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 දුආ 
විනය හා ක්රමය 

මව්ලවි එම්.එම්. මුබාරක් ගෆූරි B.A. 

(මදනි) 
ලේකම් සමස්ත ලංකා ජම්ඉය්යතුේ උලමා 

 

පරිවර්තනය  
මව්ලවි මාහිර් ටී.ඩී රම්ඩීන් 

 

ලකොටස 1   
දුආ -ප්රාර්ානාව- නැමදුමකි. 
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දුආ -ප්රාර්ානාව- නැමදුමකි. 

 සියලු ජීවීන් මැවූ අේලාහ් අසීමිත කරුණාන්විත 
ය. අසමසම කරුණා ගුණලයන් යුක්ත ය. සියලු 
ලදනා හට ආශිර්වාද පිරිනමන දයාන්විත ය. ඔහුලේ 
ආශිර්වාදය අහස් හා මිහිතලලය හි වයාප්ත ත ව පව.. 
ඔහුලගන්  පතන්න ා පතන  ලේ හිමි  කර ගනී . 
ඔහුලගන් ලනොපතන්නා සමග ඔහු ලකෝප ලවයි.  

ِب  َعن  
َ
ن  : َعن هُ  اهلل َرِضَ  ُھَري َرةَ  أ

َ
 اهلل َصّل   اهلل رَُسوَل  أ

َل  َوَسل مَ  َعلَي هِ  عُ  لَم   َمن   َقا هللَ  َيد   رواه َعلَي هِ  َغِضَب  ا

 الرتمذي

 කවලරකු අේලාහ්ලගන් ලනොපතන්ලන් ද ඔහු 
ලක ලරහි  අේ ල ාහ්  ලක ෝප  වන් ලන් ය  ය ැයි 
අේලාහ්ලේ දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමා පැවසූහ.  

වාර්තා කරු: අබූ හුලරයිරා රළියේලාහු අන්හු,  

මූලාශ්රය: අ්-තිර්මිදි.  
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 අේලාහ් ලේ උදහස ට ලක් වන්ලන් දුආ -
ප්රාර්ානා ව යන නැමදුම අත හැර දමන බැවිනි. 
තවදුරට් නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ පහත සඳහන් අයුරින් ප්රකා  කහහ.  

َماِن ب ِن بَِشير  ُل اهلل َصل  اهلُل َعلي ِه وََسل َم  َعن  انلُّع  قال رَُسو 
ُعوِِن " د  ُكم  ا بُّ َر َل  َقا َو َقَرأ " َو  " ُة َد ِعبَا ل  ا ُهَو  ُء  اَع دلُّ َل ا َقا

ِِلِ َداِخِريَن" تَِجب  لَُكم  ِإََل َقو  س 
َ
واه النسا وابن ماجه و ر أ

 أمحد والرتمذي

 

 ‘දුආ ප්රාර්ානාව ය න නැමදුමකි‘ යැයි පවසා 
‘මලගන් පමණක් පතන්න මම ඔබට පිළිතුරු ලදමි‘ 
යැයි අේලාහ් පැවසීය යන ල්රුම ඇති ආයතය 
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
පාරායනය කහහ. 

වාර්තාකරු: අන්- නුඃමාන් ඉබ් න බෂීර් රළියේලාහු 
අන්හු,  

මූලාශ්රය: අන්නසා,, ඉබ් න මාජා, මුස්නේ අහ්මේ, 
තිර්මිදි. 
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ن َّ ين َّ إِ ِ َّل  ون َّ ا نَّْ ي ْست ْكِِبُ ِتَّ ع  ن َّ ِعب اد  ُخلُو ي ْد ن م َّ س  ه   ج 

اِخِرين َّ  د 

 මා නැමදීලමන් දුරස් වී කවලරකු අහංකාරකම් 
පාන්ලන් ද ඔවුන් සැබැවින්ම නීචයින් ලලසින් 
නිරයට පිවිලස න ඇත.      
  (අේ-කුර්ආන් 40:60) 

 දුආ  ප්ර ාර්ාන ාවන්  ලන ොපතන්නා අහංක ාර 
අලයකි . ඔහු  නි රය  හිමි  ක ර  ගනියි . එබ ැවින් 
අේලාහ්ට පමණක් නැමදීම ලමන්ම ඔහුලගන්ම 
උදව් පැතිය යුතුයි. අේලාහ්ලගන් ලකලනකු පතන 
පැතුම මහ් ලැබීමක් ලලස සිතිය යුතුයි. දුආ 
ප්රාර්ානාවට ව ා උසස් ලදයක් අේලාහ් අබියස 
ලනොමැත  යැයි අේලාහ්ලේ දූත  (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ. 

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: තිර්මිදි 

 ලකලනකු තම දුආ ප්රාර්ානාව මන්න් පැමිණ ඇති 
හා පැමිණීමට නියමිත සියේලට පැහැදිලිතාවක් 
දකියි. අේලාහ් පහත සඳහන් අයුරින් පවස නලය් 
එනිසාය.   
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م ن
 
ر َّ ُُيِيُبَّ أ هَُّ إِذ ا الُْمْضط  ي ْكِشُفَّ د َع  وء َّ و   السُّ

 දුෂ්කරතාවක පැටලී දඟලන්ලනකු අභය පතන 
විට (ඔවුනට) පිළිතුරු සපයා ඔවුන්ලේ දුෂ්කර්වය 
ඉව් කරන්නා කවලරකු ද?  (අේ-කුර්ආන් 27:63) 

 නියත  ව ලයන්ම  අේල ාහ්  හ ැර  ලවන් 
කිසිලවකු ලනොමැත. ලමය අර්ාව් කරමින් නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා පැවසූ 
ප්රකා ය ද පිහිටා ඇත.  

 َصّل   ُُاهللِ  رَُسول َقاَل  رض اهلل عنهما َقاَل  ُعَمرَ  اب ِن  َعن  
اَعءَ  وََسل َم "ِإن   َُيَل هِ  اللُهع ا َين َفعُ  ادلُّ ا نََزَل  ِمم  ل   لَم َوِمم  ِ

 ُ َيْن 
اَعِء" رواه الرتمذي اهللِ  ِعبَادَ  َفَعلَي ُكم    بِادلُّ

 නියත ව ලයන්ම ප්රාර්ානාව (ඔබට ඇති වූ) ලම් 
දක්වා ඇති ලනොවූ කරුණු වලට ප්රලයෝජනව් 
ලවයි. එබැවින් අේලාහ්ලේ ගැ්තනි, ඔබ ප්රාර්ානා 
(දුආ)ව පිළිපදින්නැයි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ.   

වාර්තාකරු : ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: තිර්මිදි 
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 අේලාහ් තම ගැ්තන් මත ඉතා කාරුණිකය. 
ලසලනලහවන්තය. මවක් තම දරුවා ලකලරහි 
දක්වන  ලසලනහසට ව ා තම  ග ැ්තන්  මත 
ක රුණ ාව  ලස ලන හස  පු දන් ලන් ය . ඔ හු ලේ 
ලසලනහසට සීමාවක් ලනොමැත. ගැ්තන් කරන 
ව ැර දිවල ට  ඔ හු  දඬු වම්  ල දන් ලනකු  වී  න ම් 
මහලපොලහොලව් කිසිවක් ඉතිරි වන්ලන් නැත.  

ل وُيؤاِخذَُّ َّ اللَُّ و  بوا انّلاس  س  ىَّ مات ر ك َّ بِماك  هِرھا َع   ِمن ظ 

لىِكن داب ة َّ ُرھُم و  ل َّ إِلىَّ يُؤ خِّ
ج 

 
ًّمَّ أ  ُمس 

 මිනිසා උපයා ග්  (නපුරු ) දෑ ලහේතුලවන් 
(ක්ෂණිකව) අේලාහ් ඔවුන්ව දඬුවමට හසු කර 
ගන්ලන් නම් මිහිතලලය් කිසිදු (මිනිස්) ජීවිතයක් 
අතහැර ලනොදම න ඇත. නමු් නියමිත කාලයක් 
දක්වා ඔහු ඔවුන් ප්රමාද කරන්ලන්ය.  (අේ-කුර්ආන් 
35:45) 

ය නලවන්  පවස ා ඇත . එබ ැවින්  එව ැනි  මහ ා 
කාරුණික දයාවන්තයාලගන් ඉේලා සිටින විට ඔහු 
මට පිළිතුරු සපය න ඇතැයි යන වි ්වාසය සමඟ 
ප්රාර්ානා කිමයමය නිවැරදි ක්රමය ව නලය්.  
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بِ  َعن  
َ
ِضَ  َُُري َرَةر يھأ ن  : َعن هُ  اهلل َُ

َ
 اهلل َصّل   َُاهلل رَُسول أ

َقاَل  َوَسل م َعلَي هِ  ُكم   َيُقوَلن   لَ :" َُ َحُد
َ
ِفر   الل ُهم  : أ  يِل  اغ 

ِن  الل ُهم  ٬ ِإن ِشئ َت  مَح  ر  ِم ٬ ِإن ِشئ َت  ا ِز ع  َلةَ  يِلَ
َ
أ ن هُ  ٬الَمس   َفإِ

ِرهَ   ابلخاري رواه"  َِلُ  لَُمك 

 ඔබ අතුරින් කිසිලවකු ප්රාර්ානා කරන විට  

 යා ! අේලාහ්, ඔබ කැමැ්ල් නම් මට සමාව 
ලද න මැනව ! ඔබ කැමැ්ල් නම් මට කරුණා 
කර න මැනව ! ය නලවන් ප්රාර්ානා ලනොකර න. ඔහු 
පතන දෑ ස්ාාවර ව පත න. නියත ව ලයන් ම ඔහු 
අභිමත කරන දෑ සිදු කරන්ලන් ය. ඔහු ට බල 
ක රන් ලනකු  කිසිලවකු  ලන ොම ැත  ය නලවන් 
අේලාහ්ලේ දූත (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ පැවසූහ.  

වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය : සීහහුේ ුහහාරි 

 අේලාහ්ලගන් පතා ලබන්නට කැමැ්තක් 
දක්වන්නන් පූර්ණ යටහ් භාවලයන් තැන්ප් 
සිතකින් සිත ඔහු ලවත පමණක් ලයොමු කරමින් 
ප්රාර්ානා කහ යුතුය. තැන්ප් සිතකින් පතන 
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ප්රාර්ානාවන් පිළිග න ලැලබ්. අේ-කුර්ආන් 21 වැනි 
පරිච්ලේදලය් ඇතැම් නබිවරුන්ලේ ඉතිහාසය 
සඳහන් ලව්. එම පරිච්ලේදලය් 87-90 දක්වා වූ 
වැකිවල නබි යූ නස් , සකරිය්යා (අලලයිහිමස් 
සලාම්) යන උතුමන්ලාට පැවතුණු අව යතාවන් 
පිළිබඳ ව ඒ සඳහා ඔවුන් කහ ප්රාර්ානාව ද පවසා 
අවසානලය් පහත සඳහන් අයුරින් පවසයි. 

ُهم ِعون َّ اكنوا إِن  تِو ِفَّ يُٰسى ريى خل  ًبا ا غ  ي دعون نار  ًبا َ  ھ  ر   و 

اكنوا ا و  ِشعي َّ نل   خى

 නියත ව ලයන්ම ලම ොවුන්  යහප්  දෑ සි දු 
කිමයලමහි එකිලනකා අබිබවා යමින් සිටියහ. (අපලේ 
දයාව) අලප්ත ක්ෂාලවන් ද (අපලේ දඬුවමට) බිලයන් ද 
අපලගන් ප්රාර්ානා කරමින් සිටියහ. ලමොවුන් අප 
ලවත දැඩි යටහ් භාවලයන් පසුවූහ.  
 (අේ-කුර්ආන් 21:90) 

ْدُعْوا
ُ
ب ُكم أ ًَُّعَّ ر   و ُخفي ةًَّ ت َض 

 (වි ්වාසවන්තයිනි) යටහ් භාවලයන්  හා 
තැන්ප්ව ඔබලේ පරමාධිපතිලගන් ප්රාර්ානා 
කරන්න.   (අේ-කුර්ආන් 7:55) 
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 ප්රාර්ානාලවහි නිරත වන්නා ඉතා තැන්ප්ව 
ඉතා පහ් හඬින් ප්රාර්ානා කහ යුතුයි. හන නගා 
අපහසුතාවට ප් වන අයුරින් ප්රාර්ානා ලනොකහ 
යුතුයි යන්න අේලාහ්ලේ දූතයාණන් (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලේ ඉගැන්වීමය. වරක් 
ගම්බද අරාබිවරුන් පිරිසක් අේලාහ්ලේ දූතයාණන් 
ලවත පැමිණ , අේලාහ්ලේ දූතයාණනි, අපලේ 
ලදවියා අපට සමීපලයන් සිටීවි ද එලසේ  නම් හන 
පහ් කරමින් ඔහුව අයැදින්නට අපට හැක. එලසේ 
ලනොමැතිව ඔහු දුරස්ව සිටින්ලන් නම්, උස් හඬින් 
අයැදිය හැක යැයි පැවසූහ. එවිට අේලාහ්... 

ا إِذ  ل ك ََّّو 
 
أ ََِّّعب اِديَّس  ّنِّ ََّّع  ََّّف إِّنِّ ِجيُبََّّق ِريب 

ُ
ة َّد ََّّأ اِعََّّْعو  َّإِذ اَّادل 

نَِّ ْْلُْؤِمُنواَِّلََّّف لْي ْست ِجيُبواَّد َع  ل ُهمََِّّْبََّّو   ي ْرُشُدون ََّّل ع 

 ම ාලේ  ග ැ් ත ා ම ා ග ැන  (ම ා සමී පලයන් 
සිටින්ලනකු ද දුරස් ව සිටින්ලනකු ද යැයි) ඇසූ විට 
සැබැවින්  ම මා ඉතා සපීමලයන්  සිටින්ලනමි. 
අයදින්නා අයැදින විට ඔහු ලේ ඇයැදීම ට මම 
පිළිතුරු ලදමි. එබැවින් මා(ලේ නිලයෝය)ට ඔවුන් 
පිළිතුරු ලද්වා ! තවද ඔවුන් යහමඟ ලැබිය හැකි 
ව න පිණිස ඔවුන් මා වි ්වාස කර්වා ! (අේ -
කුර්ආන් 2:186) ය නලවන් පවසන්න යන වැකිය 
පහහ විය.  
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 අේලාහ්  ලවත  තමන්  ව  ස් ා ාපිත  කර දැඩි 
ස්ා ාවරයකින්  අයදින  ප්ර ාර්ාන ාව  ය  පිළි  ග න 
ලබන්ලන්.  

ِب  َعن  
َ
: وََسل مَ  َعلَي هِ  اهلل َصّل   اهلل رَُسوُل  قَاَل : َقاَل  ٬ ُھَري َرةَ  أ

ُعوا" تُم   اهلل اد  ن 
َ
لَُموا ٬ ِباإِلَجابَةِ  ُموِقنُونَ  َوأ ن   َواع 

َ
 لَ  اهلل أ

تَِجيُب  بر  ِمن   ُداَعء   يَس 
 الرتمذي رواه" َلهر  ََغفِلر  قَل 

  නඹල ා පිළිතු ර  ත රලය්  වි ් ව ාස  ක රමින් 
අේලාහ්ලගන් ප්රාර්ානා කරන්න. නියත ව ලයන්ම 
ලනොසැලකිලිමක් කමින් තමන්ව අමතක කර 
දමමින් අයදින්නාලේ ප්රාර්ානාවට අේලාහ් පිළිතුරු 
සපයන්ලන් නැත.  

වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: තිර්මිදි 

 තම ප්රාර්ානාවට පිළිතුරු සපයන්නා අේලාහ්ය 
යන  වි ්ව ාසය සමඟ දෑ්  ඔසවන්නන් තමන් 
මුළුමණින්ම අේලාහ් ලවත ලයොමු ලවමින් ඉදිරිප් 
කරමින්  දෑ්  ඔසවති . තම  සිත  එක්තැන්  කර 
තමන්ලේ ප්ර ්නය තමන්ලේ අව යතාවන් තමන් 
විසින්ම අයැද ලබා ගැනීමට ව ා ලවන් භාගයයක් 
ලනොමැත.  
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 صّل اهلل رسول قال قال عنهما اهلل رض عمر ابن عن
ُب  منكم َِلُ  ُفِتحَ  "َمن: وسلم عليه ّلص اهلل اَعءِ  َبا  ٬ ادلُّ

 من إِيَلهِ  أحب   َشيأ اهلل ُسئَِل  َوما ٬ الر مَحةِ  أبواُب  َِلُ  ُفِتَحت  
ن  

َ
 الرتمذي رواه العافية" يُسأَل  أ

ඔබ අතුරින් කිසිලවකු ට ලහෝ ප්රාර්ානාලව හි ලදොර  
ව විවෘත කර න ලැුහලව් නම් ඔහු ට කරුණා ලව් 
ලදොර  විවෘත කර න ලැබීය. අේලාහ්ලගන් සුවය 
පැ.ම ට ව ා ප්රියමනාප ලලසින් අයැද සිටීම ට 
ලවන  කිසිවක්  න ැත .  ය නලවන්  ඉබ් න  උමර් 
(රළියේලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කරන හදීසය 
තිර්මිදි හි සටහන් ව ඇත.   

ِب  َعن  
َ
َعِري   ُموَس  أ ش 

َ
ِضَ  األ هلل َر  َمعَ  ُكن ا: َقاَل  ٬ َعن هُ  ا

نَا ِإَذا َفُكن ا ٬ وََسل مَ  َعلَي هِ  اهلل َصّل   اهلل ولِ رَسُ  ف  َ رش 
َ
 َوادر  ََعَ  أ

َنا َھل ل نَا ٬ َتَفَعت   َوَكَّب   َواُتنَا ار  ص 
َ
َل  ٬ أ ِبُّ  َفَقا نل   اهلل َصّل   ا

َها َيا: "َوَسل مَ  َعلَي هِ  يُّ
َ
ُس  أ ا نل  َبُعوا ا ر  ُفِسُكم   ََعَ  ا ن 

َ
 ٬ أ

ُعونَ تَ  لَ  َفإِن ُكم   َصم   د 
َ
 َسِميع   ِإن هُ  َمَعُكم   ِإن هُ  ٬ ََغئِب ا َولَ  أ

ُمهُ  َتبَارَكَ  ٬ قَِريب   ُه" َوَتَعاََل  اس   ابلخاري رواه َجدُّ
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 අබූ මූසා අේ-අෂ්අමය (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

 අේලාහ් ලේ දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) සමඟ අපි ගමනක් යමින් සිටිලයමු. 
කිසියම් ලහෝ මිටියාවතක ට අප හඟා වූ විටක 
පවසන  තහ්ලීේ  හි  හ ා තක්බීරලය හි  හන උස් 
වන්ලන් ය. එය ඇසුණු නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ ලසමින් පවසන්න. ඔබ අයැද 
සිටි න ලය් බිහිලරකු ලහෝ සැඟ වී සිටින්ලනකුලගන් 
ලනොව ඔබ අයැද සිටින සියේල ශ්රවණය කරන්නා ද 
නි මයක්ෂා ක රන්න ා ද වන  අලයකුලගනි . ඔබ 
ලකොතැනක සිටිය ද ඔහු ඔබ සමඟම වන්ලන් ය. ඔහු 
ලේ නාමය උසස් විය ය නලවන් නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) පවසා සිටියහ.  

