්ලපසරර.  

4- න්රවල රැරවල ගූර ල  මල සළටල ද්්ැ්.  ්ල ඉටල
ෙරෙැරරඩලනඩද්ලුෙෙලරමලදංරලලැ්හෙෙලෙද්ූ් ල
්ලුඩල ්ලරලරවලඉටලැර්.  

ة ُنأظْت  ََ ِ َالةِ  َ�نْ  َ�هَْاي اهللاُ  رَِضَ  َع� َّ  اهللاِ  رَُنولِ  ََ  يللّيْلِ بِ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
�ِْنعٌ  َنبْعٌ " َ�َقيظَْت  ِِْحَدى ََ ةَ  ََ َ ِْ َعِت  ِنَوى َع

ْ
رِ  َرَ َْ َف

ْ
 )الخيري ََرجه" (اظ
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩෙෙල ර්�ල සහ්ව්ල ලළ්මරල රඉේ්ල
(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ෙගඩලලමසරලහද.  ල්ල ්ල බ්ල
රැරවලෙදැලංලරල ්ලංව ලල්. රර් ලල්.  ෙැෙකං ල
ල්ල්ල්  රස්ලසැ්්්.  (මහ්්්: බං්ප) 

5- වංජජදලසහ්ව්ලනරෙස ලඉටලනූමවල්ලසමං්ලවමල ිහල
අර ලනූමවල වලමලල්ලඹිඩලසමතලස්ස ැරලඉටලනූමවල
වමඩෙෙලංලන්්ර්ලඅනරලවමලසහ්ව්ලදිරලනූමවලනඩදල
 තලවලල්ැලමද ලනද්ලගලගමවල වලමලල්ලඅල-කිරර්ල
ංඅලරග්ල ්ර්්ර්ලනූමවල වලමලල්ලනංඅරල ්ර්්ර්ල
නූමවල රං්මව ල ර්වව ල   ල ැරරඩල ්රල ල්ල
අලහ්ං්ෙගඩලඅ්ලදලසිමවලදඬරෙමලර්ව් ල  ලැරරඩල
්රලල්ල ්ඩලරර ේ්රල ල මවලඅලහ්ං්රලපෙිස්ලැරරඩල
තේරලර්ව් ල  ලැරරඩල්රලල්ලඅලහ්ං්රල ලලළවල
නූමවලසළටලද්්ැ්. 

6-   රලලවිලසහ්ව්ලමුඩලර්�ලවංජජදලසහ්ව්ලඅරසඩල
ැර්. ර ලසලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහමලළම්ූඩලෙමෙසශල
පැ්ෙලැකං. 

رَ  ْجَعلُواإ" َِ مْ  آ ُِ َالرِ رًْرا ََ  )عليه متفق( "َِ

ර් ෙෙලඹ්ෙෙලඅරසඩලසහ්ව්ලලවිල්ර්ල වලැරලගඩර.
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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3. ි්ය සලාතය 

ි්ය ෙ  නය 

ලවිලසහ්ව්ලරලදගවල ඩර්ං්රන. අලහ්ං්ෙෙල්ව්්ෙූහල
(සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ්ල ගලරල  රසරඩල  ්ල
ප්ේහුැරලඉටලැරරඩල්ලගලරල ර්්රල පලගලඩ වං. 

1.  

ِب  َ�نْ 
َ
ِِ  قَيَل  َ�هْهُ  اهللاُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ ي ََ َْ َ

َ  ِِ ِلي
  َالٍث بِثَ  ََ

َ
َدُ�ُانّ  ال

َ
َ  َّ وَت  َح َُ َ

َ 
ْومِ  يّيمٍ  ثََالثَةِ  ََ

َ
ّ  ِمنْ  َ َالةِ  َشْارٍ  ُُ ََ ََْومٍ  الّضَح  ََ رْرٍ  َعَ  ََ  )عليه متفق( َِ

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. ම්ෙෙලරළර්ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ැවකලළර ලලක්මර ම්ලඅරසඩලක ෙදස්ලහ්්ලනඩං. මමල
මරූ්්ල වලරරලෙව ල්ර්ලමමලඅවලෙරෙංපර.  රමලසටමල
මසැමල රලළරැලක ර්ස්, කං්ලසහ්ව්, ලවිලඉටලෙැේල
නඩද්ල්ටම. (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

ِب  َ�نْ 
َ
يّوَب  َ

َ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل : قَيَل  عهه اهللا رض َ ِورْرُ " لّمَ ََنَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ْ
 َحّق  ال

ّ  َعَ  ْنِلمٍ  ُُ َد َبو ََرجه" (َُ  )َاظسنيئ دا
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
පැ්ෙලැකල්රලඅබලඅෙිබල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩල
ර්ිව්ලැරරලහද.  

ලවිලසහ්ව්ලසටමලසසල්මරරේකෙෙමලයළැමන.  
     (මහ්්්: අබලද්ිද, 
අඩ-රස්ර) 

ි්ය ෙ ෙවලාි 

ලවිල ලෙවහ්රලරනෙෙලඉේ්ලසහ්වේඩල  ලඅක්මලකද්රරල
ෙව ල වල ැ්හ්්. ර් ේ ල අරස්රල ෙැේසල වමල සවල
ස්ථ්රරරලව්්ලගඩර්ලකංවමලෙවහ්රලරඩෙඩ්.  

රඉේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

ةَ  َ�نْ  ََ ِ ّ  ِمنْ : قَيظَْت  عهاي اهللا رض َع� رَرَ  قَدْ  اللّيْلِ  ُُ َْ
َ
ِ  رَُنوُل  َ َّ َّ  ا  اهللاُ  ََ

لِ  ِمنْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  َّ َ
ََْنِطهِ  اللّيِْل  َ

َ
ِرهِ  َََ َِ آ رُْرهُ  فَيْ�تََ�  ََ َِ  

َ
 )عليه متفق" (الّنَحرِ  إِل

 

සටමලර් ්ැමලඅලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ල
රසලහම)   ලරරමභෙෙලදලදල  ලමධ්්දලදල  ලඅරස්රෙෙලදල
දලලවිලසහ්ව්ලඉටලැෙකශ්.  ්ලලඩලඹ්ෙෙලලවිලසහ්ව්ල
සං්ිලද ර්ල ර .      
  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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ි්ය ෙ අිා හා ූඳරා ්තආ්  ්ැ 

1- ලවිල  ල අරමල රැරවල ගූරල  ැන. ක පමල රැරවල
ගූරල ෙැෙකං ලෙංහලදංළරන.  ්ලරැරවලෙදැල්ලුඩල
ඉටලැරනලහ්්.   රලඅරස්රෙෙල  ලරැරව් ලඉටලැරනල
හ්්.  

ඉංවලසමංඩල ප ලල්ැල  ලරැ්ර්නඩලවරවලල්ැලවරවල
අැ්ර්නඩලසනලනූමල ඩර්රලජරම්රලනූමන.  ෙමඩමල
රගම්නගවල ැරල  තල කමෙවද්ඩල ලළ ලදමන. නරළවරල
රැරවල ෙැෙකං ලමවල මල්ං වන.  

2-  ප ිූවරෙෙලඅරමලපම්ූ්ලරනෙෙලසහ්මලෙදැනඩල
රැරවලළර ලඉටලනූම්.  වලමලල්ැල ්ලඅරස්රෙෙල  ල
සහ්ම්නඩලං්ල  ලවේං්් ද්නඩල(අවවං්්්ව්නඩ) ඉටල
ැරනලහලෙබ. සලලරැරවෙෙල ර්ලඅල-අඃහ්ල ්ර්්ර්ලනූමල
දලෙදරරලරැරවෙෙල ර්ල අල-ැ්ෆලඩල ්ර්ර්ලනූමලදල
ළඩරලනල රැරවෙෙල ර්ල අල-ඉං්හ්සල්  ්ර්්ර්ලනූමල දල
 ඩර්රන.  

3- රැරවල  ං ල ලවිල රෙේඩල ඉටල ැරඩෙඩල රමල
අරස්රෙෙල  ලවේං්්ද් ල රස්ල  රලසහ්මලෙදනල ව. 

4- රැරවල ංව ල ලවිල රෙේඩල ඉටල ැරඩෙඩල රමල දල
 ෙහසම්. රැරවල ංේඩල   ල සහ්මල ෙරෙදල වේං්්දල
 මූ ල රස්ල  රලරලස ස්ලංවරලනලරැරව්ලඉටලැෙකශල
රමල ්ලරරද ලෙරෙෙව.  
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5- රැරවලරර් ලලවිලැරඩෙඩලරමලෙදරර ලවේං්්දල
 රස්. සහ්මලෙරෙදල  රර ලඅ්රලනලරැරවේඩල  රල
 රස්.   රලරරලරලනලරැරව්්ලරලසලස්ල ්ලඉටලැකල
  රලරලරවලවේං්්දලල රස්ලසහ්මලෙද්.  

ඉව්ලකළමලරනෙෙලෙරරමමල  ලරැරව් ලලවිලරෙේඩල
ඉටලැරලඅරළවරලසහ්මේඩල  ල බං්රලලමලකලලකද්ස්ල
්ල්ලළඩරර ල ර්ම්. ළඩලරලනලරව්ෙර ල ්ලකස්ලං්ඩල
 රස්ලසැ්.  

 වලමලල්ලලවිලසහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලඉඩල  රලර්ඩෙරරඩල
රැරවලෙදැ ලඉටලනූමල ඩර්ං්ලෙව. ඹ්ලවුකලැරඩර්ල
සළෙවලරම රලසලස්ලවුකලැර්.  

ි්ය සලාතෙය ෙවලාි  

1- සස්ලමරරේකලවංජජදලසහ්වේඩල  රලලවිලසහ්ව්ල
ඉටලැර්. වමඩලඅර ලෙරෙරනල වල්ල ්ලෙරෙවෙවලනඩද්ල
ෙ රමලලවිලඉටලැර්. ෙමලලළ්මරලර ලළම්ෙූහල රස්ල
සැෙෙලෙමෙහස්. 

َّ  اهللاِ  وُل رَنُ  قَيَل  :قَيَل  عهه اهللا رض َجيبِرٍ  َ�نْ  يَف  َمنْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ََ  َْ
َ
َ 

 
َ

رِ  ِمنْ  َ�ُقومَ  ال َِ يُورِرْ  اللّيْلِ  آ
ْ
ُ  فَل

َ
ل َّ َ

َمنْ  َ َْ  َطِمعَ  ََ
َ
َرهُ  َ�ُقومَ  َ َِ يُورِرْ  آ

ْ
رَ  فَل َِ  اللّيْلِ  آ

 َّ َالةَ  فَإِ رِ  ََ َِ ُاوَدةٌ  اللّيِْل  آ َْ فَْضُل  َََذلَِك  ََ
َ
َ  
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
පැ්ෙලැකල්රල ් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද. 

‘‘ර් ්ලඅරස්රේ ලඅර ලෙරෙරනල වල්ල් ෙමකල ්ලවෙෙල
රමල  ලරරමභෙෙමලලවිලැරවර්, ර් ්ලඅරස්රෙෙලඅර ල
 ම්ල්ෙමකලරේලැෙකශලරමල ල්ල  ල අරස්රෙෙලලවිල
ැරවර්, සල්ලලඩමලඅරසඩලර් ෙෙලඉටලැරනලහ්රලසහ්ව්ල
ෙ ඩරනලහ්්.  ්ම්ලකළමලරනෙෙ“          (මහ්්්: 
සස්ලම)  

2- ැරෙරකලෙංහලර් ්ලරරමභෙෙලලවිලඉටලැරල  රල  ල
අරස්රෙෙල අර ල වෙෙල රමල රලරවල ඉටල නූමනඩල ෙවෙරරල
ඉරටෙටලසිු්්ලඅනරලසහ්ව්ලඉටලැර්. ෙංශළර 

" 
َ

َِ  ال رَْرا ْلَةٍ  ِف  َِ
َ

 "ل

 ැමලර් ේ ලලවරලෙදැ ලෙරෙමලවල්ලර ල(සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ෙූහලපැ්ෙලැකල්ලලන.  
    (මහ්්්ල අබල ද්වද, අව-
තිර )  

ි්යෙ කහ් ඳතිසෙම  නය  

 වලමලල්ලලවිලසහ්වෙෙලදලකනවලසනලැරනලහලෙබ.  ැලමතල
කදල්්ල ්ලඉටලැකලංලැ. ැලමතලකදල්්ල ්ලඅවලංලරලදලර්ල
ංලැ.  
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රඩ්වල කංවල රනෙෙල ේෙෙංහල ල්ල ෙමමල ි්්රල අවල ංලරල
දලසම්. ෙංශළරල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල ලවිල  ල කනවල  රස්ල  තල ්ර්ල වංිවල රරල
සමංර ලෙරෙමලතල්ලලන.  

ි්ය ෙ කහ් පාය්හාෙිෙ ෙ ් ාය. 

කද්ංරූලරෙේඩලෙැෙරකලරැරවලළර ලඉටලැරඩෙඩල
රමලළඩරලනලරැරවෙෙලස්ලගවලඉප්වෙරඩල  ලදටවලඹසර්ල
ගන්.  ෙසශල ෙරෙමලතල රමල වුකල නූම්ල ෙ රල කිරඩල
 ්ර්ර්ලඅරසඩලැකල  ලඅවලඹසර්ලගන්.   රලඅලහ්ං්්ල
පෙිස්ලෙැේලඹ්රලෙමෙර ලෙැේල  රලර ල(සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙරවලදලසහර්වල රස්ලඅරළවරල
ංදස්ල ලසමංඩරල තල ප ලප්ිථර්රඩ  ලනරවලෙර්. ්ර්ල
අළපඩලසමංර ලෙමෙසශ්. 

ِِ  اللُّامّ  رََوظِّ�  َعَ�يَْت  ِ�يَمنْ  َََعفِِ�  َهَديَْت  ِ�يَمنْ  اْهِد َْت  ِ�يَمنْ  ََ
ّ

َُيرِكْ  رََول  ِل  ََ
ْ�َطيَْت  ِ�يَمي

َ
  َ�ْقِض  إََِّك  قََضيَْت  َمي َشّ  قِِ� ََ  َ

َ
ال َِِّهُ  َعلَيَْك  ُ�ْقَض  ََ ََ  

َ
 َمنْ  يَِذّل  ال

َْت 
َ

  ََال
َ

ال ََ  ّّ َت  َعَديَْت  َمنْ  يَِع
ْ
ُّهَي َ�بَيَرَ َْت  َر

َ
َ�َعيل ََ  

අලලාහමාහ්ද  නාැ හදඅත, ිආෆ  න-ාැ ආෆඅත, 
ිතිලල  න-ාැ තිලලඅත, ිළාරෙ ් න ාා අුතඅත, 
ික  මය් ාා තපඅත, ඉැහත තේ ි ලා ි ෙලා අෙලඅත 
ිඉැහන ලා යදලල ාැ ිාලඅත තළා්ෙත ්රළහා 
ිතආෙලඅත   
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ෙවවම: ්්ල! අලහ්ං්ලඹ්ලැරෙරක්ල්ංලමතලෙ ඩවෙෙලදල
 රඩල අ්ල අවෙර ල ම්ල දල ්ංමතල ෙ ඩරනල මලරරල ! ඹ්ල
ැරෙරක්ල ර්ලහ්්ලනඩෙඩලදල රඩලඅ්ලඅවෙර ලම්ලදල ර්ල
හ්්ලෙදනලමලරරල! ඹ්ලැරෙරකලභ්රලගවෙව ලදල රඩලඅ්ල
අවෙර ල ම්රල දල භ්රල ගනල මලරරල ! ඹ්ල ලපලරලමල දට ල ම්ල
අඹර්දම්ලහ්්ලෙදනලමලරරල! ඹ්ල ඩනලැකලදට ලරපපඩලම්ල
රර ේ්ලැරනලමලරරල! සල්ලලඩලඹ්ල ඩනලහ්්ලෙදඩෙර ්. 
රසවලඹ්ලෙැෙර ල ඩනලහ්්ලෙදරලනසෙරකලෙරෙමලව. වරදල
සල්ලලඩමලඹ්ලක ැ්රලැකලඅ්්ලඅරමඩලැරරලනසෙරකලදල
ෙරෙමලව. අ ෙෙල රම්ම ත්්ූන, ඹ්ලභ්ග්මවලල්. ඹ්ල
කවවූවරලල්.     (මහ්් :් අබල
ද්වද, තිර ) 

 වලමලල්ලවමලකනව්ලකමිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩල
ලසඩලර්ිව්ලැකල ප ලරරමභලැර්.  රමල 