මූලාශ්රය: සීහහුේ ුහහාරි.   

 ගැ්තා ලේ ප්රාර්ානා ව බලාලපොලරෝතුලවන් 
සිටින අේලාහ් එය ට පිළිතුරු ලදන බව ට ප්රතිා ා 
ලදයි. මිනිසුන් ඉ  කරන සලාතය, උපවාසය, හජ් 
ඇතුළු සියේල ප්රාර්ානාවන්ලගන් යුක්ත ය. ඒවා 
ඉ  කරන ගැ්ලතකු තමන් අේලාහ් ලේ ගැ්ලතකු 
බව් තම අව යතාවන් සපුරාලන සර්ව බලාාාමය 
ඔහු පමණක් බව් පවසන්ලන්ය.  එම නැමදුම් 
අේලාහ්  ට කිසිවක් වර්ාන ය කරන්ලන් නැත . 
එබැවිනි මහ් දයාවන්ත වූ ඔහු තමන්ලගන් අත දිගු 
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කර පතන්නන් ව හිස් අතින් අත හැර දමන්න ට ප්රිය 
ලනොකර නලය්. 

ِب   َعِن  ٬ الَفاِرِس   َسل َمانَ  َعن    ٬ َوَسل مَ  َعلَي هِ  اهلل َصّل   انل 
ِي  َكِريم   َحِيي  اهلل إِن  :" قَاَل  تَح   يََدي هِ  هِ ِإيَل   الر ُجُل  َرَفعَ  إَِذا يَس 
ن  

َ
ا يَُرد ھَُما أ ر  ِ  ِصف   والرتمذي ابليهيق رواه". َخائِبَتَي 

 නියත ව ලයන්  ම අේලාහ්  ලැජ්ජාශීලී ය. 
කරුණාන්විත ය. තමන් ලවත දෑ් ඔසවා අයදින 
මිනිසා ලේ දෑ් හිස් අතින් හැමයම ට ඔහු ලැජ්ජා 
ව න් ලන්  ය  ය ැයි  අේ ල ාහ් ල ේ  දූත ය ාණ න් 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ ප්රකා  
කහහ.  

වාර්තාකරු සේමාන් අේ -ෆාරිස්  (රළියේලාහු 
අන්හු)  මූලාශ්රය: තිර්මිදි 2556, බයිහී  1488 

 එබැවින් අේලාහ්  තම ප්රාර්ානය ට පිළිතුරු 
ලදන්ලන්ය යන ස්ථීර වි ්වාසය සමඟ පතන්නන් ට 
ඔහු නැතැයි කියන්ලන් නැත. හැම ලමොලහොතක ම 
ඔහු  ලේ  උපක ාරය  අප  ට  අව ය  ය . අප  ස ෑම 
අවස් ා ාවක  ම  ප්ර ාර්ාන ා කහ  යුතුයි . දුෂ්ක ර 
අවස්ා ාවක  පමණක්  එය ඉව්  කරන  ලමන් 
ප්රාර්ානා ලනොකර දුෂ්කරතාවක් ලනොමැති යහප් 
ත්්වලය් පවා ඔහුලගන් ප්රාර්ානා කහ යුතුයි. 
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ලමයයි සැබෑ වි ්වාසවන්තලයකුලේ ලක්ෂණ ය 
ව නලය්.  

ِب  َعن  
َ
 َصّل   اهلل رَُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُھَري َرَة رض اهلل عنه أ
هلل هُ  َمن  : "َوَسل مَ  َعلَي هِ  ا ن   ََس 

َ
تَِجيَب  أ هلل يَس   ِعن دَ  َِلُ  ا

َدائِدِ  ِثِ  َوالَكر ِب  الش  اَعءَ  فَل يُك   الرتمذي رواه" الر َخاءِ  ِف  ادلُّ

 දුෂ්කර අවස්ාාවන් හි අේලාහ් තම ප්රාර්ානාවට 
පිළිතුරු දිය යුතු යැයි ප්රිය කරන්නා තමන් යහප් 
ත්්වයක සිටිය ද අධික අධික ව දුආ ප්රාර්ානා 
ක ර්වා, ය නලවන්  අේල ාහ් ලේ  දූතය ාණන් 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණ ෝ 
පැවසූහ.  

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: තිර්මිදි. 

 එබැවින් අපලේ අව යතාවන් හිමි කර දීම ට 
සර්ව බලාාමය ඒී ය ලදවියා වන්ලන් අේලාහ්ය 
ය නලවන් වි ්වාස කරන අපි ඔහුලගන් පමණක් 
අයැද සිටිය යුතුයි. සෑම අවස්ාාවක ම ඔහු අබියස 
ය ට හ ්  වී  අ ය ැද  සි ටී ම  ය  ඔ හු  ව  ප මණ ක් 
නමදින්ලනමු. ඔහුලගන් පමණක් උදව් පතන්ලනමු 
යන වි ්වාසය ට ඉදිරිප් කිමයමක් වන්ලන්.    
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නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) පහත 
සඳහන් අයුරින් ප්රාර්ානා කහහ.  

َطي َت  لَِما َماِنعَ  لَ  "الل ُهم   ع 
َ
 َولَ  ٬ َمنَع َت  لَِما ُمع ِطيَ  َولَ  ٬ أ

" ِمن َك  اجلَد   َذا َين َفعُ   ابلخاري رواه اجلَدُّ

 යා ! අේලාහ්, ඔබ දුන් ලදයක් වහක්වන්ලනකු 
ලනොමැත. ඔබ වැහැක් වූ ලදයක් ලදන්ලනකු ද නැත. 
තවද ානය ඇති ානවතාලේ කිසිදු ාන සම්පතක් 
ඔ බ ල ේ  දඬු ව ල ම න්  ආ රක් ෂ ා වී ම ට  කි සි දු 
ප්රලයෝජනයක් ලනොලදන්ලන් ය.  

වාර්තා කරු : මුගීර් ඉබ් න ෂුඃබා (රළියේලාහු 
අන්හු) මූලාශ්රය: ුහහාරි 

 ලමම ප්රාර්ානාලව හි අර්ාය ලහොදින් අවලබෝා 
කර ගනිමි් කවද් අපි ප්රාර්ානා කරමු. සලාතයට 
ඉ  කහ පසු ව එය ක්රමව් අයුරින් විල ේෂලයන් 
ප්රාර්ානා කහ යුතුයි. එවිට ය එය අේලාහ්  පිළි 
ග නලය්.  

ن ا ب  ل ْمن اَّر  ن اَّظ  نُفس 
 
إِنَّأ ْغِفرََّّْل مََّّْو  اَّت  ن اَّنل   ْ ت ْرَح  َِّمن ََّّنل  ُكون ن ََّّو 

 اِِسِين َّ
ْ
 اخل



 

18 

 අපලේ පරමාධිපතියාණනි, අප අපට ම අපරාා කර 
ග්ලතමු. ඔබ අප ට සමාව දී කරුණා ලනොකලහේ නම් 
සැබැවින් ම අපි අලාභ විඳින්නන් අතුරින් වන්ලනමු. 
අේ-කුර්ආන් 7:23) 

ب ن ا ََّّر  اِخْذن اَّل  وََّّْن ِسين اَّإِنََّّْتُؤ 
 
ن اَّأ

ْ
أ ْخط 

 
ب ن اَّأ ََّّر  ل  ِْمْلََّّو  ل ْين اََّت  َّع 

اَّإِْْصًا م  َََّّح  لْت هََُّّك  ِين َََّّع   ْبلِن اَِّمنََّّْاَّل  ب ن اَّق  ََّّر  ل  لْن اَّو  اََُّت مِّ ََّّم  َّل 
ة َّ اق  اَّط  ْعُفََّّبِهََِّّنل   ا ن اَّو  ْغِفرََّّْع  ا اَّو  ن اَّنل   ْ اْرَح  ََّّو  ْنت 

 
اَّأ ن  ل  ْو َّم 

ن ا ََّّف انُُْصْ ْومَََِّّع   فِِرين ََّّالْق   الَْك 

 අපලේ පරමාධිපතියාණනි, අපට (යම් ලදයක්) 
අමතක වූලය් නම් ලහෝ අප ට වැරදුලේ නම් ලහෝ 
(එය ට  ව ර ද  ක රු වන්  ලලස ) අප ව  ග්ර හණ ය 
ලනොකර න මැනව ! අපලේ පරමාධිපතියාණනි, 
අපට ලපර සිටියවුන් මත (වගී ම් වලින් යු්) බරක් 
තැුහවාක් ලමන් අප මත බරක් ලනොතබ න මැනව ! 
තවද අපට දරා ගැනීමට  ක්තියක් ලනොමැති ලදයක් 
අප ලවත ලනොපටව න මැනව ! අපට සමාව ලද න 
මැනව ! අපට පාපක්ෂමාව ලද න මැනව ! අපට 
කරුණාව දක්ව න මැනව ! ඔබමය අපලේ භාරකරු 
වන්ලන්. ප්රතික්ලෂේප කරන පිරිසට එලරහිව අපට 
උපකාර කර න මැනව ! (අේ-කුර්ආන් 2:286) 
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َّ ْوزِْعِّنََّّر بِّ
 