لََك  َ�ْعبُدُ  يكا ِايّ  ا� ََ  َّ دُ  ََُص َُ �َْن َْك  ََ
َ

ِْفدُ  �َْنَع  ََاِل
َ

� َْش  رَْحَتََك  ََرُْجو ََ
َ

� ََ 
َّ  َعَذابََك  َكفِِر�ْنَ  َعَذابََك  ِا

ْ
ِحٌق  بِيظ

ْ
ل �َْنتَْغِفُركَ  �َْنتَِعيْهَُك  اَِّي ا� َُ َُثِْ�ْ  ََ  َعلَيَْك  ََ

 َ�َْ
ْ
ُفُركَ  ََالَ  ال ِْ َُْؤِمنُ  ََ َْضعُ  بَِك  ََ

َ
ْلَعُ  لََك  ََ� َ� ُفُركَ  َمنْ  ََ ِْ  يَ

අලලාහමා ඉඅයාත හුිස, ිලත නසල්, ිහස් ස, 
ිඉෙලඅත හස්ආ ි හහ්ෆස, හයූ ් හ්ාතත ි හහ්මා අදාළත, 
ඉැහ අදාළත බල-තාෆතහ ූලෙෙ. අලලාහමා ඉැහා 
හස්තඊනත ිහස්තෙෆරත ිනස්  අෙලඅතල-තඅ් ිලා 
හේරත ිනුයන බත ිහෙපූ ලත ිහෙලූ ාඅ 
යේරත 
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ෙවවම: ් ්ල! අලහ්ං්, අලලඹ්රමලරම ඩෙරස. වරදලඹ්්මල
සහ්ව්ල ඉටල ැරඩෙරස. ඹ්්මල   දල ැරඩෙරස. ඹ්ල
ෙරවමල ය් කල  ල ෙසශර්ල ැරඩෙරස. ඹෙබල ද්්රල අලල
අෙ  ේ්ල ැරඩෙරස. වරදල ඹෙබල දඅිම්ල  ්ල රඩෙරස. 
සල්ලලඩමලඹෙබලදඬරමලඹ්රල  රත ෙේශ ලැරඩරඩලසමතල
්ලමල  ව. ්්ල ! අලහ්ං,් සල්ලලඩමල අලල ඹේඩල කදවල
 වඩෙරස. වරදලඹ්ෙගඩලසම්රලඅ් ඩෙරස. ඹ්ලෙැෙර ල
ස්කල ්ං වල පදඩෙරස. වරදල අලල ඹ්රල පත ෙේශ ල
ෙරෙැරඩෙරස. ඹ්රල ලේර්සල ැරඩෙරස. ඹ්්ල ්්ංවල
රඩෙරස. ඹ්රල පත ෙේශ ල ැරඩරඩරල ඉරවහඩෙරස. 
   (මහ්්්: අල-්්ං ) 

 ෙමඩමලදිරලෙරෙැරලංදස්ලරහලසමංඩලප්ිථර්රඩලඅමැරල
 ලරස්ලංලැ. ඉඩලසමංර ලෙමෙසශ්.  

ِلحْ  اللُّامّ  َْ َ
ي ِديِ�  ِل  َ ِ

ّ
ِري ِعْصَمةُ  ُهوَ  ال َْ َ

ِلحْ  َ َْ َ
 َمَعيِش  ِ�يَاي اظِّت  ُدْ�يَيَي  ِل  َََ

ِلحْ  َْ َ
َرِ�  ِل  َََ َِ َيَيةَ  ََاْجَعْل  َمَعيِدي ِ�يَاي اظِّت  آ

ْ
َ�يَدةً  ال ّ  ِف  ِل  ِِ ُُ  ٍ�ْ  ََاْجَعْل  ََ

َموَْت 
ْ
ّ  ِمنْ  ِل  َراَحةً  ال  َشّ  ُُ

ක 

අලලාහමා අස්කහ් ් ප  අලලප හි ඉස්ා  අමත ිඅස්කහ ්
් සැයාය අලලඅ නහා ාආී ි අසක්හ ්්  අේඅ අලලඅ නහා 
ාආප ි ජඅකල හයාත සයාදතැ ්  න කලක තඅරැ ි ජඅකල 
ාවත ්ාහතැ ් යැ කලක මයරැ 



 

308 

ෙවවම: ්්ල! අලහ්ං්, ම්ෙෙලදංමලම්ල්ං වලැරවර්ල ්ල
ම්ෙෙලැ්යළරහලරැරරූ්්. වරදලම්ෙෙලෙමෙහෙරලජලව්ල
දල ම්ල ්ං වලැරවර්ල !  ්ලම්ෙෙල ජලව්්. වරදල ම්ෙෙල
අරස්ර්ල දල ්ං වල ැරවර්ල !  ්ල ම්ල රලරවල ංලූල ්රල
ස්ථ්ර්්. ස්කල් ං වලදට ලරිධර් ලෙහසලම්ෙෙලජලව්ල
 වලැරවර්ල! ස්කලදට ලරපපඩලරනනල ර වලමරූ් ලම්ල
 තලැරවර්ල!  

ِّ  اللُّامّ  ُعوذُ  إِ
َ
ِّ  ِمنْ  بَِك  َ َْ َع

ْ
َكَنِل  اظ

ْ
ُْبِ  ََاظ

ْ
ُْخِل  ََاْ َاَرمِ  ََالْ

ْ
ال َقْبِ  َََعَذاِب  ََ

ْ
 اظ

َاي َ�ْقَواَهي َ�ْفِس  آِت  اللُّامّ  َّ َِ ََْت  ََ
َ
َ  ُ�ْ ّ�َهي َمنْ  ََ ََْت  َِ

َ
ِلَّاي َ َهي ََ

َ
ْوال ََ ِّ  اللُّامّ  ََ  إِ

ُعوذُ 
َ
مٍ  ِمنْ  بَِك  َ

ْ
  ِعل

َ
ِمنْ  َ�هَْفعُ  ال ٍب  ََ

ْ
  قَل

َ
عُ  ال ََ ِمنْ  َ�ْ   َ�ْفٍس  ََ

َ
بَعُ  ال َْ َ ِمنْ  �   َدْعَوةٍ  ََ

َ
 ال

يُب  ََ  لََاي ُُْنتَ

අලලාහමා ඉැ  අ්ස බත යහල අජස ිල තස්ක ිල 
 රන ිල ිහ්ක ිල හ්ය ිඅදාබල තරර අලලාහමා ආන 
හෆ්ස තෙිාහා ි සෙතාහා අැත තඅර ාැ සෙතාහා අැත 
ිකයිහා ිාවලාහා අලලාහමා ඉැ  අ්ස බත යැ 
ඉලයැ ලා යැෆූ ි යැ තලබැ ලා යෙමූ ි යැ හෆස්ැ 
ලා තම්ළූ ියැ දුිනැ ලා ිස්තසාි ලහා 

ෙවවම: ්්ල ! අලහ්ං්, ෙරෙංලන්්ෙරඩල දල මලළැරඩල දල
 ් කැරඩලදලම වැරඩලදලරේහර්දධභ්රේඩලදලරගල
රෙක ලෙවදර්ෙරඩලදලරර ේ්රල වර. ්්ල! අලහ්ං,් ම්ෙෙල
සව්ල  ල ්්ලතභ්ර්ලදල  ල ්පාදධභ්ර්ලදලහ්්ලෙදනල
මලරරල! ලලළවලැරඩරඩලඅළපඩ ඹ්ලඅතලේශේ්ඨ්. වරදල
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ඹ්ල  ලභ්රැව්.   ල රැව්. ් ්! අලහ්ං,් පේහ රරවල
ෙරෙරරල දලනෙමඩල දල  ් ල ෙරෙමලතල සතඩල දල ලළගනල
ෙරෙහ්රලප්ිථර්ෙරඩලදලරර ේ්රල වරල!  (මහ්්්: 
සස්ලම) 

අරළවරල ලවිල කනව ල අරස්රෙෙල ර ල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩලෙැෙර ලලසහර්වලපැ්ෙලැර්. 
ලවිල කනවල  ල ෙංහල ෙරරවල අරස්ථ්රහල දල ෙංහල ප්ිථර්ල
නූෙමඩල  රලවමලදටවලස්ෙූ ලලපමලදමලලෙරෙැකලයළ්. 
ෙංශළරල ්ලසර්ථලැරරලනසනලස්ධැ් ලෙරෙමලතල්ලලන. 

ි්ය ෙහමිහ අිස්් ාිල ප කහ් ඳතිසෙම  නය 

ලවිලෙරෙරරලඅරස්ථ්රහලදලකනවල ලර්මලලළකලලසංගවල
ි්්රන. රසවලසස්ලමරවඩ්ල් මලනසලඅභ්ග්මවලසන ම ල
අසංරැ්ූලර්ව්රරූ් ල තලවලල්ැල ෙසශලකනවල රස්ල
සිමලරරද ලෙරෙෙව.  ල්ලඅනර්ි්්ලසහ්ව්ඩල ලඅරස්රල
රැරව්්ල   රල කනවල  ලර්මල  ඩර්ං්රල ෙව. ෙම්්ල
කනවල ර්සහ්ල ්නෙරඩල ංලඳඩල ෙව.  වලමල අරස්ථ්ල රහල
වුකලනූම්ලෙ රලකනවල රස්.  

කනවලර්සහ්ල ෙංරවල අසංරැ්ූල ර්ව්රරූ්ැල රසරල
කනවල ලනිරහලසස්ලමරවඩලෙැෙර ලප්ිථර්ලනූම ලෙංහල
අ ර්ධැ්රල ෙදරල පත ෙේශ ැ්ඩ්ල  ෙර රල ප්ිථර්ල
නූම ලසනලෙව.  
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ِبْ  َ�نْ 
َ
ََ : قيل عهه اهللا رض ُهَر�َْرةَ  َ َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َ�ُقوُل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
  ِح�َ 

ُ
َالةِ  ِمنْ  َ�ْفُرغ رِ  ََ َْ َف

ْ
ِقَراَءةِ  ِمنْ  اظ

ْ
ّبُ  اظ َِ �ُ َ�ْرَ�عُ  ََ َنهُ  ََ

ْ
 لَِمنْ  اهللاُ  َنِمعَ  َرَ

َدهُ  ُّهَي َحِ لََك  َر َْمدُ  ََ
ْ
ِِ  اللُّامّ  قَيئِمٌ  ََُهوَ  َ�ُقوُل  ُُمّ  ال

َْ
َ
َوِلدَ  َ

ْ
َوِلدِ  ْ�نَ  ال

ْ
 �ْنَ  َََنلََمةَ  ال

يمٍ  ََ َ�ّييَش  ِه ِب  ْ�نَ  ََ
َ
ُمْنتَْضَعِف�َ  َرُِيَعةَ  َ

ْ
ال ُمْؤِمِه�َ  ِمنْ  ََ

ْ
رََك  اْشُددْ  اللُّامّ  ال

َ
 ََْطأ

َضَ  َعَ  َاي َُ
ْ
 يُوُنَف  َكِنِ�  َعلَيِْامْ  ََاْجَعل

 

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩ ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරලහද. 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
 බ්ල සහ්වෙෙල කිරඩල  ්ර්්ර්ල අරසඩල ැරරල ල්ල
අලහ්්ල අ ්ිල ්ල්ල ව ්ිල  රස්ල වමල  සල ඹසර්ල
සරඅලහ්්ල ලමඩල ංරද්ල ්ල්ල  රස්.   රල ස්ෙගරල
සැරඩමලෙමෙසශදල රස්.  

්්ල! අලහ්ං්, රලදෙෙලපවලරලදරලදල ේ්මෙෙලපවලසහම්රලදල
අ්ලර්රෙෙලපවලඅේ්ේ්රලදලෙදරලලේර්සරඩව්ඩලඅළපඩල
නිරහ්ඩල දලසදර්හනලමලරරල ! ්්ල ! අලහ්ං්, සහිලෙරවල 
පඩර්ල තලැරන මලරරල !  ්ලඹිර්ලි හේෙල (නේ්ැර) 
ැ්හ් ෙමඩල වලැරනලමලරර.    
  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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 ාහත ප ි්ය ෙ  නය 

්ෙමකලගමරැලදලෙගෙඩල් ලසේසශලරමලඹ්ලෙ ෙෙකෙරලමවලලවිල
ඉටලැර්.  

්මලර්ංර්ැලෙංහලනමප්ැලෙංහල් රඩල් ්ර්ැලෙංහලරලරැල
ෙංහල ගමඩල ැරඩෙඩල රමල  ඩර්ං්රල රනෙෙල වමඩ්ල
 ං ැම ල  ෙවෙවල රරමභල ව ්ර්ල අරස්ථ්ෙවල නබහ්ල
ෙදස්ල ස්ූල හ්ල වමල ර්ංරෙෙල ස්මල ලවිල සහ්ව්ල ඉටල
නූම්.  ෙසශලෙරෙමලතලරමලඅරස්ථ්ර්ලඅනරලඹ්ලේෙසල ල
සැරල ේෙර ලස්ලගනරඩලසහ්ව්ලඉටලැර්.  ෙසශලස්ල
ගලගම්ලෙරෙංලනලරමලර්ඩෙරරඩලවමල සලසිත්ලැරරඩල
සහ්ව්ලඉටලැර්.  

ََ : قَيَل  عهامي اهللا رض ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  ّ  َك ِِ َّ  اّي ِّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  ِف  يَُص
َالةَ  إِيَميءً  يُوِمئُ  بِهِ  رَوَّجَاْت  َحيُْث  َراِحلَِتهِ  َعَ  الّنَفرِ    اللّيِْل  ََ

ّ
َفَرائَِض  إِال

ْ
�ُورِرُ  اظ ََ 

 )عليه متفق( َراِحلَِتهِ  َعَ 

ඉබනලකමිල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්ම්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරලහද.   

ර ල (සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ෙූහල ල ලගමරැල
ේදලසැ්ලදලවමඩලසැරල ේර්ලස්ූලහ්ලවමලර්ංර්ලමවල
ස්ලසිත්ලැරරඩලර්�ලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙරකලවං. රසවල
අනර්ි්්ලසහ්ව්ඩල ලංලර.    
   (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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ි්ය සලාතය තපා කතෙම ්ාය 

ැරෙරකලලවිලසහ්ව්ලඉටලෙරෙැරලෙංහල ්ලඅමවැල ලෙංහල
නඩද්ලුෙෙලරමලඹ්ලඅර ලවලල්ැලෙංහලමව ලවලල්ැල ්ල
ඉටලැර්. හජිල ලඅද්ඩලං්ලඉැ්මවලඅවරලවලෙවහ්ෙර ලැක්ල
රෙේඩලඉටලැරඩෙඩලරමල ්ල් ලඅයපඩමලඉටලැර්. රසවල
දංරලල ැ්හෙෙල ැක්ල රෙේඩල ඉටල ැරඩෙඩල රමල  ්ල
ඉරටෙටලසිු්්රනඩලඉටලැර්. ඹවෙවලසිු්්රනඩලඉටල
ෙරෙැර්. ර් ෙෙලරැරවල ෙැෙකං ලලවිලරෙේඩලඉටල
ැරඩෙඩලරමල ්ලදංරලලැ්හෙෙලරැරවලෙදෙකං ලෙදැල
ෙදැල්ලුඩලඉටලැර්.   

ةَ  َ�نْ  ََ ِ َّ  َع�
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوَل  َ ََ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  اللّيْلِ  ِمنْ  الّصَالةُ  فَيَ�تْهُ  إَِذا َك

َْ  َََجعٍ  ِمنْ 
َ
ْ�ِهِ  َ ََ  َّ ةَ  ثِسَْتْ  اّيَايرِ  ِمنْ  ََ َ ِْ َعةً  َع

ْ
 )َنلم ََرجه( َرَ

 

ර්ේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩලෙවදර්ර ලෙංහලෙරරවල් මලෙංශළර ල
මවලර්�ලසහ්ව්ලඅව  ලැකලල්ලදංරලලැ්හෙෙලරැරවල
ෙදෙෙකෙං ලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙරකලවං.  
    (මහ්්්: සස්ලම) 
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4 ත්ා හ් සලාතය 

ත්ා හ් සලාතෙය  නය 

වර් ං්ල සහ්ව්ල රලදගවල  ඩර්ං්රන. ර ල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ල රසලහම) ළම්ූඩල ං්ල  ළම්ූඩෙෙල
අනග්රැ්ඩල (රළ්ලහ්්ල අඩ්ම) ෙමමල ැිවර්ේ ල
නරවලවල්ර්ලසර්ථලැරරඩලංදස්ලසමංඩල ල ව.  

වර් ං්ල සහ්ව්ල රමක්ඩල ම්සෙෙල ඉේ්ල සහ්වේඩල   ල
ස්ස ැල රෙේඩල ඉටල නූම්ල රගම්නගවල ැරනල හලබල
අතෙිැලසහ්ව්න. වර් ං්ල් නලලෙවැලගලගම්. සහ්වෙෙල
දිරලරෙේඩලඅල-කිරර්ල ්ර්්ර්ලැරරල්ලලඩලසටමල
රැරවලංවර ලඅවරලර්රෙෙමල ර්්ලර්ඩල ලලෙවැලගනත. 
 ්ලලඩල ්්ලවර් ං්ල්ර ර්ම්ලේදල ව. රනෙසකලඉටල
ැරරල අනර්ි්් සහ්ව්ල ංලරල ෙස  අතෙිැල සහ්ව්ඩල
නරෙසශල දල ඉටල නූමල රඩ්වල කළම්.  ෙමඩමල ස්ස ැල
රෙේඩලඉටලනූම්ලරගම්නගවලැරනලහලබලයංූලසහ්ව්ල
වර් ං්ලසහ්ව්ලරලනලසමංලසහ්ව්ඩලමස්ජදෙෙලඉටලැරනල
හ්්.  

ත්ා හ් සලාතෙය ෙවලාි 

රමක්ඩලම්සෙෙලඉේ්ලසහ්වේඩල  ලඅක්මලද ර්ලවලැ්හ්ල
ළකල වර් ං්ල සහ්ව්ල ඉටල ැරනල හලෙබ. ෙම්ල ලපරඩල ං්ල
ැ්ඩව්රඩල ්රල ෙද ්ිෙර්්මල  ඩර්ං් ව ි්්රන. 
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රමක්ඩල ම්ෙෙල ර් ්ල ජරම්රල නූමල ලළ්මරල ර ල
(සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල  පල ගලඩවං. 
 ළම්ෙූහලෙමෙසශලපැ්ෙ ැකං. 

ََ  قَيمَ  َمنْ " َضي ََ ُ  ُغِفرَ  ََاْحتَِنيبًي إِيَميًَي َر
َ

 )عليه متفق" (َذَِْبهِ  ِمنْ  َ�َقّدمَ  َمي ل

ැරෙරකල රමක්ඩල ම්සෙෙල ලේර්සේඩල යළරල ං්ල කසලල
්හ්ෙ ෙෙරෙවළෙරඩල ර් ්ල අතෙිැල සහ්ව්ඩල මුඩල
ජරම්රලැරඩෙඩලදලඹ්ලැකලඹ්ෙෙලෙ ර  ් ්ඩලරහ්ල
සම්රලෙදනලහලෙබ. (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම)  

ත්ා හ් සලාතය ඉට ත්හ ්ාය 

1-  ඩර්ං්රලරනෙෙලඉම්ම රර්්ලසස්ලම රවඩලසමතල
ස්ස ැරල රැරවල 11 ල ඉටල නූම්. ෙම්ල ඉව්ල
කළමමලකම්ලෙර්.  වලමලල්ලරැරවල13 ලලඉටල
ැරනලහලෙබ.  

සටමලරැරවලෙදැැ්ල  රමලසහ්මල රසනලහලෙබ. 
ෙම්ල කළම කම්ල ෙර්.  වලමල ල්ල රැරවල
ංවරනඩල   රල සහ්මල  රසනල හලෙබ. ල්ැල  ැල
රැ්ර්නඩලදලවරවලල්ැලඅෙරවලරැ්රේඩලදල
ඉටලනූමල ඩර්ං්රලජරම්රලනූමන. රඩ්වලකළමල
කම්ලලළ ලදම් කවස්ංලදලප්ලයළ් 
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ةَ  ََ ِ َالةُ  َكََْت  َكيَْف  َ�هَْاي اهللاُ  رَِضَ  َع� َّ  هللاِ ا رَُنولِ  ََ  ِف  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
 ََ َضي ََ ََ  َمي َ�َقيظَْت  َر َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك �دُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ِّ

ََ  ِف  يَ َضي ََ   َر
َ

ال  ِف  ََ
ْ�ِهِ 

ةَ  إِْحَدى َعَ  ََ َ ِْ َعةً  َع
ْ
ِّ  َرَ ًَُعي يَُص ْر

َ
 ُُمّ  ََُطولِِانّ  ُحْنِهِانّ  َ�نْ  �ََنْل  فََال  َ

 ِّ ًَُعي يَُص ْر
َ
ِّ  ُُمّ  ََُطولِِانّ  ُحْنِهِانّ  َ�نْ  �ََنْل  فََال  َ  )الخيري ََرجه.... (ثََالثًي يَُص

රමක්ඩල ම්සෙෙල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ල රසලහම) ෙෙල සහ්ව්ල ෙැෙසශල  දල්ල රඉේ්ල
(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ෙගඩලලමසරලහද.  ල්ල ්:  

රමක්ඩලම්සෙෙ ෙංහල් ලංලරලෙරරවලැ්හරහලදලෙංහලරැරවල
11 ැ්ලරඩ්ල රලඩේඩලඉටලැරඩෙරකලෙරෙවං. රැරවල
ංවර ලඉටලැර්.   ලඅහිැ්ර්ලගලරලෙංහල  ලදිරභ්ර්ල
ගලරලමෙගඩලෙරෙලමසඩර.   රලවරවල රැරවල 4 ලඉටල
ැර්.   ල අහිැ්ර්ල ගලරල ෙංහල දිරභ්ර්ල ගලරල ෙංහල
ෙරෙලමසඩර.   රලරැරවල3 ලඉටලැර්.....  
 (මහ්්්: බං්ූ)  

َ�نْ  ََ : "قيل عهامي اهللا رض َ�ّبيٍس  اْ�نَ  ََ َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
 ِّ ةَ  ثََالَث  اللّيْلِ  ِمنْ  يَُص َ ِْ َعةً  َع

ْ
 )عليه متفق" (َرَ

ඉබනලඅබ්්ස්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ල
ැරරල හද. අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ෙූහල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ර් ේ ල රැරවල 13  ල ඉටල ැරඩෙරකල වං. 
      
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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ةَ  َ�نْ  ََ ِ ََ : قَيظَْت  عهاي اهللا رض َع� َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك ِّ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  يَُص
َْ  َ�ْ�َ  ِ�يَمي

َ
َ  

َ
َال  ِمنْ  َ�ْفُرغ يءِ  ةِ ََ ََ ِع

ْ
   اظ

َ
رِ  إِل َْ َف

ْ
ةَ  إِْحَدى اظ َ ِْ َعةً  َع

ْ
 َ�ْ�َ  َُُنلّمُ  َرَ

 ّ َعتَْ�ِ  ُُ
ْ
ُ�ورِرُ  َرَ  )َنلم ََرجه( بَِواِحَدةٍ  ََ

 

රඉේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 

අලහ්ං්ෙෙල් ව්්ෙූහල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ඉේ්ල
සහ්ව්ලඅරසඩලැකලෙවහ්ෙවලස්ලඅක්මලද ර්ලරැරවල11 
 ලඉටලැරඩෙරකලවං. සටමලරැරවලෙදැ ලඅවරමලසහ්මල
 රස්.   ලරැරව් ලලවිලඉටලැර්. (මහ්්්: 
සස්ලම)  

2- ඉම්මලරර්්ලරැරවල11  ලෙංහලරැරවල13  ලෙංහල
රමක්ඩල ම්සෙෙල රරමභෙෙල ස්ල අරස්ර්ල ද ර්ල
වර් ං්ල සහ්ව්ල ඉටල නූමල  ඩර්ං්රන. රසවල
අරස්රල  රල දංෙෙල න්්මල වුකල   දල රලනල
ඉප්වරඩල දිරල රෙේඩල ඉටල නූමල  ලෙෙශශල
ැ්යවවන. ෙංශළරල ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ලලල
රසලහම)  මල ර්ඩ  ලසසලර් ්මලජරම්රලැකල
්ලලන. ෙැෙරකලර්ලඅඩෙරඩලෙංහලරලඩේඩලෙංහල
ඉටලැෙකශලරමල ්ලරරද ලෙරෙෙව.   

3- ැරෙරකලවංජජදලැරඩෙඩලදල රමලඅරසඩලර් ්ල
සහ්වේඩල ජරම්රල ැරඩෙඩල දල  ල්ල ඹ්ල ලවිල
සහ්ව්ල වංජජදල සහ්වේඩල   රල ඉටල ැර්.   
ඉම්මල වර් ං්ල සහ්ව්ල ං්ල ලවිල සහ්ව්ල ඉටල
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ැරඩෙඩලරමලඹ්ලදලලවිලසහ්ව්ලඉම්මලසමගලඉටල
ැර්.   රලඹ්ලර් ්ලඅරස්රෙෙලඅර ල ලසහ්ව්ල
ඉටලැරඩෙඩලරමලඉරටෙටලරෙේඩලසහ්ව්ලඉටල
ැර්.  

ැ්ඩව්ර ලඅනර්ි්් සහ්ව්ලසමං්ලෙංහලඅතෙිැල
සහ්ව්ලසමං්ලෙංහලමස්ජද්ලෙරවල්්ම්ලඅෙ  ේ්ල
ැරඩගලරමල ්ල සම ිූේඩම රරරූ්ලැරල
ගනරඩලඉව්ල  ංවලභ්රේඩල රදල ලහිඩලභ්ලව 
ෙරෙැරරඩල ්ල සමං්ල ල්වරල ්්ල යළ්.  මල
අරස්ථ්ෙවල දල අිබදැ්ූල වවවර් ල කද්ෙරෙරනල
ලපසල ්ලරගල්හ්ලගළලයළලෙර්. 

 

කයාූල ෙලඅල ෙහි් ්ා� සලාතය ඉට කතා 
සිහා ාුහමිරැි පනිල ෙය ිනෙය තිදා ද? 

1. මඃමම්ලඉව්ලකළමලරඩෙඩලඉම්මලංලූල් රලෙව ලඹ්ල
සමතලසහ්ව්ලඉටලනූම්. ඹ්ලරැරවල11  ලෙංහල
රැරවල13 ලෙංහලරැරවල23 ලෙංහලර් අඩෙරඩල
ෙංහලරලඩේඩලෙංහලඉටලැකලදලඹ්ලසමතමලඉටලනූමල
රඩ්වලකළම්. ඹ්ලසමගලඉටලැරරලව් ැලලමඃමම්ල
කසලල රලරනල ව.  

ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) ළම්ෙූහල ෙමෙසශල
 ලර ං.  
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َِميمِ  َمعَ  قَيمَ  َمنْ  إَِّهُ "
ْ

َّ  اإل ُ  ُكِتَب  َ�هَْصَِف  َح
َ

ْلَةٍ  ِ�يَيمُ  ل
َ

َد َبو ََرجه(" ل  دا
 )َاظتمذي

සල්ලලඩමලැරෙරකලඉම්මලසමගලර් ලසහ්ව්ලඉටලැරඩෙඩල
දලඉම්මලරලරවලංලූල්රලෙව ලඹ්්ලකසලලල්නලහලෙබ. 
    (මහ්්්: අබලද්වද, තිර ) 

 

ත්ා හ ්සලාතය ොෙහය ි ය ි ්ේ ත රැ ි සැ 
ද? 

රමක්ඩලම්සෙෙලවර් ං්ලසහ්ව්ලෙමෙං් ම්ලඉව්ලකංවල
පදගහ්්ල රනෙෙල අහිැ්රලැ් ංඅ ල තල අල-කිරර්ල
මර්ල මවැල ෙ තේඩල යළරල  ්ර්්ර්ල ැරරල ං්ෆලල
රරේන.  ෙසශල ං්ෆලල රරේ ල ෙරෙ ල රමල ඉම්මල අල-
කිරර්ල්හ්ල ්ර්්ර්ලැර්.  

ඉම්ම රර්්ලරමක්ඩලම්සෙෙලමඃමමරවඩ්ලසසලකිරර්මල
අසඩර්ල සලහලස් මල ඉව්ල කළම්.  ෙසශල  ්ර්ර් නූම්ල
අ ං ලරමලඉඩලසමංර ල මූ ල ්ර්්ර්ලැර්.  
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අල-කයආැ ඳා්ායහා ත් අිසැ තප ි ි පාය්හා 
කතෙම ාොය.  

සහ්ව්ලළකලදලඅල-කිරර්ලඅරසඩලැකල  ලප්ිථර්ලනූමල
සම්ඩධේඩලනසනලෙවෙරළර ලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ල
රසලහම) ළම්ූඩලලසඩලෙංහලනසනල සං් රේකලලසඩල
ෙංහලර්ිව්ල ලරලව. සහ්ව්්ල් ලංලරරලඅල-කිරර්ලන්ර්ල
අරසඩල ැකල ල්ල   ල දල ප්ිථර්ල නූමල ලළ්මරල අරසල්
(රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැකලංදස්ැල
සමංඩල ල ව.  ්ලලඩලැලමතලකදල්ලප්ිථර්ලැකලංලැ. 
ැලමතලකදල්ල ්ලඅව ංලරලදලර්ලංලැ. අල-කිරර්ලඅරසඩල
නූෙමඩල   ල නරල යළල ලෙෙශේල ප්ිථර්ර ල දල සමංඩල  ල
ෙරෙමලව.  ්ලලඩල  ලදලඅල-කිරරෙෙලං්ලංදසෙෙලසමංඩල
්ර්්ලරෙවපැලප්ිථර්රඩල ලත්ලංලැ.  

 

5 ෙදඅිවනලසහ්ව්ඩ 

හතාසම කතා සිහා සාූෙති ුස් ෙම  නය 

හතාසම කතා සිහා සාූෙති ුස් ෙම ිය  ෙදතක.  

 කසරලඩරල අුණඩරල ඉටල ැරනල හ්රල  ඩර්ං්ර ල
රෙේඩ.  රමලඉඩල ැ ල ස්ෙවහලසහ්ව්ලජසරලසහ්ව්ල
රලනලඅනර්ි්් සහ්ව්ඩලසමං්ලරස ්ම්. අෙරැලෙදඅිවනල
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සහ්ව්ඩලවර් ං්ලසහ්ව්ලයංූලසහ්ව්ල හ්ල ව්ලඉටල
ැරරලසහ්ව්ලරලනලඅතෙිැලසහ්ව්ඩලසමං්ලරස් ම. 

ෙදරලඩරලඅුණඩරලඉටලෙරෙැරරල ඩර්ං්ර ලරෙේඩ. 
 රමලන්්සලලෙහ්ලලරලනලඅතෙිැලසහ්ව්ඩලසමං්ල   
රස් ම. ෙම්ලඅනමවලි ්්රන. ෙම්ලඅුණඩරලනරළවරලඉටල
නූම ලරෙේඩලෙරෙගලෙඩ.  

හබ (සලලලලාහ අෙලඅෙ ි සලලම)  ාා්ැ තප 
ෙම්හාිැ 

ර ලසලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහමලළම්ූඩලැකලෙදෙර්ල
රිගලෙදැන.  

 කසරලඩර, අුණඩරල ඉටල ැරනල හ්රල ෙදෙර්රඩ. 
කද්ංරූලරෙේඩලජසරලෙදෙර්රලෙදඅිවනලෙදෙර්රඩල
ඉස්තස්ැ්ල ෙංරවල  හ්ල  ව්ල ඉටල ැරනල හ්රල සහ්වල
අරස්ථ්ෙවල රවරරලෙදෙර්ර සං යංූලසහ්වලඅරස්ථ්ෙවල
 රවරරලෙදෙර්ර. 

ජසරෙර ල සහ්ව්ල ෙ රල ෙදෙර්ල ෙදැ ල ඉ ප වල ැරනල
හලෙබ. ෙදඅිවනලං්ලයංූලඅරස්ථ්රඩ ලසහ්ව්්ල  ල  ල
ෙදෙර්ර ල මූ ලඉටලැරනලහලෙබ. ඉස්තස්ැ්ලඅරස්ථ්ෙවල
දලසහ්ව්්ලෙ රල  ලෙදෙර්ර ල රවරනලහලෙබ.     

ෙදරලඩර, අරේව්ර්්ලඅනරලඉටලැරනලහ්රලෙදෙර්. ර ල
(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල් මලනසලැවූ ල
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නටල ල්ල ්ල ලළ්මරල ලෙෙශේල ෙදෙර්ර ල ඉටල ැරත. රර ල
අලහසල්ලළ්මරල ළම්ූඩලලෙෙශේලෙදෙර්ර ලැරල වව්ං. 
 ෙමඩමලෙසෙරැමලැකලම  රේ්ලෙගහ ැලැ්ඩව්ර ල
ලළ්මරලලෙෙශේලෙදෙර්ර ලැරල වව්ං. ෙමෙහසලලෙෙශේල
සදම් ල වල ල්ැල ෙදෙර්  ලරලව මල ර ල ළම්ූඩෙෙල
සපව ලල්.  

ෙදෙර්ර ල  ර්්ෙෙල ංදරවල ළකල ්හ ටම ල  තල ැරරල
අයපඩලල ැ්ලයළ්.   ලඅඩවිගව්ලඹිඩරල පගලඩල්ල
යළ්.   ල පම්ූ්ල ං්ල ඉටලැරරලකම්ලරැිේභ්ල ල්ල
යළ්. ්මලනසලගල්කර ලපේර් ල තලවලල්ැල්ලලළ්මරල
නරලර ලඅරේහධ්ලහ්්ලදමලලපසලලෙෙශේලෙදෙර්ල ලරලව මල
ෙදෙැ්්ෙෙලරග ම්.  ෙහසමලඅුණඩරලෙැෙරරලෙදෙර් 
රහලදලෙමෙසශලැ්යළලැකලයළ්.  