نََّّْأ

 
ْشُكر ََّّأ

 
ت ك ََّّأ ََّّال ِتََّّنِْعم  ْمت  ْنع 

 
َََّّع   ََّّأ ي ََّّو َع   َّو ادِل 

ْنَّ
 
أ ل ََّّو  ْعم 

 
اَّأ ِِلً ا اهََُّّص  ِخلِّْنََّّت ْرض  ْد

 
أ تِك ََّّو  َْح  ِدك ََِّّفََّّبِر  َِّعب ا

اِِلِي َّ  الص 

මාලේ පරමාධිපතියාණනි, මා ලවත හා මාලේ 
ල දම ව් පි යන්  ල වත  ආ ශි ර්ව ාද  ක හ  ඔ බ ලේ 
ආශිර්වාදයන් ට මම කෘතලව්දී ව න පිණිස් ඔබ 
තෘප්ත තියට ප්වන අයුරින් දැහැමි ක්රියාවන් මම ඉ  
කර න පිණිස් මට ආශිර්වාද කර්වා! තවද ඔබලේ 
දයාලවන් ඔබලේ දැහැමි ගැ්තන් අතරට මා ද 
ඇතුහ් කර න මැනව ! (අේ-කුර්ආන් 27:19) 
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ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලනොලබ නලය් ඇයි? 

 ප්රාර්ානා කිමයම අපලේ සිතුම් පැතුම් හඟා කර 
ගැනීමකි. කුමන අව යතාවක් වුව ද එය ලබා ගැනීම 
ට අව ය සාාක සමඟ ලවර දැරිය යුතුයි. එය ට 
බාාක වන කිසිවක් ලනොතිබිය යුතුයි. ලමලලොව හා 
එලලොව යහපත උලදසා ප්රලයෝජනව් වන මාායය 
ව නලය් ප්රාර්ානාවයි. එහි නිරත වන්නාලේ දැඩි 
ස්ාාවර්වය, ඔහු ලේ වි ව්ාසය අේලාහ් අබියස එය 
පිළි ග න ලැබීම ට කිසිදු බාාාවක් ලනොතිබීම යන්න 
එම කරුණ ට අත හිත ලදයි. ප්රාර්ානාවක් පිළි ග න 
ලැබීම ට පහත සඳහන් සාාකයන් බාාාවන් ලලස 
පිහිටන්ලන් ය.  

1.  ඉක්මන් කිමයම 

ِب  ن  عَ 
َ
ن   ھَُري َرة رض اهلل عنه أ

َ
 اهلل َعلَي هِ  اهلل َصّل   رَُسوَل  أ

َتَجاُب  قَاَل: " وََسل مَ  َحِدُكم   يُس 
َ
: َيُقوُل  ٬ َيع َجل   لَم   َما أل

تََجب   فَلَم   َدَعو ُت   مسلم و ابلخاري رواه" يِل  يُس 

 මම ලකොපමණ ප්රාර්ානා කහ ද මට පිළිතුරු 
ලනොලැුහලේ ය යැයි පවසා ඔබ අතුරින් කිසිලවකු 
ඉක්මන් ලනොවන ලතක් ඔහු ලේ ප්රාර්ානාව ට පිළිතුරු 
සපය න ලබන්ලන් ය. 
සීහහුේ ුහහාරි - 6340, සීහහ් මුසල්ිම් - 2735 
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ඉක්මන් වීම අනතුරු ලගන ලදන්නකි. එය සියලු 
කටයුතු වල දී සිදු ලව්. ඉක්මන් ලනොවීම ද 
තැන්ප්භාවය ද යහපත ලගන ලද න ඇත. ලමය ට 
ඉමාම් ඉබ් නේ කය්යුම් (රහම්තුේලාහි අලලයිහි) 
තුමාලණෝ එක් උදාහරණයක් පවසා සිටියහ. ප්රාර්ානා 
කර එය ට ඉක්මණින් පිළිතුරක් 
බලාලපොලරෝතුවන්නා බීජයක් පැහ කහ අලයකු 
ලමනි. ඔහු එය ට ජලය සපයමින් ඉඳ ඉක්මණින් එම 
බීජය හට ලගන පැහ වී පල හට ලනොදුන්ලන්ය යැයි 
සිතා ජලය සැපයීම් එම පැහය ට සා්තු කිමයම් අත 
හැර දැමීය. එලලස ප්රාර්ානා කහ ද එයට පිළිතුරු 
ලනොලැුහලේ යන ලහේතුලවන් ප්රාර්ානා කිමයම අත 
හැර දැමූ අය ලේ ත්වය ලව් යැයි පැවසූහ. (අේ-
ජවාෆුේ කාෆී - පි ව 12) 

2. පාපකාමය කරුණක ට ලහෝ ලේ නෑකම් බිඳ 

දැමීම ට ප්රාර්ානා කිමයම 

 පාපකාමය ක්රියාවන්ලගන් මිනිසා වැහී  සිටිය 
යුතුයි. එවැනි ක්රියාවන් ට අේලාහ ් ලේ උපකාරය 
ලනොලැලබ්. එලලස ම ලේ ා ා.න් සමඟ බැඳියාලවන් 
ජීව් වීම යුතුකමකි. ා ා.්වය බිඳ ජීව් වීම 
පාපයකි. එලලස කටයුතු කරන්නා අේලාහ් ලේ 
කරුණාලවන් දුරස්ා ලවයි. එබැවින් ලමම පාපයන් 
ලදකට ම අේලාහ් උදව් කරන්ලන් නැත.     
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ِب  َعن  
َ
تََجاُب  يََزاُل  لَ : "بلفظ مرفواع   ھَُري َرةَ  أ  َما ٬ لِل َعب دِ  يُس 

عُ  لَم   و   بِِإث مر   يَد 
َ
َتع ِجل   لَم   َما ٬ رَِحمر  َقِطيَعةِ  أ  رَُسوَل  يَا: ِقيَل " يَس 

َجاُل؟! اهلل  ِتع   ٬ َدَعو ُت  َوقَد   َدَعو ُت  َقد  : "َيُقوُل : قَاَل  َما اإلِس 
رَ  فَلَم  

َ
ِسُ  ٬ تَِجيُب يِل يَس   أ تَح  اَعءَ  َوَيَدعُ  َذلَِك  ِعن دَ  فَيَس  " ادلُّ
 مسلم رواه

 අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) විසින් වාර්තා 
කරන ලදී.  

 පාපයක් කිමයම ට ලහෝ ලේ නෑකම බිඳ දැමීම ට 
ලහෝ ඉක්මන් ලනොවී සිටින තාක් ගැ්තා ලේ 
ප්රාර්ානය ට පිළිතුරු සපය න ලබමින් ම පව. 
ය නලවන් අේලාහ්ලේ දූත (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ. අේලාහල්ේ දූතයාණනි, 
ඉක්මන් වීම ය න කුමක් දැයි විමස න ලැබූ විට මම 
ප්රාර්ානා කලහමි. ප්රාර්ානා කලහමි. මට පිළිතුරු 
සැපයීමක් දකින්න ට ලනොමැතැ යි පවසා කනසස්ේල 
ට ප් ව ප්රාර්ානා කිමයම ද අත හැර දමන්ලන් ය යැයි 
පැවසූහ. 
වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: සීහහ් මුසල්ිම්.  

එවැනි ක්රියාවන්ට අේලාහ්ලේ උපකාරය 
ලනොලැලබයි. එලමන්ම ා ා.න් සමඟ එක්ව ජීව් වීම 
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ද අපලේ යුතුකමකි. ා ා.්වය බිඳ දමා ජීව් වීම 
පාපයකි. එලලස ක්රියා කරන්නා අේලාහ්ලේ 
කරුණාලවන් දුරස් ලවයි. එලහයින් ලමම පාපයන් 
ලදකටම අේලාහ් උදව් ලනොකරයි.   

3. තහනම් ආහාර ලගන තිබීම  

ِب  َعن  
َ
 وََسل مَ  َعلَي هِ اهلل  َصّل  اهلل  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ٬ ھَُري َرةَ  أ
َها يُّ

َ
بَُل  لَ  َطي ب   اهلل  إِن   ٬ انل اُس  أ َمرَ  اهلل  َوإِن   َطي ب ا إِل   َيق 

َ
 أ

ِمِنيَ ال مُ  َمرَ  بَِما ؤ 
َ
َها يَا"  : َفَقاَل  ٬ ال ُمر َسِليَ  بِهِ  أ يُّ

َ
 ُُكُوا الرُُّسُل  أ

ي بَاِت  ِمنَ  َملُوا الط  َملُونَ  بَِما إِّن   َصاِِل ا َواع   :َوقَاَل  ٬ "َعِليم   َتع 
َها يَا يُّ

َ
ينَ  أ ِ نَاُكم   َما َطي بَاِت  ِمن   ُُكُوا آَمنُوا اَّل  : قَاَل { َرَزق 
َفرَ  يُِطيُل  الر ُجَل  َكرَ وَذَ  َعَث  الس  ش 

َ
ََّبَ  أ غ 

َ
َماءِ  إََِل  يََدهُ  َيُمدُّ  أ  يَا الس 

َعُمهُ  رَب   يَا ٬ رَب   ُبهُ  ٬ َحَرام   َوَمط  َ  َوَمل بَُسهُ  ٬ َحَرام   َوَمْش 
يَ  ٬ َحَرام   ّن   ٬ بِاِلََرامِ  وَُغذ 