ූස්කම ිරැෙෙ ූ්සියැ 

අල-රද: රදල ්නලරලරවලරලරවවල  ලරෙූරලරගම්නගවල
ැරනලහලබලසලමවමලකවසර්්.  

ඉස්හ්මෙෙලකවසරල3 ල ව.  

 කසරලඩර, සටමලසත් ල ්ස්මල ලරෙූරලජසරල ර්්. 
ෙමලලළ්මරලවලංදස්ඩලඉංවලඅලලසමංඩලැෙකස.  

ෙදරලඩර, සටමලරසරැමලේවර්ලලමසල1 රලනල ර්ලේදල තල
රනලලෆවිලෙංරවලක ර්සලරදෙමලකවසර් 
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ළඩරලඩර, සටමල රසරැමල  ලල  ජ ්ල ම්සෙෙල දසල ෙරනල
 ර්්ලේදලතේරලරනලලඅලං්ලෙංරවලංජලකවසර්. 

ූ්සි සලාතය ආ ාාන  ත කතෙම ය්ාය්ය 

රමක්ඩලම්සෙෙලක ර්ස්ලසම ිූලනූෙමඩල  ලඉටලැරනල
හ්රලරනලලෆවිලසහ්ව්ලදලංජල ලරග මලඉටලනූෙමඩල  ල
 ලලංජලදංරලනල රලඉටලැරනලහ්රලරනලලඅලං්ලසහ්ව්ලදල
ඉසහ්්මෙෙල ලෙෙශේ්ිග්ඩලඅළපන. ෙමමලඅතමංවලවලරලමනමල
ඉටල නූෙමඩල අරළවරල කවවූවරල අලහ්ං්් ල ළතල ලනම ල
රෙේඩලෙමමලසහ්ව්ලඉටලැරනලහ්්.  

�ٍَس  َ�نْ 
َ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَِدمَ : قَيَل  عهه اهللا رض َ َمِديهَةَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ْ
لَُامْ  ال ََ 

 َِ ََ  يَْوَمي َعبُو
ْ
َِ  َمي: "َ�َقيَل  ِ�يِاَمي يَل ؟ َهَذا َِ َْوَمي َعُب  ُكّهي: قَيلُوا "الْ

ْ
 ِف  يِاَمي�ِ  ََل

َيِهِلّيةِ 
ْ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َ�َقيَل  اْ َّ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ مْ  قَدْ  اهللاَ  إِ ُِ بَْدظَ

َ
ْ�ًا بِِاَمي َ ََ 

ْضَح  يَْومَ  ِمهُْاَمي
َ ْ
َ�ْومَ  األ ِفْطرِ  ََ

ْ
َد َبو ََرجه"  (اظ  )َاظسنيئ دا

ක 

අරස්ලරළ්ලහ්්ලඅඩ්ලළම්ූඩලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 
අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
මදර්ර්ල ලරප්ං. ෙැළලෙසලහම රහලනරවලරරලලෙෙශේල
 රලෙදැ ලඹිර්ලල්.  ල්ලර ලළම්ෙූහලෙමලෙද රලකම ල
දල්ලලමස්ලසැ්ං.  ් ල්්ලයගෙෙලෙමමල රරහලඅලලෙැළල
ෙසලහම රහලනරවලරඩරඩලවේසල් ල්ලඹිඩල රස්ලසැ්ං. 
 ල්ල අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ෙූහල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල
රසලහම) ෙමලෙදැලෙරනර්ලර්ලරඩ්ලේශේ්ඨල  රලෙදැ ල
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අලහ්ං්ලෙරරස්ලැරල වෙව්.  රමලඅලං්ල රලං්ලෆවිල
 ර්ලෙව.      (මහ්් :් අබල
ද්වද, අඩ-රස්ර) 

ෙදඅ රස සලාතෙය  නය 

සටමල සස්ලමරරේකල ං්ල සස්ලමරපේක්මල ෙදඅිවනල
සහ්ව්ලඉටලනූමලරලදගවල ඩර්ං්රන.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

َُّك  فََصّل  َرْ  لَِر
ْ

 ََا�

 ්ලලඩල ඹ්ල ඹ්ෙෙල  රම්ම ත්ල රලමනමල ෙැේල සවරල
ැල නූම ලැරන.  (අල-කිරඩල108:2) 

ෙදඅ රස සලාතෙය ෙවලාි 

  ල ෙවහ්රල  වල ර්ැලවරමලකස්ලකද් ෙමඩල රට  වල
මධ්ං්ෙරඩලඅරර්ල් රලෙව ල ර . අිවනල් ල්ලදලරලගවෙවල
මධ්ං්රලෙවහ්රලගව වර්්ඩල  රලරමල  ල  රලන්රවල
ෙවහ්ෙර  ලසහ්ව්ලඉටලැරනලහලෙබ. ංජලඅිවනල රලකවසරල
සහ්ව්ලඉටලනූෙමඩල  ර්ලකල ේ්ලැ්යළලරහලනරවල
ල්ලයවෙව.  
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ෙදඅ රස සලාතය සිහා පි් ි යාෙම ්ාය  

1- ලපසනල ලඅහිැ්රල ඳමල ලහඳම රලඩලසලර්ල රමල
ලහිඩලගලර්ලසහ්ව්ලසමං්ලල්වල මල ඩර්ංර්න. 
 ්ල  රලසළ්ලං්ලාත්ලෙංළලදල  ම ලරෙේන. 
රසවල ැ්ඩව්රඩල වමල අහිැ්ර්ල ෙංළල ෙරෙැකල
යළ්.  රමල ලහිඩල ෙරෙගලලල්ල යළ්. රන ඩල
සමගමලඹි්ලසහ්ව්්ලල්වල් ත. ඹස ලැ්ඩව්රඩල
ෙදෙර්ර්ල සංභ්ුල ෙරත. සහ්ව්ල ඉටල නූෙමඩල
්ලංලරරලසැත.    

مّ  َ�نْ  
ُ
َرََي: قَيظَْت  عهاي اهللا رض َعِطيّةَ  َ ََ َ

ّ  َ�ْعِ�  َ ِِ َّ  اّي َْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
َ
َ 

ِْرجَ 
ُ

ِعيَديِْن  ِف  �
ْ
َعَوارَِق  اظ

ْ
ََاِت  اظ ُدُ  َََذ

ْ
رَ  َرِ ال ََ َ

ُّيَض  َََ
ْ
َْ  ال

َ
نَ  َ

ْ
ظ َّ  َ�ْعَتِ َص َُ 

ُمْنِلِم�َ 
ْ
 )عليه متفق( ال

 

කමසලඅතේ් (රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ල රසඩග්.  

ෙදඅිවනල රලවවප්ඩලං්ලනරෙසශලරමලසැඩන්ඩලල්වල
ැරලෙගරල්රලෙමඩලඅලහ්ං්ෙෙල්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල
අෙහ් ල රසලහම) අ ්ල අූල ැකං.  ෙමඩමල ඹස ල
ැ්ඩව්රඩලසස්ලමරවඩලසහ්ව්ල ඉටලැරරලස්ථ්රේඩල
්ලංලරරලසැ්ලයළල්ල්ලදලඅූලැකං.    
      
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 
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2- මඃමමරවල බ්ලසහ්වේඩල  රලකදටසරමලල්වලරල
්ටමල  ඩර්ං්රල ෙව. ංලන්්ර ල  තල කදල්ල
 ්ගමනඩල්ටමලදල ඩර්ංර්ලෙව.  ෙසශලෙරෙංලනරමල
ර්ංර්නඩලගමඩලැර්.  

ඉම්මරර්්  සහ්වෙෙලෙවහ්රලද ර්ලපම්දලෙර්.  

  ලම්ිග්නඩලෙගෙස්ලෙරරවලම්ිග්නඩලරලරවල
 ලරභමල  ඩර්ං්රල ෙව.  ්ල  ඩර්ං්රල ජරම්රල
නූම ලරෙේඩලදලඉස්හ්මෙෙල ලෙෙශේවර්ලෙංළල
දල  ම ලරෙේඩලදලල ේනල ව.  

3- රනලලෆවිලකවසරල රලසහ්ව්ලසමං්ලල්ව රල් ටම්ල
ෙ රලර්ලඉඳලඹවෙවලසිු්්රනඩලඅනභරලනූමවල
රනලලඅලං්ල රලරං්රලෙරෙෙගරලකල ේ්ලහ්්ලදල
ඉඩල ්ම ල අනභරල ැරරල ෙව ල රමල සිමවලල
 ඩර්ං්රලෙව.  

ෙදඅ රස සලාතය ඉට කතෙම ස්් ාහය 

1- ගම්ලනනපඩල ළමංරැලඅිවනලසහ්ව්ලඉටලනූමල
 ඩර්ං්රන. සහ්ව්ලඉටලැරරලස්ථ්ර්්ලලලසෙෙල
රමල වං්්ළලල මසජ්දල රැරවල ෙදැ ල ඉටල ැරල
අලහ්ං්රලෙමෙර ලැරරඩලර්ඩ ල්ලයළ්.  

රිේ්රල දලඩල ්වහල රලනල නේ්ැරල අරස්ථ්රැල ංලරල
මස්ජදෙෙලඅිවනලසහ්ව්ලඉටලෙරෙැකලයළ්. රසවල
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ම ැ්ං්ෙවලමස්ජනලලංර්මල ලඅිවනලසහ්ව්ල  දමල
ඉටලැකලයළලෙව.  

2- අිවනල සහ්ව්ල ඉටල ැරනල හ්රල ස්ථ්ර්්ල
ලලෙසඩර්ලඅිවනලසහ්ව්්ලෙ රලෙංහල  ලඅතෙිැල
සහ්ව්ඩලඉටලැකලංලන්. රසවල ්ලලවංරමලැරනල
හලබලෙවහ්රැලෙරෙල්ලයළ්.  වංේළලලමස්ජදල
ංලරල අිවනල සහ්ව්්ලරෙවපැලෙරරවල ඩරවල
සහ්ව්ඩලනසර ලෙරෙමලව.  මලෙවහ්ෙර  ලඉම්මල
ලලෙසරලෙව ලව ්ිල ලර්ෙම ලනරවලල්ලයළ්.  

 

අ රස සලාතෙය ්ාය 

න්රවලසහ්වෙෙලෙවහ්රල ලරපලල්ලඉම්මලඉ ප්්ල ලරූල
අද්ඩලෙංහලඉැ්මවල ලර්ෙමඩලෙවෙරරලරැරවලෙදැ ලඉටල
ැර්.  කසරලනලරැරවෙෙලරරමභලව ්ර්ලසමතලව ්ිල
ංව ල ෙංහල රර් ල  රස්. ෙදරරල රැරවෙෙල දල රලරවල
රලුිෙමඩල   රල ව ්ිල  ං ල  රස්.  කසරලනල
රැරවෙෙල  රළලල හ්තං්ෙරඩල   රල  රළලල අඃහ්ල
 පතේද්ලදලෙදරරලරැරවෙෙල රළලලහ්තං්ෙරඩල  රල
 රළලලර්ි්්ල පතේද්ලදල ෙසශලෙරෙමලතලරමල කසරලනල
රැරවෙෙල  රළලලැ්හ්ල  පතේද්ල දල ෙදරරල රැරවෙෙල
 රළලලැමි  පතේද්ල දල  ්ර්්ර්ලනූමල  ඩර්ං්ර ල
ෙර්.  



 

327 

 ඩර්ං්රලජරම්රලනූම ලරෙේඩලදලරගම්නගවලනූෙමල
ලලධවර්ලි ්්ර්ලරලි ම ලරෙේඩලදලල්ැල  ලඅයරනඩල
දලවරවලල්ැලවරවලඅයරනඩලදල ්ර්්ර්ලැර්.  

අ රස ෙම්හාි 

ඉම්මල සහ්මල  ලර ල   ල  ර්්ල ෙරවල ංලූල ෙදෙර්ර ල
 රවර්.   ලදලඅලහ්ං්්ලපෙිස්ලැරලඹ්්ලළතලපදලැරලඹ්රල
ෙමෙර ලැරලඹ්්ලව ්ිල රස්ලරගම්නුහරල ලැ්යළල
ැරරලෙමඩලදලඅලහ්ං්්ලඅරරවලරරලෙමඩලදල ් ැ්ූලි්් 
රලඩලරලක ලසැරලෙමඩලදල ර්්ලදලනරවලැර්. 

රනලලඅලං්ල  රලකල ේ්ලහ්්ල දමල ලළ්මරවල  ලගත්ල
ලළ්මරවල ර්්්ල ලංල ලලැර්. රනලලෆවිල අිවනල  රල
රලමනම රහලස්ථ්රරරලසිමලලළ්මරවලේවර්ලලමසල රලංෙෙල
ක ර්ස්ලලළ්මරවලඹිඩරලදලනරවලැර්.  

අ රස සලාතෙය  න තන 

අිවනලසහ්ව්ලජසරල ර්ලස්ෙ  ේරල ලරළෙණලරමල ල්ල
ැරෙරකලඅිවනලසහ්ව්ලඉටලැෙකශලදලජසරලරග මලඹ්ෙගඩල
ඉරවල ෙර්.   රල ඹ්ල කංිල රෙේඩලසහ්ව්ල ඉටලැර්. 
ඉම්මල ං්ල අිවනල සහ්ව්්ල සංභ්සල ෙරෙවල අ්්ල ජසරල
සහ්ව්ලඉටලනූමලඅනර්ි්් ෙර්. අතෙිැලව ්ි රලඩල
 ැ ලඉම්ම්ලඅව   ල ලඅල-කිරඩල ්ර්්රේ  ලනරවල
වෙෙල රමල  මල ව ්ිල  ලර්ෙමල රග ෙමඩල රෙදනල  ව. 
ෙංශළරල ්ල ඩර්ං්ර ල් ලලන.  ෙමඩමල  ලන්මලස්ථ්ර්ල
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අව   ල ල තල් ලලන. සහ්ව්ලඉටලැරඩර්ලෙස ලසහ්ව්ඩල
ෙමඩමලසලලව ්ර්ලසමගලවමලදටවලඹසර්ලගන්. ෙදඅිවනල
සහ්ව්ඩ  ලං්ල හ්ල ව්ලඉටලැරරලසහ්ව්ඩ  ලන්රවල
රැරවල ෙදෙැ ල  රසරල අතෙිැල ව ්ිල සමතල රලරව 
රලරවවලදටවල ස මල න ලෙරෙෙව.   

ඉම්මලවමලෙදෙර්ෙර  ලැ්ඩව්රඩ්ලක දෙදස්ලදමවලඹිඩල
ෙැෙර ල ලරවකලරග මලෙමෙර ලනූමවලසදැ්රහලනරවල
ෙරරලෙමඩල පලගලඩ මවල ඩර්ං්රලෙව. 

අිවනල සහ්වෙෙල ඉම්මල සහ්මල  ලර්ම්ල ෙ රල ෙැෙරකල
සහ්ව්්ලසංභ්සලරඩෙඩලරමලඉම්මලසහ්මල ලර්ෙමඩල  ල
රලු්ලස්ල ්්ලන්රවලකම්ලඅනරලසහ්ව්ලසම ිූලැර්. 
ෙැෙරක්ල  ්ල මතල ංලවෙණල රමල  ්ල රලරවල ඉටල නූමල
අරේලෙරෙෙව. ඉම්මලසහ්ව්ලඉටලනූෙමඩල  රල්ෙමකල
ංලූල් ඩර්ල ්ලැෙකශලරමලඹ්්ලංලූල් ්ලංලැ. රසවලර්ඩල ල
ෙදෙර්ර්ලසරඩලඉව්ලකළම්.  ්ලලඩලර්ඩල  සරඩල ්ල
යළ්.  

අ රස දහ තේය ඳතිසා 

අිවනල ර්ඩල ලෙ ෙනෙවලවමලනරස ෙරකමෙ ෙකලමංමතලල
මස්ජද් රලනලෙ ෙනලස්ථ්ර රහලපසදමෙෙලව ්ිල ලර්මල
 ඩර්ං්රන. රසවල ැ්ඩව්රඩල අර්ල ලපරඩල ඉ පෙෙල
පසදමෙෙලව ්ිල ලර්ෙමඩලරලක ලසැ්ලයළලෙව.  
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තේය ඳතිසෙම ෙවලාිැ.  

1. රනලලෆවිල රලව ්ිල ලර්මල  රලර් ෙෙලරරමභල
 ල අිවනල සහ්ව්ල ඉටලැරනල හ්රල ෙව ල  රසනල
හලෙබ.   

2. රනලල අක්ං්ල  රල ව ්ිල  ලර්මල නලල ංජල ම්ස්ල
ලල්ෙමඩලරරමභල ල13 රලනලිඩ්ල රල වලඅරර්ල
්රලෙව ල රසනලහලෙබ.  

තේය ඳතිසෙම ්ාය 

1- ව ්ර්ලඉරටෙටලරැ්රේඩල ලර්ම 

  ِهلَ  الَ  َْب، هللاُ َْب، هللاُ
ّ
ه   َْب، هللاُ َْب، وهللاُ هللاُ، ِهال   هللاَلْمد   َو�ه

2- ව ්ර්ලඹවෙවලරැ්රේඩල ලර්ම. 

  ِهلَ  الَ  َْب، هللاُ َْب، هللاُ َْب، هللاُ
ّ
  َْب، هللاُ َْب، هللاُ َْب، وهللاُ هللاُ، ِهال

ه    هللاَلْمد   َو�ه

3- රරමභෙෙලඹවෙවලරැ්රේඩලව ්ිල රස්ලෙදරරල
රර්ලඉරටෙටලරැ්රේඩලව ්ිල ලර්මල 

هلَ  الَ  َْب، هللاُ َْب، هللاُ َْب، هللاُ ِ  
ّ
ه  َْب، هللاُ َْب، وهللاُ هللاُ، ِهال   هللاَلْمد   َو�ه
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ල්ැල  ලරැ්ර්නඩලදලවරවලල්ැලවරවලරැ්ර්නඩලදල
ෙම්ලසනලැර්.  

අ රස දහ ෙති ෙසලලම ිල න්ත  ෙම  නය 

ةَ  َ�نْ  ََ ِ َل : قَيظَْت  َ�هَْاي اهللاُ  رَِضَ  َع� ََ بُو َد
َ
رٍ  َ ِْ َِ  ََِعهِْدي بَ  َجَوارِي ِمنْ  َجيِرَ�تَي

ََْصيرِ 
َ ْ
َِ  األ ظَْت  بَِمي ُ�َغهّيَي ََ ََْصيرُ  َ�َقي

َ ْ
ظَيَْنتَي: قَيظَْت  ُ�َعيَث  يَْومَ  األ  َ�َقيَل  بُِمَغهّيَتَْ�ِ  ََ

بُو
َ
رٍ  َ ِْ اِم�ُ  بَ َّ ََ َ

َ  َِ يَْطي َّ َّ  اهللاِ  رَُنولِ  َ�يِْت  ِف  ال  يَْومِ  ِف  ََذَلَِك  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َ�َقيَل  ِ�يدٍ  بَي يَي" َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
رٍ  َ ِْ َّ  بَ ّ  إِ ُُ  َََهَذا ِ�يًدا قَْومٍ  ِظ

 ) عليه متفق" (ِ�يُدََي
 

රඉේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

අබල් ිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ලනරස්ල ලරප්ං.  ල්ල
ම්ලඅසලඩලසැලඅසලරලසලඅඩස්පලදලප්ඩලෙදෙදෙරකලබරසල්
රමලයදල ර්ලලළ්මරල දලෙගෙව්ලග්්ර්ලැරරඩලසැ් ්ල්ල
 ලර ර්්.  ්ල වරනර්වල ඹිඩල ෙදෙදර්ල ග්්ැ්ඩල
ෙරෙවංල්ලදල ලර ර්්.  ල්ලඅබල්  ැිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) 
ළම්ලඅලහ්ංේෙල් ව්්ූඩෙෙලනරෙස ලෙේ්ව්ඩෙෙලසිසවල
භ්ණඩල ද?  ්වලඅිවනල  රේ ල දල?්ලලමස්ලසි්.  ල්ල
අලහ්ං්ෙෙල් වල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) අෙංහ ! අබල
් ැි, සටමල සමං්ැ්මල කවසර් ල ව. ෙම්ල අ ෙෙල
කවසරල ර්ල්ල රස්ලසැ්ං.    (මහ්්්: 
බං්පලං්ලසස්ලම) 
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තහහම ත්හ ලද ෙති ෙසලලම 

ඉස්හ්මල වංරමල ැරරල හදල දට්ල ්ලඳ්්ර ල ත ්ල ංලන 
 ෙමඩමල වංරමල ැරරල හදල දට්ල ම්ධ්් ල රඩර්ල ංලනල
 ෙසශවලෙරෙමලතලරමලජලවලං්න් ලසන ල්ලංලන, ෙස ලඅ්්ල
්්ධ්ර ලරරලඅයපඩ ල ේරලැරරලි්්ර ලිරලදලවංරමල
ි්්ර ලෙර්.  

කද්ංරූලරෙේඩලතයකලරයධලමවලනද්ලගලගමල නවලු ලමල
රලනල පවනලරනස්ලජලව්්ලෙරෙගලකෙ රලඉඩල් ලංලරරල තල
ස්කලදටලවංරමලෙර්. ් ර්ල ස්ල් ලඩනම්. ු න්ම්. වංරමල
ැරරලහදලි්්රඩ්.  රඩලදට ලලරලර ලසංගවලලර්ෙලැ්ූල
සවලලැ්තලැරරරලැවකල තල්ලලඩලසස්ලම රරේක්ල
 රඩලදටලඉෙගරලගලගමලෙංහලඉගලඩල මලෙංහලරලරටමලෙංහල
 න ලෙරෙෙව.  

යම ්ා ගයෙ ලතැ ෙතෙහකි සළ ඳතඅෙම  නය 

්මලභ්ග්් ලහලබලෙැෙරක්ල ්  ල මවලඅව්ලඅවලදමවලල

َْاِهك ْ�َطيكَ  َمي لَ
َ
َمي اهللاُ  َ َعلَيَْك  بِهِ  َمنا  ََ   (අලහ්ං්ලඹ්්ලද්්්දලැකල

ඹ්්ලලපලරලමලදටලගලරලසළටලරඩර) ්ල්ල ලර්මවලසළටල
ද්්ැ්.  

َُْ�ِ  ََاْنتََعْرُت   - َفيه – روُته قصة ف – عهه اهللا رض ميلك بن كعب عنْ   ثَْو
ِِْنتُُاَمي

َّ  اهللاِ  رَُنولِ  إل فَيْ�َطلَْقُت  فَلَ ِِ  لّمَ ََنَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ  فَوًْجي ايّيُس  َ�يَتَلَّقي
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ِِ  فَوًْجي َُةِ  ُ�َاهّئُو ََ  بِيّلْو َُةُ  ِلَْاِهئَْك  َ�ُقولُو َّ  َعلَيَْك  اهللاِ  رَْو ُت  َح
ْ
ل ََ دَ  َد َِ َمْن

ْ
 فَإَِذا ال

َّ  اهللاِ  رَُنوُل  دِ  ِف  َجيلٌِس  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ َِ َمْن
ْ
ُ  ال

َ
َحةُ  َ�َقيمَ  ايّيُس  َََحْول

ْ
 �ْنُ  َطل

ُل  اهللاِ  ُ�بَيْدِ  َِ َّ  ُ�َاْر يفََحِ�  َح ََ  ِِ
َ
 )عليه متفق....  ( َََهّهأ

ැඃබල ඉබනල ම්ල ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්්ල හලබකල
 ්  ේම්රලලළ්මලසදමෙෙලදල ළම්ලලසඩලෙමෙසශලලපැ්ෙල
ැරරලහද. 

මමල  ඳමල ෙදැ ල අව ම්වර්ල ගවෙවර.   රල මමල
අලහ්ං්ෙෙ ්ව්්ූඩල ෙරව්ල ුේර.  ල්ල  ර්්ල
ැණඩ්්මල රෙේඩලම්ලසූලගල්ල ම්ල මස්ජද්්ල ලලෙසරල

ළවමල(ම්ල රලව) වව්්රලලළ්මරල َُةُ  ِلَْاِهئَْك    َعلَيَْك  اهللاِ  رَْو

(අලහ්ං්ලඹ්ලෙරවලලපරලමලවව්්රලලළ්මලසළටලරඩර) ් ල්ල
 රසරඩල ්  ල්ං.   ල්ලමස්ජදෙෙලඅලහ්ං්ෙෙල් ව්්ූඩල
ර්ඩල ලසැ්ං.  ළම්ූඩලර්්ල ර්්ලදලර්ඩල ලසැේහ්. ්ල
අරස්ථ්ෙවලදලවලං්ලඉබනලකේ්නලහ්ං්ලරලසලස්ලම්ලෙරවල
ඉ මපඩ  ලරූලඅව්ලඅවලදලම්ල ්  ල ්.   
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

හිත බෙ   ූ්සියැ ෙ  නය 

ඉංවල ල ප ලසස්ලමරවඩලසමරරලකවසර ළරන.  

ක ඩ  රලකවසරල්ලං්ලසම්රල ජපලරිේලරරමභ්ලිස්ළල
රිේලරරමභ්ලරලනලකවසරලඉස්ර්ලං්ලරඃර්ජලර් ්ලේඃ්්ඩල
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 ංෙකෙස්ලරලනල රලර් ්ලසහ්දලකවසරලනදංස්ලකවසරලෙමල
ංලරල සස්ලම රවඩල අවරල  රතරල ෙරරවල කවසරල ස්ලහල
රගම්ල ළකවලැරනලහලබලරරැලකවසරලෙව.  ්ලපත ෙේශ ල
ැරනල හල ්ල යවවන. ැරෙරකල  ්ල ැරඩෙඩල දල  ්ල
ලළගඩෙඩලදල්ලෙරවල රයමලැරඩෙඩලදල්ලසමං්ලල්දමල
ැරඩෙඩලදලඹ්ල ්ලේකලෙර්. ඹ්ල මල ් ෙෙල්රලදල ්ල
ි්්ර්ලරිරරලඅ්ෙෙල්රලදලක හඩෙරකල්ර්ල වලෙව.  

1. කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

َمنْ  يقِِق  ََ ََ ُ ُ  رََِّ�َ  َمي َ�ْعدِ  ِمنْ  الّرُنوَل  ُ
َ

ُاَدى ل
ْ
َ�تّبِعْ  ال ََ  َ�ْ ِِيِل  ََ ُمْؤِمهِ�َ  َن

ْ
ِ  ال

ّ
 َمي ََُول

 
ّ

َُْصِلهِ  رََوَ ِصً�ا َََنيَءْت  َجَاّهمَ  ََ ََ 

වමඩ්ල ්ංමතල  ලංල ලල වර්්ඩල   රල ර ල රර්්ෙගඩල
ැරෙරකල ෙරඩල  ල ්ඩෙඩල දල වරදල ලේර්සරඩව්ඩෙෙල
ම්ිගේඩලෙවෙරලවලම්ිග් ලලළ ඳඩෙඩලදලඹ්ලලට ්රඩල
සැල මලම්ිගෙෙමලඹ්රලඅලලඅව ංලරලදමඩෙරස. වරදලඹ්රල
නර්්ල ළස ැරරඩෙරස. රරවලඩලඅළපඩල ්ලනේ්ඨම්.
       (අල-
කිරඩල4:115) 

2.  

ةَ  َ�نْ  ََ ِ َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل  قَيظَْت  َ�هَْاي اهللاُ  رَِضَ  َع�  َمنْ " َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
ْحَدَث 

َ
ِرََي ِف  َ َْ َ

 )عليه متفق" (رَدّ  َ�ُاوَ  ِ�يهِ  ظَيَْس  َمي َهَذا َ
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අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩලපැ්ෙලැකල්රලරඉේ්ල(රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ල
ලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

ැරෙරකලඅ ෙෙල(දංම) ලේේ ල  ලෙරෙමලතලෙද් ලඅකතඩල
  ලැරඩෙඩලදල ්ලපත ෙේශ ලැරරලහදදන.   
     (මහ්්්ල: බං්පලං්ල
සස්ලම) 

6. කවෆ් හා හවෆ් සලාතය 

ක හ්ල ්නල ි්ලයංූ්්.  රමල ි්්ෙහහැ්ලෙංහල   ල
ෙැේස ලදංරලලැ්හෙෙලෙරෙෙ ගල්්ම්.  

් හ්ල්නලිඩ්ලයංූ්්.  රමලිඩ්්ෙහහැ්ලෙංහල   ල
ෙැේස ලර් ේ ලෙරෙෙ ගල්්ම්.  

ෙමමලරදඩලෙරඩලෙරඩරලඅිථලදල ිරලදලලක හ්ලං්ල්  හ්ල්රල
රදඩල ෙ ෙනෙවල ිඩ්යංූ්් ෙංහල  ි්යංූ්්ල භ්ලව 
ෙැෙි.  

යංූලසහ්වේඩලෙංළලද රනෙෙලඅලහ්ං්රල් ්වර්්ල
 වලනූමවලලේර්සලරිධර්ලැරලගලගමවලඅරරවලභ්ර්ලලළ 
ගලගමවල  ් ්ඩෙගඩල නරස් මවල අලහ්ං්්ල  ්ල  මවල
 ්  ේම්ෙර ලන්ලන ඹ්ල ෙරවලරලරවල ේෙසල  මවලවමල
රවම්ලඉසලම්. 
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කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැෙකශ්.  

َمي يَيِت  َُرِْنُل  ََ
ْ

  بِيآل
ّ

ِْو�ًفي إِال  تَ

 ්ල ගලඩ ම ල රෙේඩල රසල අලල සිත්රඩල  ංකල
ෙරෙැරඩෙරස.  (අල-කිරඩල17: 115) 

 

කවෆ ්හා හවෆ ්සලාතෙය  නය 

සටමලසසල්මරරේ ලං්ලසස්ලමරප් ලෙැෙර මලඹ්ලෙංහල
 ්ලගමරැලනරවරලසැ්වලගෙමල  ිංරලසැ්වල ි්ලං්ල
ිඩ්ලයංූලසහ්ව්ලඉටලනූමලරලදගවල ඩර්ං්රන. 

ِب  َ�نْ 
َ
ْنُعودٍ  َ ََْصيرِّي  ََ

َ ْ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  قَيَل : قَيَل  عهه اهللا رض األ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َّ : "َََنلّمَ  ْمَس  إِ َّ َقَمرَ  ال
ْ
اظ ََ  َِ ِِّ�ُاَمي ِعبَيَدُه، بِِاَمي اهللاُ  ُ�َوُّف  اهللاِ  آيَيِت  ِمنْ  آَ�تَي ََ  

َ
 ال

 َِ َحدٍ  لَِموِْت  َ�هَْكِنَفي
َ
ْ�تُمْ  فَإَِذا اّييِس  ِمنْ  َ

َ
َّ  اهللاَ  ُعواََادْ  فََصلّوا َشيْئًي ِمهَْاي َرَ  َح

َف  ََ ِْ مْ  َمي يُ ُِ
 )عليه متفق" (بِ

 

අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල ලර ල්රලඅබලමස්මදලඅල-අඩස්පල(රළ්ලහ්්ල
අඩ්) ළම්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද.  

සල්ලලඩමල  වල ං්ල සඳ අලහ්ං්ෙෙල සිත්රඩල අළපඩල
සිත්රඩලෙදැන. ් ලෙදැ මුඩලඅලහ්ං්ලවමලගලවවඩරල ්ල
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ගඩරඩෙඩ්. රන ඩෙගඩලනසෙරකෙෙලමරූ්ලෙංශළෙරඩල
්ලෙදැලයංූ්ලෙරෙරඩෙඩ්. ් ලෙදනඩලනසර ලඹ්ලනටෙවල
රමලඹ්ෙගඩල ්ලඉරවලරරලෙව ලසහ්වෙෙලන්ලෙකඩර. 
වරදලඅලහ්ං්ෙගඩලප්ිථර්ලැරඩර.    
     (මහ්්්: බං්පලං්ල
සස්ලම) 

වයය හා චැ් ගහ්ෙය ෙවලාි පිළි දතනා 

 වලං්ලිඩ්ලකද්ර්ලන්රවලැ්හ් ලතේරර් ලෙමඩමල
 ි්යංූ්්ලං්ලිඩ්යංූ්්ලදලන්රවලැ්හ් ල ව.  

  ලි්්රල්ලඅලහ්ං්ලකම්නුහරලසැස්ල ව. ෙ ෙනෙවල
 ි්ලයංූ් ල තලරනෙෙලම්සලඅරස්රෙෙද්.  ෙමඩමල
ිඩ්යංූ් ල තලරනෙෙලඅේ්සලල් ලලෙංරවලි ඩ්ලම්සල
මලදලභ්ගෙෙල ර්ඩ ්. 

වයය හා චැ් ගහ් ඇන  ාි ෙහේ  

 ි්ලයංූ් ලසනලවලල්ැලෙංහලි ඩ්ලයංූ් ලසනලවලල්ැල
 ර්්ල  ්්ල  ව රල මස්ජද රහල නෙරස් රහල  ළමංඩ  ල
සහ්වෙෙලනරවල ෙරත.  ෙසශල මස්ජද රහල ඉට නූමල රඩ්වල
කළම්.   