َ
تََجاُب  َفأ لَِك  يُس   مسلم رواه َِّلَ

 නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
පැවසූහ. සැබැවින් ම අේලාහ් පිවිතුරු ය. පිවිතුරු දෑ 
පමණක් ඔහු පිළිගන්ලන් ය. තවද අේලාහ් තම 
දූතයින් ට අණ කහ දෑ ලගන වි ්වාසවන්තයින්ට් 
අණ කලහේය. තව ද ඔහු ලමලසේ ප්රකා  කලහේය. 
අේලාහ්ලේ දූතවරුණි, යහප් දැයින්  නඹලා අ නභව 
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කර න. දැහැමි ක්රියාවන් කර න. සැබැවින් ම මම 
 නඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ා ානීය.  (අේ-
කුර්ආන් 23:51)  

 තවදුරට් අලහෝ වි ව්ාස කහවුනි! අපි  නඹලා ට 
ලපෝෂණය කහ දැයින් පිවිතුරු දෑ අ නභව කර න. (අේ-
කුර්ආන් 2:172) පවසා  

 අේලාහ් ලේ දූතයාලණෝ (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) දීර්ඝ ගමන ක නිරත වී ප්රාර්ානා කහ 
ලකලනකු පිළිබඳ ව පහත සඳහන් අයුරින් පවසා 
සිටියහ. 
 ඔහු හිස ලකස් අවුේ වී දූවිලි තැවරුණු ත්්වලය් 
අහස ලදස ට දෑ් දිගු ලකොට මාලේ 
පරමාධිපතියාණනි, මාලේ පරමාධිපතියාණනි, යැයි 
පවසා ප්රාර්ානා කරන්ලන්ය. (නමු්) ඔහු අ නභව කහ 
ආහාර ය හරාම් ය. පානය කහ ජලය හරාම් ය. ඇඳ 
සිටින ඇඳුම හරාම් ය. හරාමයම ලගන ඔහු ඔහුලේ 
 මයරය වැඩී ඇත. (ලමලලස සියේල හරාම් ව පවතින) 
ඔහු ට ලකලසේ නම් පිළිතුරු සපය න ලැලබ් ද? 
ය නලවන් පැවසූහ. 
වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: සීහහ් මුසල්ිම්. 
 ලමම හදීසලය හි ඉතා වැදග් කරුණු හතරක් 
අන්තර්ගත ව ඇත.  
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1. දිගු ගමන: මන්යා ලේ ප්රාර්ානාව පිළි ග න 

ලැලබ්.  

2. යටහ් ව අයැදීම: ප්රාර්ානා කරන විට 

යටහ් පහ් ව අයැද සිටිය යුතුයි.  

3. දෑස් ඔසවා අයැදීම: තමන් ලවත දෑ් දිගු කර 

අයැදින්නා ට අේලාහ් කිසි දිනක පාඩු 

විඳින්න ට සලසව්න්ලන් නැත.  

4. කන්නලව් කරමින් අයැදීම: කන්නලව් 

කරමින් අයැදීලමන් කරුණාලව හි ලදොර  ව 

විවෘත කරයි.  

 එබැවින් ප්රාර්ානා අවස්ාාවන් හි අපි ඉක්මන් 
ලනොවී පාප ක්රියාවක් පිළිබඳ ලනොඅයැද ලේ නෑකම් 
බිඳ ලනොදමා සිටිය යුතු අතර අප ලේ ආහාර පාන හා 
වස්ත්ර සියේල හලාේ ලලස තිබිය යුතුයි. එලසේ 
ලනොමැති නම් අප ලේ ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න 
ලනොලැලබන බව දැන ගත යුතුයි. 
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වසීලා පැ.ලම් නීතිය 
 අේලාහ් ලව නලවන් යැයි තමන් ඉ  කහ 
කාර්යයන් ඉදිරිප් කරමින් අයැද සිටීම වසීලා නම් 
ලව්. අේලාහ් ලේ තෘප්ත තිය ලබා ගැනීම උලදසා 
අේලාහ් හා රසූේ ලපන්වා දුන් ක්රමලයන් පිහි  න 
දැහැමි ක්රියාවන් ලකලනකු වසීලා ලලස තබා ගත 
යුතුයි.  

ا يُّه 
 
ين ََّّيىأ ُنواَّاَّل  هََِّّو ابت غواَّاّلل  ََّّات ُقواَّءام  ِهدواَّالو سيل ة ََّّإِْل   فَّو جى

بيلِهَِّ ل ُكمَّس   تُفلِحون ََّّل ع 

 වි ව්ාස කහවුනි!  නඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි 
ව න පිණිස අේලාහ් ට බිය බැතිම් ව කටයුතු කර න. 
තව ද ( නඹලා ලේ දැහැමි ක්රියාවන් මන්න්) ඔහු ලවත 
හඟා වන මාර්ග ලය් කැප ව න.    
  (අේ-කුර්ආන් 5: 35)  

 ලමම වැකිය ඉතා පැහැදිලි ව අේලාහ් ලවත හඟා 
වීමට නම් ඔහු සලසා දුන් මඟ හැර ලවන් මඟක් 
ලනොමැති බව පවසයි. එලමන් ම අේ-කුර්ආන් 3: 16 
වැනි වැකිය ද ලමලසේ පවසා සිටියි.  

ب نا  ّناءَّإِن ناَّر  اَّف اغِفرَّام  ََّّو قِناَُّذنوب ناَّنل  ذاب   انلّارََِّّع 

 (අේලාහ් ට බිය බැතිම් ව ක්රියා කහ එම ජනයා)  
අප ලේ පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින් ම අපි (ඔබ ව) 
වි ව්ාස කලහමු. එබැවින් අප ලගන් අප ලේ පාපයන් 
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සමා කර නිරා න්න්ලන් දඬුවමින් අප ව ආරක්ෂා කර න 
මැනව ය නලවන් ප්රාර්ානා කරති.  

 තවද එම පරිච්ලේදලය් ම 193 වන වැකිය ලමලසේ 
පවසයි.   

ب ن ا ِمْعن اَّإِن ن اَّر  انََُِّّين اِديَُّمن اِديًاَّس  يم  نََّّْلِْْلِ
 
بََِّّّآِمُنواَّأ َُّكمَّْبِر 

ن ا ب ن اَّف آم  ر   

رََُّّْذنُوب ن اَّنل  اَّف اْغِفرَّْ فِّ ك  ن اَّو  يِّئ اتِن اَّع  ن اَّس  ت و ف  ع ََّّو  بْر ارََِّّم 
 
اْْل  

 අපලේ පරමාධිපතියාණනි!  නඹලා ලේ පරමාධිපති 
ව  නඹලා වි ්වාස කර න යැයි (අප ව) වි ්වාසය ලවත 
කැඳවන්නාලේ කැඳවුම ට සැබැවින් ම අපි සවන් දී 
වි ව්ාස ද කලහමු. එබැවින් අප ලේ වැරදි වල ට අප ට 
සමාව ලද න මැනව ! අපලේ පාපයන්ලගන් මුදව න 
මැනව ! දැහැමියන් සමඟ අප ව මරණය ට ප් කර න 
මැනව ! යැයි ප්රාර්ානා කරති.  
 ලමය ලේව වි ව්ාසවන්තයින් ලේ ප්රාර්ානාවයි. 
පාප ක්ෂමාව ද නිරලයන් ගැලවුම ද අව ය ය. ඒ 
ලව නලවන් ඔවුන් වි ්වාස කහ බව ද ඒ ලහේතුලවන් 
පාප ක්ෂමාව පිරිනමන ලමන් ද ඉේලා සිටින්ලන්ය 
යැයි අේලාහ් පවසන්ලන්ය. ලමමඟින් ලකලනකු 
තමන් කහ දැහැමි ක්රියාවන් ඉදිරිප් කරමින් අයැද 
සිටිය යුතුයි. වසීලා පැතිය යුතුයි යන්න වටහා ගත 
හැක.  
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 සීහහුේ ුහහාරි 2333, සීහහුේ මුසල්ිම් 2743 අංක 
දරණ හදීසයන් යටල් ගුහාවක හිරවුණු පුේගලයින් 
තිලදලනකු පිළිබඳ ව සඳහන් ලව්. එම ගුහාලවන් පිටත 
පැමිණීම ට සෑම ලකලනකු ම තමන් කහ දැහැමි 
ක්රියාවන් ඉදිරිප් කරමින් ප්රාර්ානා කර තිලබන බව 
අපි දකින්ලනමු. ලමම පුරාවෘ්තම ය සිේධිය රමහාන් 
රාත්රියන් හි ගුවන් විදුලි නාලිකා ඔස්ලසේ සවන් 
ලදන්ලනමු.  

 එබැවින් වසීලා ය න අේලාහ් ලව නලවනි යැයි 
ලකලනකු කහ කටයු්තක් ඉදිරිප් කරමින් අයැද 
සිටීම යන වග ලමයින් පැහැදිලි ලවයි. එලලස ම 
අේලාහ් ලේ අලංකාර නාමයන් ඉදිරිප් කරමින් 
අයැද සිටින ලමන් ද අප අණ කර න ලැබ ඇ්ලතමු.  