සරලැම ්ල තල ම්ලෙංශ් ඩලතේඩර් ලෙමඩමලඅකකලංඅල
 තල  ම්ල ෙංශ්ඩල තේඩර් ල ෙමඩමල අකකල ෙැිම්ල
ෙංශ්ඩලතේඩර් ලෙමඩමල ි්ලයංූලං්ලිඩ්ලයංූල
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 තල ම්ලදලෙංශ්ඩල ව. ෙම්ලඅලහ්ංල්ස්රභ්රලදංම්ලන්මල
ැකලදට්.  

ෙමරඩල අරස්ථ්රඩල  ත නූෙම ල මලැල ෙංශළරල රනෙෙල
 ර්්ල ්ලගලඩ ම්.  මුඩලඹිඩලඅලහ්ං්ලෙරවලරල්වල
රනල  ව.  ෙමඩමල  ්ල අලහ්ං්ෙෙල අමර් ්ෙෙල
මහ රවඩෙෙලෙසශර්රඩල ළලදල  මන.    

  ලෙවහ්ර:  ි්ලයංූ් ලෙංහලිඩ්ලයංූ් ලරරමභල ල
 ්ලඅරසඩලරරලළවලවලෙවහ්ර්.  

ගහ් සලාතෙය ්ාය 

යංූලසහ්ව්ලසමං්ලඅද්ඩලෙංහලඉැ්මවලනසර ලෙරෙමලව. 
රසවලර් ේ ලෙංහලදංරෙහ ලඅස්සහ්ළල ්රරල(සහ්ව්ල
සමං්ලරස්ෙරඩර) ් ල්ල රස්ල ර්්ලැලමරනලහ්්.  ්ල  ල
රර ලෙංහලර්රලගූර්ර ලල්ලංලැ.  

  ලකම්ලරනෙෙලඉම්මලව ්ිල රස්ල රළලලහ්තං්රලං්ල
වරවලදිර  ර්ර ලපසදමෙෙල ්ර්්ර්ලැර්.   රලදිර 
ෙහසලවුකලැර්ල  රලසරඅලහ්්ලලමඩලංසද්ලරබ්ර්ල
හැලලංමනල ්ල්ල  රසරඩලරුකෙර ලස්ලරලුැ්.   රල
  දලෙරෙැරලරලරවවල රළලලහ්තං්රලං්ලෙ රල ර්ං්ර්ල
රඩ්ලමද ලෙැැල ර්ර ල ්ර්්ර්ලැර්.   රලෙ රලවුකල
නූම්ලරඩ්ලමද ලෙැැේඩලවුකලැර්.   රලරලසලසැ්. 
  රල දිර රෙේඩල  දල ෙදැ ල ඉටලැර්.  කසරලඩරල
ෙදරඩර්ලරඩ්ලදිර ල්ලයළ්.   රල් ලෙදැලඅවරලර්ඩලෙර්. 
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  රල රලරවල රලු්ල  කසල රලනල රැ්අව්ල ෙමඩමල ෙදරරල
රැරව්ලදලඉටලැර්. රසවල ්ලර්ලරඩ්ලමද ලෙැැේඩල
ල්ලයළ්.   රලේං්ද්ල රස්ලසහ්මල රස්. 

ගහ් සලාතයත ෙම්හාෙිෙ ්ාය 

සහ්ව්ල නමල ැකල   ල  ර්්්ල ඉම්මල ලසඩල ෙදෙර්ර ල
 ලරලව මල ඩර්ං්රන. සනල ල තලසදම්ලලළ්මල ර්්්ල
ෙමෙර ලැර්.  ්ලඹිඩෙෙලංදරවලවලඩ වලැර්. වරදල
අමැලරෙේඩලප්ිථර්රඩ  ලනරව රරලෙමඩ දලව ්ිල
 රසරලෙමඩලදල ්  ේම්ෙර  ලන්ලෙකරලෙමඩලදලද්රම්රල
ැරරලෙමඩලදලනේහගලැර්.  

ةَ  َ�نْ  ََ ِ َنَفْت :  قَيظَْت   عهاي اهللا رض َع� ْمُس  ََ َّ َّ  اهللاِ  رَُنولِ  َ�ْادِ  ِف  ال  اهللاُ  ََ
َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َ�َقيمَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ِّ يُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ َطيَل  َص

َ
ِقيَيمَ  فَأ

ْ
 ُُمّ  ِجّدا اظ

عَ  ََ َطيَل  َر
َ
َنهُ  َرَ�عَ  ُُمّ  ِجّدا الّرُكوعَ  فَأ

ْ
َطيَل  رََ

َ
ِقيَيمَ  فَأ

ْ
ََ  ََُهوَ  ِجّدا اظ ِقيَيمِ  ُدَ

ْ
لِ  اظ َّ َ ْ

 األ
عَ  ُُمّ  ََ َطيَل  َر

َ
ََ  ََُهوَ  ِجّدا الّرُكوعَ  فَأ لِ  الّرُكوِع  ُدَ َّ َ ْ

دَ  ُُمّ  األ ََ َطيَل  قَيمَ  ُُمّ  َن
َ
 فَأ

ِقيَيمَ 
ْ
ََ  ََُهوَ  اظ ِقيَيمِ  ُدَ

ْ
لِ  اظ َّ َ ْ

عَ  ُُمّ  األ ََ َطيَل  َر
َ
ََ  ََُهوَ  الّرُكوعَ  فَأ لِ  الّرُكوِع  ُدَ َّ َ ْ

 ُُمّ  األ
َنهُ  َرَ�عَ 

ْ
َطيَل  َ�َقيمَ  َرَ

َ
ِقيَيمَ  فَأ

ْ
ََ  ََُهوَ  اظ ِقيَيمِ  ُدَ

ْ
لِ  اظ َّ َ ْ

عَ  ُُمّ  األ ََ َطيَل  َر
َ
 ََُهوَ  الّرُكوعَ  فَأ

 ََ لِ  الّرُكوِع  ُدَ َّ َ ْ
دَ  ُُمّ  األ ََ َّ  اهللاِ  رَُنوُل  اََْصََف  ُُمّ  َن قَدْ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ََ 

َلّْت  ْمُس  تَ َّ َُْ�  اهللاَ  فََحِمدَ  اّييَس  فََخَطَب  ال َّ  قَيَل  ُُمّ  َعلَيْهِ  ََََ ْمَس  إِ َّ َقَمرَ  ال
ْ
 ََاظ

ِِّ�ُاَمي اهللاِ  آيَيِت  ِمنْ  ََ  
َ

َِ  ال َحدٍ  لَِموِْت  َ�هَْخِنَفي
َ
َ  

َ
ال ْ�تُُموُهَمي فَإَِذا ِلَيَيرِهِ  ََ

َ
َا َرَ  فََكّبُ

لّوا اهللاَ  ََاْدُعوا ََ رََصّدقُوا ََ ّمةَ  يَي ََ
ُ
َْ  ُ�َّمدٍ  َ َحدٍ  ِمنْ  إِ

َ
َ  َ�َ َْ َ

َْ  اهللاِ  ِمنْ  َ
َ
َ  َ ِِ

ّْ  يَ
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َْ  َ�بُْدهُ 
َ
َ  َ ِِ

ّْ َمتُهُ  رَ
َ
ّمةَ  يَي َ

ُ
ََ  لَوْ  اهللاِ ََ  ُ�َّمدٍ  َ ْعلَمُ  َمي َ�ْعلَُمو

َ
ََكيْتُمْ  َ

َ
 َكِثً�ا ل

لََضِحْكتُمْ    قَِليًال  ََ
َ

ال
َ
 )عليه متفق( بَلّْغُت  َهْل  َ

 

රඉේ්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 
අලහ්ං්ෙෙල ්ව්්ූඩල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩෙෙලැ්හෙෙල ි්ලයංූ් ල තලල්. අලහ්ං්ෙෙල
්ව්්ෙූහලරලසලස්ලසහ්ව්ලඉටලැකං.   ලස්ලගලගෙමල
ඉප්වරලඉව්ලදිර ෙහසලඉටලැකං.   රලවුකලැකං.  ල්ල
වුරලදලඉව්ලදිර ෙහසලඉටලැකං.   රලවමල සලඹසර්ලස්ල
ගලගෙමලඉප්වරලදලඉව්ලදිර ෙහසලඉටලැකං.  ්ලරරමභල
ඉප්වර්ලරඩ්ලමද ලඅඩලල්.   රලවුකලැකං.  ල්ලඉව් 
දිර ෙහසලවුකරලඉටලැකං.  ්ලරරමභලවුකර්ලරඩ්ල
මද ලඅඩලල්.   රල  දලැකං. 

  රලරලසලස්ල මලඉප්වරලඉව්ලදිර ෙහසලඉටලැකං.  ්ල
 කසරලනලන්්ම්්ලරඩ්ලඅඩලල්.   රලවුකලැකං.  ල්ල
වුරලදලඉව්ලදිර ෙහසලඉටලැකං.  ්ල කසලවුකර්ලරඩ්ල
අඩලල්.   රලවම  සලඹසර්ලරලු්ලසැ්ං. ස්ලගලගෙමල
ඉප්වරලදලඉව්ලදිර ෙහසලඉටලැකං.  ්ලරරමභලඉප්වර්ල
රඩ්ලමද ලඅඩලල්.   රලවුකලැකං.  ල්ලඉව්ලදිර ෙහසල
වුකරලඉටලැකං.  ්ලරරමභලවුකර්ලරඩ්ලමද ලඅඩලල්. 
  රල  දලැකං.   

  රලඅලහ්ං්ෙෙල්ව්්ෙූහලංලවූං.  වලදල ලංල ලලල්. 
 ල්ල  ළම්ෙූහල  ර්්්ල ෙදෙර්ර ල ැකං. අලහ්ං්්ල
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පෙිස්ලැරලඹ්ලෙැෙර ල් ූලග්්ර්ලැරල  රලෙමෙසශලපැ්ෙල
ැකං.  

සල්ලලඩමල වලං්ලිඩ්්්ලඅලහ්ං්ෙෙලසිත්රඩලඅළපන. 
සල්ලලඩමල්ලෙදැලෙැෙරකෙෙලමරූ්ලෙරනෙරඩලෙංහල
ජර්ල(ක ව) ෙරනෙරඩලෙංහලසනලෙරෙෙව. ් ලෙදැලඹ්ලනටෙවල
රම  ල්ලව ්ිල රසඩර. අලහ්ං්ෙගඩලප්ිථර්ලැරඩර. 
සහ්වෙෙලනරවලරඩර.  පව්්ග්ඩලලපරමඩර.  

අෙංහ! සංමමදෙෙල  ර්න, අලහ්ං්්ල රඩ්ල ෙැෙරකෙෙල
රංෙහකල නර්ි්රෙෙලේදමල දලරංල්ල නර්ි්රෙෙලේදමල දලලල
ෙරරස්ලැරඩෙරකලෙරෙමලව.  

අෙංහ! සංමමදෙෙල ර්න, අලහ්ං්ලමවල ිර් පැ්ෙලැරර. 
ම්ලදඩර්ලෙද නුහ්ලදඩෙඩලරමලනුහ්ලඅමැරලඅඅනල ව. 
අඩෙරඩලසර්ෙසනල ව. ම්ලෙම්ලදඩර්ලසැ්ලයළලෙරෙෙව්. 

ගහ් සලාතය තලා කතා 

1- යංූලසහ්වෙෙලදලසටමලරැරව්ැමලවුක ඉප්වරලල
ෙැෙරක්ල හලබෙණල රමල  මල රැරව්ල ඹ්්ල
රහි්්. යංූලසහ්ව්ලමතලංලූලයංූලඅරසථ්්ෙරඩල
රනෙණලරමලරලරවල ්ලඉටලැරනලෙරෙහලෙබ.  

2-  ර්්ලසහ්ව්ලඉටලැරරඩලසැ්ලදලයංූලඅරස්ථ්රල
කමේඩල  ං  ල ුෙෙල රමල ඹිඩල  මල සහ්ව්ල
ෙැැේඩලඉටලැර්. සහ්ව්ලඉටලනූෙමඩල  රලදල
 ්ල රතඩෙඩලරමල ල්ලයංූේඩලරෙදරලෙව ල
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ප්ිථර්රඩ ලදලව ්ිල ලර්ෙම ලද  පව්්ග්ඩල
නූෙම ලදලඅමැලරෙේඩලනරවලෙර්. 

7- ඉස්නස්තා සලාතය 

අල-ඉස්තස්ැ්ල ්නලන්රවලකම්ැ්ල අනරල අලහ්ං්ෙගඩල
 හ්ලඉලහ්ලැරඩර්ලවල ලළම්. 

ඉස්නස්තා සලාතෙය  නය 

ඉස්තස්ැ්ලසහ්ව්ලරලදගවල ඩර්ං්රන. වංරමලැරනලහලබල
ෙවහ්රඩල ලංලරලෙස ලසටමලඅරස්ථ්රැමලසහ්ව්ලඉටලැකල
ංලැ. රඩ්වලකළමලරඩෙඩල වලහ්ැලවරමලකද් ෙමඩල  රල
ඉටලනූම්.  

ඉස්නස්තා සලාතය ආ ාාන ත කතෙම ය්ාය්ය 

මං ෙ ෙෙකෙරලල්න රිේ්රලදලරවරල ලෙගෙස්ල වරමල ල්ල
ඉස්තස්ැ්ලසහ්ව්ලඉටලනූමලරගම්නගවලි්්ර ලෙර්. 

ඉස්තස්ැ්ල සහ්ව්ල ඉටල නූමල සමං්ල සස්ලමල ලපරඩල
ැ්ඩව්රඩලං්ලදවරඩලි ්මල නරඩලසලර්ලඉව්ල් ්ංව  ංව 
රල්ලගට වරලඅරරවරල ළමංරැ්ලල්වරල්්.  

  ල දලසහ්ව්ලසමං්ල ල්ව රල්ටම්ලඉම්මලලසඩල ර් ල
න්මලැර්.  
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දලඩල්වලඅරස්ථ්රැලෙංහලදලඩල කිලංමරලඅරසථ්්රැලෙංහල
 රලනලෙරරවලඅරස්ථ්රැලෙංහලමස්ජදෙෙලසහ්ව්ලඉට ැකල
ංලැ.  

ඉස්නස්තාෙිෙ ිය  

 හ්ල  ල ම:  ්ල ඉස්තස්ැ්ල සහ්ව්ල සමංල රෙේඩල ඉටල
නූෙමඩලල්ලංලැ. ෙම්ලඉව්ලකළමලැිවර්්න.  ්ල  ල
 ිූවර්්.  

 ෙසශලෙරෙමලතලරමලජසරලෙදෙර්ෙර  ලප්ිථර්ෙර  ලනරව 
 ෙමඩලල්ලංලැ.  

 ෙසශවලෙරෙමලතලරමලසහ්ව්ලෙංහලෙදෙර්රනඩලෙවෙරරල
ප්ිථර් ැරරඩලං්ල ්  ේම්රලඅ්ල රඩලල්ලංලැ.  

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්. 

ُت 
ْ
مْ  اْنتَْغِفُرَا َ�ُقل ُِ ُّ ََ  إَِّهُ  َر ّفيًرا، َك مْ  الّنَميءَ  يُرِْنِل  ََ ُِ  ، ِمْدَراًرا َعلَيْ

ُ�ْمِدْدُ�مْ  َوالٍ  ََ َْ َ
َُسِ�َ  بِأ َ�َْعْل  ََ مْ  ََ ُِ َ�ْ  َجّهيٍت  ظَ مْ  َعْل ََ ُِ ْ�َايًرا ظَ

َ
َ  

 ්ලලඩලනුහ්ල නුහ්ෙෙල  රම්ම තෙගඩල සම්රල අ් ි. 
සල්ලලඩමලඹ්ලඅතල ේම් ලල්ල්ල ලර ෙරර.  

 ල්ලඹ්ලනුහ්ලෙරවලඅංසඩලරිේ්රල(අරේල ප ) අමැරල
්රඩෙඩ්.  

ධරේඩල දල ලපරල දවරඩෙගඩල දල නුහ්රල රිධර්ල
ැරඩෙඩ්. නුහ්්ලරළ්්්ඩල(රග්රඩ)  තලැරඩෙඩ්. 
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නුහ්්ලගිග්ලදල තලැරඩෙඩ්.   (අල-කිරඩල
71:10-12) 

ඉස්නස්තා සලාතෙය ්ාය 

ඉම්මල ඉ ප්්ල  ලරූල අද්ඩල ෙංහල ඉැ්මවල  ලර්ෙමඩල
ෙවෙරරලසසල්මලරවඩ්ලරැරවලෙදැ ලසහ්ව්ලෙමෙං්ර්.  

 කසරලනලරැරවෙෙලරරමභලව ්ර්ලසමගලව ්ිලංව ල
 රස්.   රල  රළලල හ්තං්රල ං්ල අල-කිරරේඩල
ෙැේස ලපසදමෙෙල ්ර්්ර්ලැර්.   රලවුකලැර්. 
  රල  දලෙදැ ලඉටලැර්.  

  රලරලසල ස්ල ෙදරරල රැරවෙෙලරලුිමල සමං්ල  රසරල
ව ්ර්ල ංලරල අමවරල ව ්ිල  ං ල  රස්.   රල  රළලල
හ්තං්රල ං්ල අල-කිරරේඩල ෙැේස ල පසදමෙෙල
 ්ර්්ර්ල ැර්. රැරවල ෙදැල ෙමෙහසල ඉටල ැකල   රල
වේං්්දල රස්ලසහ්මලදලඅරසඩලැර්.  

 

ෙම්හාෙි ෙ ෙවලාි 

ඉස්තස්ැ්ල සහ්ව්්ල ෙ රල ඉම්මල ෙදෙර්ර ල  ලරලව මල
 ඩර්ං්රන. ඹ්ලඅඹමවලැෙකශලරමල වලමලල්ලසහ්ව්ලඉටල
ැකල  රලෙදෙර්රල ලරලවල්ලංලැ. 

1-  
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يُْت  يَل قَ  َ�ّمهِ  َ�نْ  رَِميمٍ  بِْن  َ�ّبيدِ  َ�نْ 
َ
ّ  رََ ِِ َّ  اّي َرجَ  يَْومَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ََ 

  فََحّوَل  قَيَل  َُْنتَْنِق 
َ

ِقبْلَةَ  ََاْنتَْقبََل  َظْاَرهُ  اّييِس  إِل
ْ
 ُُمّ  رَِداَءهُ  َحّوَل  ُُمّ  يَْدُعو اظ

 َّ َي ََ
َ

َعتَْ�ِ  ي
ْ
ِقَراَءةِ  ِ�يِاَمي َجَارَ  َرَ

ْ
 )عليه متفق( بِيظ

 

කබ්්දල ඉබනල වසමල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල
ර්ිව්ල ැරරල හද. ර ල (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ළම්ූඩල හ්ල වරඩල් ලංලර රලු ්ල රල ළම්ූඩරලලනටර. 
වරනර්වලඹ්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැෙකශ්.  ල්ල ළම්ල ළම්ෙෙල
ල්ල  ර්්ල ෙරවල ංරර්ල නබහ්ල ෙදස්ල ස්ූහ්ල ප්ිථර් 
ැෙකශ්.   රල ළම්ෙෙලසසරලැූල්ලංලෙරවෙව්.   රල
පසදමෙෙල අල-කිරර්ල  ්ර්්ර්ල ැරරඩල අ ල ෙරවල
රැරවලෙදැ ලෙමෙංවෙව්.      
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

2-  

َ�نْ  ة ََ ََ ِ َرجَ : قيظت عهاي اهللا رض َع� َّ  اهللاِ  رَُنوُل  ََ  ِح�َ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ
ْمِس  َحيِجُب  بََدا َّ ِمهَْبِ  َعَ  َ�َقَعدَ  ال

ْ
َّ  فََكّبَ  ال دَ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ ّّ  اهللاَ  َََحِ  َع

مْ  قَيَل  ُُمّ  َََجّل  ُِ مْ  َجْدَب  َشَكْوُ�مْ  إَِّ َُ  فصَ ََّل اييس ع َقبل ثم....... ِديَيِر
َد َبو ََرجه. (رَعت�  )دا

 

රඉේ්ල (රළ්ලහ්්ලඅඩං්) ළර්ලලසඩලර්ිව්ලැරරලහද. 
 වෙෙලරරරූ්ලනර්රරූ්ලරරලෙමෙෙංෙෙවලඅලහ්ං්ෙෙල
්ව්්ූඩල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) නරසඩල් ලංලරරල
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ෙගෙස්ලෙව ැ්රලමවලර්ඩලවං.   රලව ්ිල රස්ලඅලහ්ං්්ල
පෙිස්ල ෙැේල ෙමෙසශල පැ්ෙල ැකං. සල්ලලඩමල ඹ්ෙෙල
නෙරස් රහල  තල  ල  තල ස්ුඩරල ලළ්මරල ඹ්ල  ලරපල 
ැරඩෙර ්. ...........   රල ර්්ලෙරවලංලූලෙව ැ්ෙරඩල
 ංක්ල ්ලසල රැරවල ෙදැ ල සහ්ව්ල ඉටල ැකං. 
 (මහ්්්: අබලද්වද) 

 

ඉස්නස්තා ෙම්හාෙව ්ාය 

සහ්ව්්ලෙ රලඉම්මලරලසලස්ලෙදෙර්ර ල රවර්.   ලදල
අලහ්ං්්ලපෙිස්ලෙැේලව ්ිල රස්ල ්  ේම්ෙර ලනරවල
ෙර්.   රල ඩර්ං්ෙර  ලසමංඩරල තල ප ලප්ිථර්ෙර  ල
නරවලෙර්. ්ලඅළපඩලලලලල   

مْ  ُِ مْ  َجْدَب  َشَكْوُ�مْ  إَِّ َُ َمَطرِ  ََاْنتِئَْخيرَ  ِديَيِر
ْ
َِ  َ�نْ  ال َميَِهِ  إِبّي مْ  َِ ُِ قَدْ  َ�هْ ََ 

مْ  َُ َر ََ َ
ّّ  اهللاُ  َ َْ  َََجّل  َع

َ
َََعَدُ�مْ  رَْدُعوهُ  َ ََ  َْ

َ
يَب  َ َِ مْ  َُْنتَ ُِ  :قَيَل  ُُمّ  ظَ

සල්ලලඩමලඹ්ෙෙලනෙරස ්රහලතේරලස්ුඩරලලළ්මරලදල
ේෙෙංහලැ්හ් ලතස්ෙසශලරිේ්රලපම්දල මලලළ්මරලදලඹ්ල
 ලරපල ැරඩෙර ්. වමඩෙගඩලප්ිථර්ලැරරලෙමඩල
අලහ්ං් ඹ්්ලඅූලැෙකශ්. ඹ්්ලලළළවලදම්ලෙ ෙෙරෙඩනල
ල්.   රලෙමෙසශලපැ්ෙලැෙකශ්.  
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َْمدُ 
ْ
ِ  ال َعيلَِم�َ  رَّب  َِ

ْ
ِلِك  الّرِحيمِ  الرّْحَِن  اظ يِن، يَْومِ  ََ ِّ   ا

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
 َمي َ�ْفَعُل  اهللاُ  إِال

ََْت  اللُّامّ  يُِر�دُ 
َ
  اهللاُ  َ

َ
َ  ال

َ
  إِل

ّ
ََْت  إِال

َ
َغِ�ّ  َ

ْ
ْنُ  اظ

َ
� ُفَقَراءُ  ََ

ْ
  اظ

ْ
ل ِّ

َْ
َ
َغيَْث  َعلَيْهَي َ

ْ
 اظ

َت  يمَ  ََاْجَعْل 
ْ
ظ َّ َْ

َ
َي َ

َ
ََُالًغ  قُّوةً  ي ََ  

َ
 ِح�ٍ  إِل

 

අලලංමනලලලහ් ලරබ ලලරහසඩලඅි-රං්ම්නිලරහමල
ම්ලනල්වරදලදඩ. හ්ලඉහ්ංලඉලහලහ්්ල්හ්අකලම්ලයූදල
අලහ්්මමලඅඩවලහ්්ලහ්ලඉහ්ංලඉලහ්ලඅඩවලලගනෙයල
රරං්නලලෆැර්කලඅඩ ලලඅෙහ්රලලග්සලරජඅල ම්ල

අඩදලවලහර්ලකවරවඩලර්හ්ගඩලඉහ්ලහඩ 

 

ෙවවම: ස්කල පෙිස්ල ලේරෙෙල  රම්ම ත, අ රරවල
ද්්රඩවල අසමසමලැවූ්ල ්ූ්ිගේඩල ය වල ලනේි්ල
 රෙෙල ල අම තල අලහ්ං්්මල සළ්. අලහ්ං්ල ංලරල ෙරරවල
ෙදලේකල ෙරෙමලවල ඹ්ල  වරල දටල සනල ැරඩෙඩ්. ්් ! 
අලහ්ං්, ඹ්්ලඅලහ්ංල්ෙ ෙෙංෙසවලඹ්ලංලරලෙරරලෙදලේකල
ෙරෙමලව. අ ල ළඩදඩලෙරස. අ ලෙරවලරිේ්රල ංකලැරනල
මලරර. ! ඹ්ලඅ ්ල ංකලැරරලදටලෙ තමවරලදලැ්හ් ද ර්ල
හලේරල ප ලදල තලැරනලමලරර !   
  (මහ්්්: අබලද්වද) 

ِغثْهَي، اللُّامّ "
َ
ِغثْهَي، اللُّامّ  َ

َ
ِغثْهَي اللُّامّ  َ

َ
 هعلي متفق "َ

අලහ්්මමලඅුසර්්ලඅලහ්්මමලඅුසර්්ලඅලහ්්මමලඅුසර්්ල 
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ෙවවම: ්් ! අලහ්ං්, අ ්ලරිේ්රලරස්සරනලමලරර ! 
    (මහ්්්: බං්පලං්ලසසල්ම) 

 الخيري ََرجه "اْنِقهَي اللُّامّ  ، اْنِقهَي اللُّامّ  اْنِقهَي، اللُّامّ "

අලහ්්මමල අස්නර්ල අලහ්්මමල අස්නර් අලහ්්මමල
අස්නර් 

 

ෙවවම: ්්! අලහ්ං්, අ ්ල  හ්ල හ්්ල ෙදනල මලරර! ්්! 
අලහ්ං්, අ ්ල හ්ලහ්්ලෙදනලමලරර. ්් ! අලහ්ං,් අ ්ල
 හ්ලහ්්ලෙදනලමලරර.  (මහ්්්: බං්ප) 

يْثًي اْنِقهَي اللُّامّ " ِر�ئًي ُمِغيثًي ََ ِر�ًعي ََ ْ�َ  ََيفًِعي ََ َرجه "  آِجٍل  ْ�َ ََ  َعِجًال  َضيرّ  ََ َ 
َد َبو  دا

අලහ්්මමලඅස්නර්ලග්සඩලසසසඩලමූඅඩලමූඅ ඩල
ර්ෆඅඩලග්රලහ්ිපඩලරජහඩලග්රලරජලඩ 

 

ෙවවම: ් ්! අලහ්ං,් නරඩවරේඩමලපේහ රරවලඅයපඩ, 
ඉර පලභ්රේඩලවූල මලෙ හේර්ලරරල ප ලං්නද්්ැල
ෙරෙරරල රලඩද්යල ෙහසඩල පම්ද් ල ෙරෙමලතරල ඉව්ල
ඉ මපඩලරිේ්රල ංකලැරනලමලරර.  (මහ්් :් අබල
ද්වද)  
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ََُايئَِمَك  ِعبَيَدكَ  اْنِق  اللُّامّ " ََ  ْ ُِ ْ ا� ِ  رَْحَتََك  ََ
َْ َ

كَ  َََ َميَّت  بََ�َ
ْ
 ميلك ََرجه"  ال

َد ََبو  دا

අලහ්්මමලඅස්නලඉ්්දවලර්ං්ඉමැලරඩුිලරං්මවැල
රඅං්්ල්හදැලලමේව 

 

ෙවවම: ්්! අලහ්ං්, ඹෙබලගලවවඩලං්ලඹෙබලසළඩලෙරවල
රලස්සලරස්සනලමලරර! ඹ්ෙෙලද්්ල ළවරහනලමලරර! ර්ලු ්ල
ඹෙබලෙදේලජරම්රලැරනලමලරර!   
   (මහ්්්: ම්ල , අබලද්වද) 

 

ඉම්මලරිේ්රලඅ්ලදලසැරලල්ලෙදඅවල ස මවල ර්්ලදලෙදඅවල
 ස මවලෙදෙර්රලඅවරර්රෙෙලඉම්මෙෙලප්ිථර්ර්ලරසඩල
 ලර්මවල ඩර්ං්ලෙර්. 

 

ියමාි ඇන   ිිත ඳිසහ දෑ 

1- රිේ්රල  රම්ම තෙෙලපතත්රලඉටලැරල දමන. රිේ්රල
 තවලවලල්ැ 

يّبًي اللُّامّ "  الخيري ََرجه"  ََيفًِعي ََ

අලහ්්මමලස්්්ඩලර්ෆර 
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ෙවවමල: ්්ල! අලහ්ං්, අ ්ලපේහ රරවලෙහසඩලරිේ්රල
 ංක ැරනලමලරර! (මහ්්්: බං්ප) 

 

්ල්ල රසරඩ ෙූරේඩලෙැේස ලෙවෙමරල ප ල
වමලරස්්්ලනර්රරූ්ලනූමල ඩර්ං්රන.  

 

2- රිේ්ෙරඩ   රලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

رَْحَِتهِ  اهللاِ  بَِفْضِل  ُمِطْرََي"  عليه متفق  "ََ
 

සතිර්ල ලහලලලහ් ලරරං්මත . 

 

ෙවවම: අලහ්ං්ෙෙල භ්ග්ල ේඩල ං්ල ද්්ෙරඩල අ ල ෙරවල
රලස්සලරස්සනලහල්්.  (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 

3- රලස්සලඅමැල ල්මලං්න් ලසනෙවල්ල්ල ්ලෙරෙවෙවල
 ංවලසමංඩලඅයපඩල ලර්මල ඩර්ං්ර ලෙව. 

 

ْهَي اللُّامّ 
َ

  َحَوال
َ

َكمِ  َعَ  اللُّامّ  َعلَيْهَي ََال
ْ

بَيلِ  اآل ِ
ْ
َِْديَةِ  اظّظَراِب ََ  ََاْ

َ ْ
َمهَيبِِت  ََاأل ََ 

رِ  ََ َّ  ال
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අලහ්්මමලංර්ෙහ්ර්ලරහ්ලඅෙහ්ර්ලඅලහ්්මමලඅහලල
රැ්රලරලජ්්ලලරලලලර් ලරලලඅව ්තලරමර් තේ්ලේ ප. 

 

ෙවවම: ් ්! අලහ්ං්, අ ්ලපේහ රරවලරරලඅයපඩලරිේ්රල
රසස්නලමලරර! අ ්ල ෙර රල(පේහ රරවලෙරෙරරලඅයපඩ) 
 ්ල වලෙරෙැරනලමලරර! ්් ! අලහ්ං්, කඩ්ලැඳලමවලදලැඳල
මවලදලසමවහ්ලමවලදලනමර්ඩලමවලදලගංෙැෙකලරලෙඩරලවලඩල
මවලදල තවලැරනලමලරර!     
 (මහ්්්: බං්පලං්ලසස්ලම) 

 

ෙම්හාෙිැ ඳස තප ි  දෑ 

ඉම්මල ෙදෙර්රල අරසඩල ැකල ල්ල නබහ්ල ෙදස්ල ංලූල
ප්ිථර්ෙර ල නරවල ෙර්.   රල වමල සසරල ංරර්.   ල දල
දකකල ලවවලරමල ලවව්ලංරර්.  ර්්ලදලවමලදටවලඹසර්ල
ප්ිථර්ල ැරත.   රල ඉංවල  ල  ප ල ඉම්මල ඉස්තස්ැ්ල
සහ්වෙෙලරැරවලෙදැලඉටලැර්.  

 

8 - ලහා සලාතය 

කං්ල සහ්ව්ල  ඩර්ං්රන.   ල අරමල රැරවල පම්ූ්ල
රැරවලෙදැන.   ලක පම්්ල්ම්ර  ෙරෙමලව.  
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ලහා සලාතෙය ෙවලාි 

 වලහ්ැලවරමල (ස්ර් ල මූ) කස්ලකද් ෙමඩල  රල
ෙම ලෙවහ්රලරරමභලෙව.  රමල වලකද්ල ලලර්ඩල ං ල
 මූලෙවහ්ර ලගව ෙමඩලරරමභල ලදංරලලැ්හ්්ල සල
ෙවහ්රැ්ලෙ රල  ලෙවහ්රලඅරසඩලෙර්.   ලරඩ්ලකළමමල
ෙවහ්රල රනෙෙලකේ්ූවර්ල අමැල  මල ෙංශළෙරඩලඹටරඩල
රලසලසැරලෙවහ්ර්. 