وََِّّاّلل  ََّّادُعواَّقُلَِّ
 
يًاَّالر َحىن ََّّادُعواَّأ

 
َّف ل هََُّّت دعواَّماَّأ

سماُءاُِلسنىَّ
 
 اْل

  නඹලා අේලාහ් යැයි අයැදි න ! එලසේ නැතිනම් 
රහම්ාන් යැයි අයැදි න ! කුමන නාමයක් ලගන  නඹලා 
අයැද සිටිය ද ඔහු ට අලංකාර (තව් ලබොලහෝ) 
නාමයන් ඇත. (ඒවා ලගන  නඹලා අයැද සිටි න)  (අේ-
කුර්ආන් 17:10) 
 වසීලා පැ.ලම් තව් එක් ක්රමයක් ව නලය් ජීව් ව 
සිටින දැහැමි මිනිලසකුලගන් තමන් ලව නලවන් 
ප්රාර්ානා කරන ලමන් ඉේලා සිටීම ය.  
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نَّْ ن ِسََّّع 
 
ََِّّبْنََِّّأ ال َّم  اب ِتَّ:َّق ال ََّّك  ص 

 
ََّّأ ن ة ََّّانل اس  ََّّس  ْهدَََِّّع   َّانل ِبََِّّّع 

َّ ّل  ل ْيهََِّّللَُّا ص  ل م ََّّع  ََّّانل ِبََُّّّف ب يْن ا٬ََّّو س  ّل  ل ْيهََِّّللََُّّص  ل م ََّّع  َّو س 
ُْطُبَّ ة ََّّي ْومََِِّّفَََّّي  ْعر اِبيََّّق ام ََُُّّجُع 

 
ال ٬َََّّّأ َّھ ل ك َّ:َّاللَََّّّر ُسول ََّّي اَّف ق 

اُلَّ اع ََّّالم  يْهََِّّف ر ف ع ٬َََّّّنل  اَّاللََّّف اْدعَُّ ٬الِعي اُلََّّو ج  اَّي د  م  َِّفََّّن ر ىَّو 
اءَِّ م  ةًََّّالس  ِي٬ََّّق ز ع  ا٬ََّّبِي ِدهَِّ ن ْفِسََّّف و اَّل  اَّم  ه  ع  ََّّو ض  ّت  َّث ار ََّّح 

اُبَّ ح  ْمث ال ََّّالس 
 
نََّّْي ْْنِْلََّّل مََُّّْثم ٬َََّّّاجِلب الََِّّأ َِّ ع  ِه ََِّّمْنِب  ّت  يُْتََّّح 

 
َّر أ

ر َّ ط  رََُّّالم  اد  ََّّي ت ح  ََّّتِهَِِِّلْي َََّّع   ّل  ل ْيهََِّّللََُّّص  ل م ََّّع  ُمِطْرن ا ٬َّو س  َّف 
ن ا ِمن ٬َََّّّذ لِك ََّّي ْوم  دََِّّو  ب ْعد ََّّالغ  دََِّّو  ِي٬ََّّالغ  ٬َََّّّي لِيهََِّّو اَّل  ّت  َّح 

ةَِّ ْخر ىَّاجُلُمع 
ُ
ْعر اِبََُّّّذ لِك ََّّو ق ام ٬َََّّّاْل

 
وََّّْ-َّاْل

 
َّق ال ََّّأ رْيُهَُّ: َّ-َّغ 

ال َّ م ٬ََّّاللََّّر ُسول ََّّي ا:َّف ق  د  ِرق َّو ََّّابلِن اءََُّّت ه  اُلََّّغ  اللََّّف اْدع٬َََُّّّالم 
يْهََِّّف ر ف ع ٬َََّّّنل  ا ال ََّّي د  ْن اَّالل ُهم َّ:َّ"ف ق  و اْل  ل ََّّح  ل ْين اَّو  ا"َّع  َّيُِشريََُّّف م 

ََّّبِي ِدهَِّ اِبََِّّمن ََّّن اِحي ة ََّّإِل  ح  ََّّالس  ْتََّّإِل  ر ج  ار ت٬َََِّّّاْنف  ِدين ةََُّّو ص  َّالم 
ال ٬َََّّّاجل ْوب ةََِِّّمْثل َّ ن اةََُّّالو اِديَّو س  ْهرًََّّق  ل مَّْ ٬َّاش  ِئََّّْو  د ََُّّي  ح 

 
َِّمنََّّْأ

ََّّن اِحي ة َّ ث ََّّإِل  د   مسلمَّوَّابلخاريَّرواهَّبِاجلْ ْودََِّّح 
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 නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා 
ලේ කාලලය් මිනිසුන ට නියගයක් ඇති විය. ජුමුආ 
දිනලය් නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා 
ලකෝබා ලේ න ය පව්වමින් සිටියහ. එහි පැමිණි 
ගම්බද අරාබිවරලයකු නැගී සිට අේලාහ ් ලේ 
දූතයාණනි, සම්ප් විනා  විය. දරු මේලන් 
කුසන්න්ලනන් තැලවති. (නියගය අධික විය.)  එබැවින් 
ඔබ තුමා අේලාහ්ලගන් ප්රාර්ානා කර සිටින්නැයි 
පැවසීය. ක්ෂණික ව නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ තම දෑ් ඔසවා ප්රාර්ානා කහහ. 
එවිට අහලස හි කිසිදු වලාකුහක් දකින්න ට තිුහලේ 
නැත. මාලේ ආ්මය කවුරුන් සතුව පවතින්ලන් ද 
ඔහු මත දිවුරමින් පවසමි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමා තම දෑ් බිම දමන්න ට ම්ලතන් කඳු 
ලමන් වලාකුළු මතු විය. මින්බරලයන් නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා බැස 
පැමිණීමට ම්ලතන් වර්ෂාව පතිත විය. එම වැසි 
ජලය එතුමාලේ යටි රැවුල අතරින් හැලහ න දු මි. 
එදින් ඉන් පසු දින් ,ට පසු දින් අලනක් ජුමුආ ව 
දක්වා අප ට වර්ෂා ව අඛේ ව ලැබිණ. අලනක් 
ජුමුආලව හි එම ගම්වැසියා නැතිනම් ලවන් 
ලකලනකු නැගී සිට අේලාහ්ලේ දූතයාණනි, 
ලගො නැන්ලි ක ා වැලටන්ලන් ය. ාන සම්පත න්ලී 
යන්ලන් ය. එබැවින් අප ලව නලවන් අේලාහල්ගන් 
ප්රාර්ානා කර න මැනවැ යි පැවසීය. නබි(සේලේලාහු 
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අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ තම දෑ් ඔසුවා 
ලදවියනි, අප අවට ඇති ලේ යන් ට ලමය යව න 
මැනව ! අප ට විනා ය ලගන ලදන්නක් බවට ලමම 
වර්ෂාව ප් ලනොකර න මැනව ! යැයි පැවසූහ. 
වලාකුහ පවතින ලදස ලයොමු වී නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ සංා ා කරන සෑම 
අවස්ාාවක ම එම වලාකුහ ඉව්ව න්ලය්ය. මදීනා 
නගරය වි ාල ආවාටයක් ලමන් ප් විය. ලමම වර්ෂා 
ව මන්න් කනා් නම් ඔය එක් මසක කලක් අඛේ ව 
ගලා න්ලය්ය. ලනොලයකු් ප්රලේ යන් සිට පැමිණි අය 
ද ලමම වර්ෂාව ගැන කතා ලනොකර සිටිලය් නැත. 
ය නලවන් අනස් (රළියේලාහු අන්හ) තුමා පැවසීය. 
ලමය සීහහුේ ුහහාරි සීහහුේ මුසල්ිම් යන ග්රන්ායන් හි 
සඳහන් වූ ඉතිහාසමය කතා වසත්ුවකි.  

 ලමම සිදුවීම වාර්තා කහ අනස් (රළියේලාහු 
අන්හු) තුමා තව් සිදුවීමක් වාර්තා කරයි.   

نَِس  َعن  
َ
ن   - اهلل َعن هُ  رَِضَ  َمالِكر  ب ِن  أ

َ
 قََحُطوا إَِذا ََكنَ  ُعَمرَ  أ

ِق  تَس  ِلِب  َعب دِ  ب ِن  بِالَعب اِس  يَس   ُكن ا إِن ا الل ُهم  : "َوقَاَل  ٬ الُمط 
ِق  تَس  ِقينَا بِنَِبي نَا إيَِل َك  نَس  ُل  َوإِن ا ٬ َفتَس   نَانَِبي   بَِعم   ِإيَل َك  َنتَوَس 

ِقنَا نَ  :قَاَل  ٬" فَاس  َقو   ابلخاري رواه فَيُس 

 එනම් උමර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා ලේ 
කාලලය් නියගයක් ඇති වූ විට අබ්බාස් (රළියේලාහු 
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අන්හු) තුමා ව ඉදිරිලය් තබා ප්රාර්ානා කරති. ලදවියනි, 
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා ජීවතුන් 
අතර සිටිය දී අපි එතුමා ව ඉදිරිලය් තබා වර්ෂාව 
පැතුලවමු. එවිට ඔබ වර්ෂා ව ඇති කලහහි ය. (එතුමා 
ලේ මරණලයන් පසු දැන්) එතුමා ලේ මහප්ත පා ව 
ඉදිරිලය් තබා වර්ෂා ව පතන්ලනමු වර්ෂා ව පතිත 
කර න මැනව ! යැයි ප්රාර්ානා කරයි. වර්ෂාව ද පතිත 
විය.  
වාර්තාකරු : අනස් (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: සීහහුේ ුහහාරි 1010 

 ලමම ඓතිහාසික සිදුවීම වසීලාලව හි නිවැරදි 
ක්රමය පැහැදිලි කරයි. සහාබිවරු දහම නිවැරදි ව 
අවලබෝා කර ක්රියා කහහ. ඔවුන් ට අලාභ හානි සිදු වූ 
විටක ලසොලහොන් ලවත ලගොස් එහි වහ දැමූවන් 
ඉදිරිලය් තබා ඔවුන් ලේ අ නග්රහලයන් පිහිට පැතුලව් 
නැත. එය අ නමත කර න ලනොලැබූවක් බව ඔවුන් 
වටහා ලගන තිබීම ය එයට ලහේතුව වූලය්. එබැවින් 
අේලාහ් ලේ දූතයාණන් ලේ මරණලයන් පසු ව ඔහු 
ලේ මිණී වහ අසහ ට ලනොලගොස් ජීවතුන් අතර සිටි 
අබ්බාස් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා ලේ මාර්ගලයන් 
ප්රාර්ානා කහහ උමර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා. 

 ප්රාර්ානා ව නැමදුමක් බව වටහා ග් උදාර 
අ නගාමිකයින් එය වැරදි ක්රියා මාර්ගයක් ඔස්ලසේ සිදු 
කිමයම ට උ්සාහ දැරුලව් නැත. විරුේා අදහස් ප්රකා  
කලහේ නැත. යටහ් වී වැරදි විග්රහයන් ලබා දුන්ලන් 
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නැත. ඍජු ලලස තමන් අවලබෝා කර ග් අයුරින් 
කටයුතු කහහ. එම ජනයා ලමම සමාජලය් පැමිණි 
උදාර උ්තමයින් ය.  

නින්ද ට ලපර ප්රාර්ානා කහ යුතු දෑ   
සෑම රාත්රියක ම නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ නිදි යහලන් වාඩි වී ලද අ්ල දිගු 
හැර එහි පිඹිති. තව ද කුේ හුවේලාහු අහේ, කුේ අඌදු 
බිරබ්බිේ ෆලක්, කුේ අඌදු බිරබ්බින් නාස් යන 
සූරාහව්න් පාරායනය කරති.  පසු ව  මයරලය් කවර 
සා්ානයන් ස්පර්  කහ හැකි වන්ලන් ද එම 
ස්ාානයන් තම දෑතින් පිරිමදිති. හිස මුහුණ වැනි 
 මයරලය් ඉදිරි ලපලදලසේ සිට පිරිමැදීම ආරම්භ කරති. 
ලමලලස තුන් වරක් සිදු කර ගනිති.  
ඔබ නිදියහන ට යන විට ආයතුේ කුර්සිය්යි (අේලාහු 
ලා ඉලාහ ඉේලා හුවේ හය්යුේ කය්යූම්) පාරායනය 
කලහේ නම් උදෑසන දක්වා අේලාහ් ලවතින් එක් 
ආරක්ෂකලයක් ඔබ ලව නලවන් සූදානම් කර න 
ලබන්ලන්ය. තව ද ලෂයිතාන් ඔබ අසහ ට පවා 
පැමිලණන්ලන් නැත. ලකලනකු සූරා අේ-බකරාලව හි 
අවසන් ආය් ලදක රාත්රිලය හි පාරායනය කලහේ නම් 
එය ම ඔහු ට ප්රමාණව් වන්ලන්ය.  
මූලාශ්රය : සීහහුේ මුසල්ිම් 
සූරතුේ ඉහ්ලාස් ලහව් කුේ හුවේලාහු අහේ ... 

 َّالرحيمَّالرَحنَّاللَّبسم
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ََُُّّهو ََّّقُْلَّ د ََّّاّلل  ح 
 
َُّ(1َّ)َّأ دََُّّاّلل  م  ل مََّّْي ِلََّّْل مَّْ(2َّ)َّالص  ََّّْو  ل مَّْ(3َّ)َّيُودل  َّي ُكنََّّْو 

َُّ د ََُّّكُفًواَّل  ح 
 
 )4)َّأ

සූරතුේ ෆලක් ලහව් කුේ අඌදු බිරබ්බිේ ෆලක් ... 

 الرحيمَّالرَحنَّاللَّبسم
ُعوذََُّّْلَّقَُّ

 
ََّّأ ل قََِّّبِر بِّ ََِِّّّمنَّْ(1َّ)َّالْف  اَّش  ل ق ََّّم  ِمنَّْ(2َّ)َّخ  ََِّّّو  ِسق ََّّش  َّإِذ اََّغ 
َّ ِمنَّْ(3َّ)َّو ق ب  ََِّّّو  اث اِتََّّش  دََِِّّفََّّانل ف  ِمنَّْ(4َّ)َّالُْعق  ََِّّّو  اِسد ََّّش  د ََّّإِذ اَّح  س  َّح 

(5( 
සූරතුන් නාස් ලහව් කුේ අඌදු බිරබ්බින් නාස ්... 

 الرحيمَّالرَحنَّاللَّبسم
ُعوذََُّّقُْلَّ

 
ََّّأ لِِكَّ(1َّ)َّانل اِسََّّبِر بِّ َِّ(2َّ)َّانل اِسََّّم  ََِِّّّمنَّْ(3َّ)َّانل اِسََّّإِل  َّش 

 ن اِسََّّالْو ْسو اِسَّ
ْ
ِي(4َّ)َّاخل ِن ةََِّّمِن َّ(5َّ)َّانل اِسََُّّصُدورََِِّّفََّّيُو ْسوُِسََّّاَّل 

ْ
َّاجل

 (6)َّو انل اِسَّ

ආයතුේ කුර්සිය්යි ලහව් අේලාහු ලා ඉලාහ ඉේලා 
හුවේ ... 

َُّ ََّّاّلل  ََِّّل  ََّّل  َّإ ََُُّّّهو ََّّإِل  يُّومََُّّالْح  ََّّالْق  ُخُذهََُّّل 
ْ
ََِّّسن ة ََّّت أ ل  ََُّّن ْوم ََّّو  اَّل  َِّفََّّم 

او اِتَّ م  اَّالس  م  ْرِضََِّّفََّّو 
 
ِيَّذ اَّم نََّّْاْْل عََُّّاَّل  هََُّّي ْشف  ََِّّعْند  اَّي ْعل مََُّّبِإِْذنِهََِّّإِل  َّم 

يِْديِهمََّّْب ْي َّ
 
اَّأ م  ُهمََّّْو  لْف  ََّّخ  ل  ء ََُُّّيِيُطون ََّّو  ْ ََِّّمهَِِّعلََِّّْمنََّّْبَِش  اَّإِل  اء ََّّبِم  َّش 
او اِتََُّّكْرِسيُّهََُّّو ِسع َّ م  ََّّالس  ْرض 

 
ََّّو اْْل ل  اَّي ُئوُدهََُّّو  ِلََُّّّو ُهو ََِّّحْفُظُهم  َّالْع 
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ِظيمَُّ  الْع 
සූරාහ් බකරාලවහි අවසන් ආය් ලදක  

ن َّ اَّالر ُسوُلََّّآم  نِْزل ََّّبِم 
ُ
ْهََِّّأ بِّهََِِّّمنََّّْإِْل  ََِّّآ م ن ََُّّكيََّّو الُْمْؤِمُنون ََّّر  َّبِاّلل 

م َّ تِهَِّو  ئِك  ُكُتبِهَََِّّل  ُرُسلِهََِّّو  ََّّو  ُقََّّل  رِّ د ََّّب ْي ََُّّنف  ح 
 
ِمْعن اَّو ق الُواَُّرُسلِهََِِّّمنََّّْأ َّس 

ْعن ا ط 
 
ب ن اَُّغْفر ان ك ََّّو أ ْك ََّّر  إِْل  ِصريََُّّو  َّ(285َّ)َّالْم  لُِّفََّّل  ََُّّيُك  َّن ْفًساَّاّلل 

َّ اَّإِل  ه  اَّوُْسع  اَّل ه  ب ْتََّّم  اَّك س  ل ْيه  اَّو ع  ب ْتََّّم  ب ََّّاْكت س  ََّّن ار  اِخْذن اَّل  َّإِنََّّْتُؤ 
وََّّْن ِسين ا

 
ن اَّأ

ْ
أ ْخط 

 
ب ن اَّأ ََّّر  ل  ِْمْلََّّو  ل ْين اََّت  اَّإِْْصًاَّع  م  َََّّح  لْت هََُّّك  ِين َََّّع   َّمِنََّّْاَّل 

ْبلِن ا ب ن اَّق  ََّّر  ل  لْن اَّو  اََُّت مِّ ََّّم  اق ة ََّّل  ن اَّو اْعُفََّّبِهََِّّنل  اَّط  ْن اَّنل  اَّو اْغِفرََّّْع  َّو ارَْح 
َّ نْت 

 
ََّّأ ْول  ن اَّن ام  ََّّف انُُْصْ ْومَََِّّع   فِِرين ََّّالْق   (286)َّالَْك 
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ප්රාර්ථනාවා් ප ළි ගනු 

ලබව අ්ස්ාා් ප 

 තම ප්රාර්ානාවන් අේලාහ ්පිළිගත යුතුයි. තමන් සි ද දෑ 
තමන් ට ලැබිය යුතුයි ය නලවන් මිනිසා ප්රිය කරයි. ඒ 
සඳහා ව ා් සුදුසු ලව්ලාවන් දැන ලගන ප්රාර්ානා කිමයම 
තුළින් මිනිසා ට සැනසුම ලබා ගත හැකි ලවයි. එවැනි 
ලව්ලාවන් අේලාහ් ලේ දූතයාණන් ලපන්වා ලනොදී අත 
හැර දැමුලව් නැත. සර්ව බලාාමය අේලාහ් ප්රාර්ානා කිමයම 
ද නැමදුමක් ලලස සලසා දී ඔහු ලේ සම්පත ඔහුලගන් 
පමණක් ඉේලා සිටින ලමන් ද ඔහුලගන් යමක් ඉේලා 
සිටිලය් නම් ඔහු එය පිරිනමන බව ද ප්රතිා ා ලදයි. තව ද 
එය ට සුදුසු ලව්ලාවන් හා කාලයන් ලවන් කර එය ද දන්වා 
ඇත. එම ලව්ලාවන් දැන හඳුනා ලගන ප්රලයෝජනය 
ලබන්නා ය නියම ුහේධිමතා ව නලය්. එම ලව්ලාවන් 
වන්ලන් ...  