 

ලහා සලාතෙය ාොය 

ِب  َ�نْ 
َ
ُ  رَِضَ  ُهَر�َْرةَ  َ َّ ِِ  :قَيَل  َ�هْهُ  ا ي ََ َْ َ

َ  ِِ ِلي
ََ  َّ ََ  ُ َّ : بِثََالٍث  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا

يَيمِ  يّيمٍ  ثََالثَةِ  َِ
َ
ّ  ِمنْ  َ َعَتْ  َشْارٍ  ُُ

ْ
َرَ َْ  الّضَح  ََ

َ
َرِرَ  َََ

ُ
َْ  َ�بَْل  َ

َ
ََيمَ  َ

َ
 متفق( َ

 )عليه

අබල ්ෙර්ර්ල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල ර්ිව්ල
ැරරල හද. ම්ෙෙල ර් (සලහලහ්්ල අෙහ් ල රසලහම) 
ැවකලළර ලලළ්මලම්ලක ෙදස්ලනඩං.  රමලසටමලමසැමල
 රලළර ලක ර්සෙෙලනරවල මවලකං්ලෙවහ්ෙර ලරැරවල
ෙදැ ලඉටලනූමවලම්ලනඩද්ල්්ම්ලෙ රලලවිලඉටලනූමවල
ෙව.       (මහ්්්: 
බං්පලං්ලසස්ලම) 
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ِب  َ�نْ 
َ
ّ  َ�نْ  َذرّ  َ ِِ َّ  اّي َّهُ  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

َ
ّ  َعَ  يُْصِبحُ : "قَيَل  َ  ِمنْ  ُنَالَ�  ُُ

َحِدُ�مْ 
َ
َدقَةٌ  َ ََ  ّ ُُ ِِيَحةٍ  فَ َدقَةٌ  �َْن ََ  ّ ُُ ِْميَدةٍ  ََ

َ
َدقَةٌ  َ ََ  ّ ُُ َدقَةٌ  َ�ْاِليلَةٍ  ََ ََ  ّ ُُ ََ 

ِبَ�ةٍ  ِْ َدقَةٌ  رَ رٌ  ََ َْ َ
َمْعُرَِف  َََ

ْ
َدقَةٌ  بِيل ََ  ٌ�ْ�َ ُمهَْكرِ  َ�نْ  ََ

ْ
َدقَةٌ  ال ِّئُ  ََ

ْ�ُ  ِمنْ  ََ

َِ  َذلَِك  َعتَي
ْ
 ) َنلم ََرجه( "الّضَح  ِمنْ  يَْرَكُعُاَمي َرَ

සල්ලලඩමලර ල(සලහලහ්්ලඅෙහ් ලරසලහම) ළම්ූඩල
පැ්ෙලැකල්රලඅබලදිල(රළ්ලහ්්ලඅඩ්) ළම්ූඩලලසඩල
දලනමලෙදරලහද.  

 

නුහ්ල අළපඩල ෙැෙරකෙෙල සටමල පවැැ්මල සදැ්ර ල
තෙබ. (අලහ්ංර්ලලලළවලැරර) සටමලවස්් ං් මලසදැ්රන. 
(අලහ්ං්රල පෙිස්ර්ල හ ල ැරර) සටමල වංස්ද් මල
සදැ්රන. (අලහ්ං්රල ් ්ල භ්ර්් හ ල ැරර) සටමල
වං්ලහ් මලසදැ්රන. (අලහ්ං්රලකවවූවරභ්ර්්ලහ ල
ැරර) සටමලව ්ර් මලසදැ්රන. ් ං වලලධ්ර්ලනූමලදල
සදැ්රන. අ්ං තඩල රක ර්ල ලමල දල සදැ්රන. කං්ල
ෙවහ්ෙර ල ඉටල ැරරල රැරවල ෙදැල ෙමල ංලමල ෙද්ැ්මල
පම්ූරවලෙර්.      
 (මහ්්්: සස්ලම) 
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 َّ
َ
�ْدَ  َ ْرَ�مَ  ْ�نَ  َِ

َ
ى َ

َ
ََ  قَْوًمي َرَ َمي َ�َقيَل  الّضَح  ِمنْ  يَُصلّو

َ
َّ  َعِلُموا ظََقدْ  َ

َ
 الّصَالةَ  َ

ْ�ِ  ِف  فَْضُل  الّنيَعةِ  َهِذهِ  ََ
َ
َ  َّ ِ  رَُنوَل  إِ َّ َّ  ا ََ  ُ َّ َالةُ  قَيَل  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  ا ََ 

ا�ِ�َ  َّ
َ ْ
ُض  ِح�َ  األ ََ ِفَصيُل  رَْر

ْ
 اظ

සල්ලලඩමලකං්ලසහ්ව්ලඉටලැරරලලපස ලවමඩල නටල්රල
ෙස්දල ඉබනල අිැමල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ළම්ූඩල ලසඩල
ර්ිව්ල ැරරල හද.  ල්ල  ළම්ල ෙමෙසශල පැ්ෙල ැරරල හද. 
සල්ලලඩමලෙමමලෙවහ්ෙවලංලරලෙරරවලෙවහ්රැලඉටලනූමල
කළමල ්රල නුහ්ල දලර ගවල යළල ෙරෙෙවල දල සල්ලලඩමල
අලහ්ං්ෙෙල්ව්්ෙූහ ෙමෙසශලපැ්ෙලැකං. දලංලර්ඩෙෙල
සහ්ව්ලරනෙෙලකේ්ූවර්ලෙංශළෙරඩලඹටල ල්ිඩලරලසල
සැරලෙවහ්ර්.     (මහ්්්: සස්ලම) 

 

9 - ඉස්නහා්ා සලාතය 

අල-ඉස්තං්ර්: අනර්ි්් ැ්යවවැල දල ෙංහල අරේ 
ැ්යවවැලදල මලැ්යවවලඉටලනූම්ල්මල්්ධ්ර ල තලවල
ල්ැලෙංහලඅනමවලැ්යවවැලදල්ං ව ලෙරෙදනරලල්ැලල
අලහ්ං්ෙගඩල්ං වල ව්ලඅ්ලදම්.   

ඉස්නහා්ාෙිෙ  නය 
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ඉස්තං්ර්ලසහ්ව්ල ඩර්ංර්න.  ්ලරැරවලෙදැන. ් ං වල
ඉලහ්ලැරරලප්ිථර්ලසහ්මල ලර්ම්ලෙ රලෙංහල  ලල ැ්ල
ංලැ. රසවලසහ්මල ලර්ම්ලෙ රලල ිමලඉව්ලකළම්. 

්ං වල වඩර්ලෙමමලරලමනමලලලධලෙවහ්රඩල ලේෙෙංහල
ර්රලගූර ලඉටලැකලංලැ. ඉසව්්ං්ර්ල ල ම්ලෙ රලැරරල
ැ්යවවලලළ්මරලවමලංදරවලව් ත්්ල වලල්ලයළ්. රසවල
  ලදලඩලරේරලත ්ලෙරෙයළ්.   

 

ඉස්තං්ර්ලෙංරවල් ං වල ල මවලඉසත්ේ්ර්ලෙංරවලස්ැත්්ල
නූමවලවංරමලෙරෙරරල ෙමඩමලලළකලලසංගවලෙරෙරරල
ි්්රඩල ලනරවල ම්ලඅෙ  ේ්ලැරඩරඩ්ලත ්ලයළ්. 
ෙමලෙදැමලසළටලද්්ැල ඩර්ංර්න. මලිමලැවෙගඩල් ං වල
 වරඩල මරරල හලබරඩෙගඩල අදංස්ල  වරඩල ඉටල ැරරල
ි්්රැල  වලලලහ ලෙරෙ රත්. 

   

කවවූවරලඅලහ්ං්ලෙමෙසශලපැ්ෙලැර්.  

َِرُْهمْ  رِ  ِف  َََشي َْ َ ْ
ْمَت  فَإَِذا األ َّ ْ  َع ُّ َّ  اهللاِ  َعَ  َ�تََو ّب  اهللاَ  إِ ِ�ُ  َ�ِ ُّ ُمتََو

ْ
 ال

 (ර රර්,) ... ැවක රහලදලඹිඩලසමතලස්ැත්්ලැරි. නුල
නගමර්ැ්ල  කල්න ල්ල අලහ්ං්ල ෙැෙර ල ස්ලහල භ්රල
ැරි. සල්ලලඩමල අලහ්ං්ල (වමඩල ෙරවල ස්ලහ) භ්රල
ැරඩරඩරල ්ලැරඩෙඩ්.    (අල-කිරඩල
3: 159) 
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ඉස්නහා්ා සලාතෙය ්ාය 
 

ََ  قَيَل  َ�هُْاَمي اهللاُ  رَِضَ  اهللاِ  َ�بْدِ  بِْن  َجيبِرِ  َ�نْ  َّ  اهللاِ  رَُنوُل  َك  َََنلّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ََ

ورِ  ِف  اِالْنِتَخيَرةَ  ُ�َعلُّمهَي َُ ُ ْ
َّاي األ قُ  ِمنْ  الّنوَرةَ  ُ�َعلُّمهَي َكَمي ُُ

ْ
َِ اظ  َهمّ  إَِذا َ�ُقوُل  ْرآ

َحُدُ�مْ 
َ
رِ  َ َْ َ ْ

َكعْ  بِيأل ْ�َ
ْ
َعتَْ�ِ  فَل

ْ
ْ�ِ  ِمنْ  َرَ َفِر�َضةِ  ََ

ْ
ِّ  اللُّامّ  ِلَُقْل  ُُمّ  اظ ْنتَِخ�ُكَ  إِ

َ
َ 

ِمَك 
ْ
ْنتَْقِدرُكَ  بِِعل

َ
لَُك  بُِقْدَررَِك  َََ

َ
ْنأ

َ
َعِظيمِ  فَْضِلَك  ِمنْ  َََ

ْ
  َ�ْقِدرُ  فَإََِّك  اظ

َ
ال قْدِ  ََ

َ
 رُ َ

َ�ْعلَمُ  ََ  
َ

ال ْعلَمُ  ََ
َ
ََْت  َ

َ
مُ  َََ

ّ
ُغيُوِب  َعال

ْ
َْ  اللُّامّ  اظ َّ  َ�ْعلَمُ  ُكهَْت  إِ

َ
رَ  َهَذا َ َْ َ ْ

ْ�ٌ  األ  ِل  ََ

َمَعيِش  ِديِ�  ِف  ِري َََعقِبَةِ  ََ َْ َ
َ -  َْ

َ
ِري َعِجِل  قَيَل  َ َْ َ

آِجِلهِ  َ هُ  ِل  فَيقُْدرْهُ  - ََ ْ ِّ َ ُ ََ 

َْ  ِ�يهِ  ِل  بَيرِكْ  ُُمّ  ِل  ِِ َّ  َ�ْعلَمُ  ُكهَْت  ََ
َ
رَ  َهَذا َ َْ َ ْ

َمَعيِش  ِديِ�  ِف  ِل  َشّ  األ  َََعقِبَةِ  ََ

ِري َْ َ
َ  َْ

َ
ِري َعِجِل  ِف  قَيَل  َ َْ َ

آِجِلهِ  َ فْهُ  ََ فِْ�  َ�ّ�  فَيْصِ َْ�َ  ِل  ََاقُْدرْ  َ�هْهُ  ََاْصِ
ْ
 ال

ََ  َحيُْث  رِْضِ�  ُُمّ  َك
َ
َُُنّ�  قَيَل  َ  )الخيري ََرجه( َحيَجتَهُ  ََ

 ් ිල (රළ්ලහ්්ල අඩ්) ලසඩල ර්ිව්ල ැරරල හද. අල-
කිරරෙෙල ර්ංර්ඩලඉගලඩනර් ලෙමඩමලස්කලැ්යළරහල
දල්ං වල ල ෙමලකම්ලලළ්මරලදලඅ ්ලඉගලඩවං. 

්මලැ්යවව ලනූම්ලනුහ්ෙගඩලෙැෙරකලඅෙ  ේ්ලැකල
ල්ලඅනර්ි්්ලෙරෙරරලරැරවලෙදැ ලඉටලැරඩර.   රල
ෙමෙසශලප්ිථර්ලැරඩර. 
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ِّ  اللُّامّ  ْنتَِخُ�كَ  إِ
َ
ِمَك  َ

ْ
ْنتَْقِدرُكَ  بِِعل

َ
لَُك  بُِقْدَررَِك  َََ

َ
ْنأ

َ
َعِظيمِ  فَْضِلَك  ِمنْ  َََ

ْ
 اظ

  َ�ْقِدرُ  فَإََِّك 
َ

ال قِْدرُ  ََ
َ
َ�ْعلَمُ  َ ََ  

َ
ال ْعلَمُ  ََ

َ
ََْت  َ

َ
مُ  َََ

ّ
ُغيُوِب  َعال

ْ
َْ  اللُّامّ  اظ  َ�ْعلَمُ  ُكهَْت  إِ

 َّ
َ
رَ  َهَذا َ َْ َ ْ

ْ�ٌ  األ َمَعيِش  ِديِ�  ِف  ِل  ََ ِري َََعقِبَةِ  ََ َْ َ
َ -  َْ

َ
ِري َعِجِل  قَيَل  َ َْ َ

َ 

آِجِلهِ  ْهُ  ِل  فَيقُْدرْهُ  - ََ ِّ َ ُ   ِ�يهِ  ِل  بَيرِكْ  ُُمّ  ِل  ََ

 

අලහ්්මමලඉඩගලඅස්ව වැල ඉලරැලරඅස්ව  වැල ල
කදරතැලරඅස්අකැලරඩලහලලැලලඅලමලහලඉඩරැලව  වල
රහ්ල අ  වලරවඃහසලරහ්ල අඃහසලරඅඩවලඅලහ්සලල්ිබල
අලහ්්මමලඉඩලකඩවලවඃහසලඅඩරලං්දලලඅමරලලැ්වඩලලල
 ලදගලරමරශලරරන්තලඅමූ 

 

- රරන්තලඅමූලෙරනරර්ලරජහලඅමූලරරජල ල- 
 

හ නිලලලර්ස්සි්ලලල මම ්්ප ලලල  . 

 

ෙවවම: ්්! අලහ්ං්, ඹ්ෙෙලඅනදලනෙමඩලසල්ලලඩමලමමල
්ං වල වර. වරදලඹ්ෙෙලඅන්හේඩලමමලෙ ත්ල වර. 
ඹ්ෙෙලමංවලවලභ්ග්්ලඹේඩල වර. ඹ්ල්හ්ලදරඩර්්. 
රසවලමමල්හ්ලෙරෙදරර. ඹ්ලස්ලහලදඩර්්ලරසවලම්ල
ෙරෙදනර. ඹ්ල ් වල දටල ලළ්මරල මලරලඩල දඩර්්. ්්! 
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අලහ්ං්, සල්ලලඩමල ෙමමල ැ්යවවල ම්ෙෙල දංම්ල ම්ෙෙල
ජලව්් ම්ෙෙලැවක රහලඅරස්ර්්ල්ං ව ල්ල්ලඹ්ල
දඩෙර ලරමලම්ල ්ලසහස්රනලමලරර! වරදලම්ල ්ල ං ල
ැරනලමලරර!   රල  ලම්ලඅඹර්දම්ලහ්්ලෙදනලමලරර!   

 َْ ِِ َّ  َ�ْعلَمُ  ُكهَْت  ََ
َ
رَ  َهَذا َ َْ َ ْ

َمَعيِش  ِديِ�  ِف  ِل  َشّ  األ ِري َََعقِبَةِ  ََ َْ َ
َ  َْ

َ
 ِف  قَيَل  َ

ِري َعِجِل  َْ َ
آِجِلهِ  َ فْهُ  ََ فِْ�  َ�ّ�  فَيْصِ َْ�َ  ِل  ََاقُْدرْ  َ�هْهُ  ََاْصِ

ْ
ََ  َحيُْث  ال  ُُمّ  َك

رِْضِ� 
َ
َ     

රඉඩලකඩවලවඃහසලඅඩරලං්දලලඅමරලේිවඩලලල ලදගල
රමරශලරරන්තලඅමූලහසප්හ්්ලඅඩගලරස්පහ්ගලඅඩ්ල

ර නිලලලඅල-ැ්රලං් ලැ්රල මමලඅිළග. 

ෙවවම: සල්ලලඩමල ෙමමල ැ්යවවල ම්ෙෙල දංම්ල ම්ෙෙල
ජලව්් ම්ෙෙලැවක රහලඅරස්ර්්ලඅ්ං ව ල්ල්ලඹ්ල
දඩෙර ලරමලම්ල ්ලසහස්රනලමලරර! වරදලම්ල ්ල ං ල
ැරනලමලරර !   රල  ලම්ලඅඹර්දම්ලහ්්ලෙදනලමලරර !  
 ් මෙගඩලංරරනලමලරර ! ම්රලදල ්ඩලංරරනලමලරර ! 
්ං වල තල ප ලම්ල ්ලසහස්රනලමලරර !   රලම්රලලළගනල
මලරර!  

 

අරස්රෙෙලවමඩෙෙලඅරේව්රලඉ ප වලැර්.  

    (මහ්්්: බං්ප) 