1. රාත්රිලය හි අවසන් කාලය 

 තම ප්රාර්ානාවන් සඳහා සුදුසු ලව්ලාවන් අතුරින් සහර් 
ලව්ලාව ද එකකි. ලමයයි රාත්රිලය් ලකොටස් තුනින් අවසන් 
ලකොටස යැයි පවස න ලබ නලය්. ලමම ලව්ලාලව හි සැබෑ 
වි ්වාසවන්තයින් තම පාප ක්ෂමාව ලව නලවන් ප්රාර්ානා 
කරති යැයි අේලාහ් උගන්වයි.  

سحارِ.َّو الُمست غِفرين َّ
 
بِاْل  
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 (එම වි ්වාසවන්තයින්) සහර් ලව්ලාවන් හි  පාප 
ක්ෂමාලවහි නිරත වන්නන් ලව්. (අේ-කුර්ආන් 3:17) 
ය නලවන් පවසයි.  

نُوا اَّالل ْيلََِِّّمن ََّّق لِيًَلََّّاك  ،َّم  ُعون  ارََِّّي ْهج  ْسح 
 
بِاْْل َُّهمََّّْو 

.  ي ْست ْغِفُرون 

 ඔවුන් අලුයම (නැන් ට ලදවියා ට නැමදුම් කර තම 
ලදවියාලගන්) පාප ක්ෂමාලවහි නිරතලවමින් සිටිති. 
        (අේ-
කුර්ආන් 51:17,18) 

 ලමම වැකිය ට විග්රහයක් ලලස සීහහුේ ුහහාරි හි 1145, 
6321, 7494 හා සීහහ් මුස්ලිම් 758 යන අංක යටල් 
සඳහන් ව ඇති හදීස් පිහිටා ඇත.  

ِب  َعن  
َ
ن  : اهلل َعن هُ  رَِضَ  ھَُري َرةَ  أ

َ
اهلل َعلَي ِه  اهلل َصّل   رَُسوَل  أ

ُل : " قَاَل  وََسل مَ  ِ
َماءِ  إََِل  يَل لَةر  ُك   َوَتَعاََل  َتَبارَكَ  َربُّنَا َيْن   الس 

ن يَا ِحيَ  ُعوِِن  َمن  : َيُقوُل  اآلِخرُ  الل ي لِ  ثُلُُث  َيب َق  ادلُّ  ٬ يَد 
تَِجيَب  س 

َ
لُِن  َِلُ  فَأ

َ
أ ِطيَهُ  َوَمن  يَس  ع 

ُ
ِفُرِِن  َوَمن   ٬ فَأ تَغ  غ ِفرَ  يَس 

َ
 فَأ

 مسلم رواه"  َِلُ 

 නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
පැවසූහ.  
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 අප ලේ පරමාධිපති සෑම රාත්රියකම තුන්වැනි ලකොටස 
ඉතිරිව පවතින විට පහහ අහස ට බැස මලගන් ප්රාර්ානා 
කරන කිසිලවකු ලහෝ සිටින්ලන් ද ඔහු ට මා පිළිතුරු ලදමි. 
මලගන් අයදින කිසිලවකු ලහෝ සිටින්ලන් ද ඔහු ට මම 
පිරිනමමි. මලගන් සමාව අයදින කිසිලවකු ලහෝ සිටින්ලන් 
ද ඔහු ට මම සමාව ලදමි, ය නලවන් පවසයි.  

 ලමම හදීසය තුළින් ඉතා වැදග් ලව්ලාවක් පිළිබඳ ව 
අේලාහ් අවාාරණය කර ඇත. ලබොලහෝමයක් ජනයා 
ලමම ලව්ලාලව හි නින්ලද හි වැටී සිටිති. අේලාහ් තම 
ලගෞරව ය හා බලලයන් සෑම දිනක ම පහහ අහස ට 
බසින්ලන් ය යැයි වි ්වාස කිමයමය අප ලේ වගී ම 
ව නලය්. එයට විවිා අර්ායන් ගැන්වීම  නසුදුසුය. එය 
ඔහුලේ  ගුණාංගයන් හි වයාජ්වය පිළිබඳ කතා කහ වරද 
ට අප ව ලගන ය න ඇත. එලලස පහහ අහසට බසින 
අේලා දුආ ඉස්තිේෆාර් යන කාර්යයන් හි නිරත වන ලමන් 
අප ට ඇරයුම් කරයි.  

2. ජුමුආ දින  

 ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලබන ලව්ලාවන් අතරින් තව් 
ලව්ලාවක් සිකුරාදා දින  පිහිටා ඇත. එම ලව්ලාව පිළිබඳ 
අදහස් 40 ක් පමණ ප්රකා  කර න ලැබී ඇත.  

ِب  َعن  
َ
بُو قَاَل : قَاَل  ٬ اهلل َعن هُ  رَِضَ  ھَُري َرةَ  أ

َ
 َصّل   الَقاِسمِ  أ

مِ  ِف : "وََسل مَ  اهلل َعلَي هِ   َعب د   يَُوافُِقَها لَ  ٬ َساَعة   اجلُُمَعةِ  يَو 
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ِلم   ُل  يَُصّل   م  َوھَُو قَائِ  ٬ ُمس 
َ
أ ا يَس  َطاهُ  إِل   اهلل َخي   ع 

َ
 َوقَاَل " أ

 مسلم و ابلخاري " رواه يَُزھ ُدھَا ٬ُيَقل لَُها: قُل نَا ٬ بِيَِدهِ 

 සිකුරාදා දින එක් ලව්ලාවක් ඇත. එම ලව්ලාලව හි 
කවර මුස්ලිම් ගැ්ලතකු නැගී සිට සලාතය ඉ  කර 
අේලාහ්ලගන් යහපත අයැද සිටිලය් නම් අේලාහ් එය ලබා 
ලනොදී සිටින්ලන් නැත යැයි පවසා අේලාහ් ලේ 
දූතයාලණෝ එම ලව්ලාව ඉතා සුළු ලව්ලාවක් යැයි ලපන්වා 
දී දෑතින් සංා ා කහහ.  

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: සීහහුේ ුහහාරි 935 සීහහ් මුස්ලිම් 852 

 ලමම හදීසය ට ගැලලපන තව් හදීස් ලදකක් පහත 
සඳහන් අයුරිනි.  

1. කුුඃ්බා ලේ න ලදක අතර පවතින ලව්ලාව 

ِب  َعن   
َ
ِب  ب ِن  بُر َدةَ  أ

َ
َعِري   ُموَس  أ ش 

َ
اهلل  َعب دُ  يِل  قَاَل : قَاَل  ٬ األ

َسِمع َت : ُعَمرَ  ب نُ 
َ
بَاكَ  أ

َ
ُث  أ اهلل  اهلل َصّل   رَُسولِ  َعن   ُُيَد 

نِ  ِف  وََسل مَ  َعلَي هِ 
 
ُُمَعِة؟ َساَعةِ  َشأ تُهُ  ٬ َنَعم  : قُل ُت : قَاَل  اجل   َسِمع 

 ھِيَ : "َيُقوُل  وََسل مَ  اهلل َعلَي هِ  َصّل   هللِ ا رَُسوَل  َسِمع ُت : َيُقوُل 
َ  َما ن   َبي 

َ
َِمامُ  ََي ِلَس  أ

ن   ِإََل  اإل 
َ
َض  أ ََلةُ  ُتق   مسلم رواه ”الص 
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 අබූ මූසා අේ-අෂ්අමය (රළියේලාහු අන්හු) තුමාලගන් 
අබ්දුේලාහ් ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා ජුමුආ 
දිනලය හි ඇති ලව්ලාව පිළිබඳ අේලාහ්ලේ දූතයාණන් 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) පවසා ඇති බවක් ඔලබ් 
පියා කුමක් ලහෝ පවසා ඇ්ල් දැයි විමසූහ.  

 එයට එතුමා: එලසේය. අේලාහ්ලේ දූත (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) කහ ප්රකා යක ට මම සවන් දුනිමි. 
එම ලව්ලාව ඉමාම් මින්බර් හි වාඩි වීම හා සලාතය ඉ  
කර හමාර වීම අතර ය යැයි ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු 
අන්හු) තුමා පිළිතුරු දුන්හ.  

මූලාශ්රය: සීහහ් මුස්ලිම් - 853 

 

2. සිකුරාදා දින අසර් හි සිට මේරිබ් දක්වා 

ِب 
َ
ن   ُهَري َرةَ  َعن  أ

َ
 َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللَ  رَُسوَل  رض اهلل عنه أ

ُُمَعةِ  ِف  "إِن   قَاَل  وََسل مَ  ِلم   َعب د   يَُواِفُقَها َل  َساَعة   اجل  ُل  ُمس 
َ
أ  يَس 

ا ِفيَها وََجل   َعز   اهللَ  َطاهُ اهلل إِل   َخي   ع 
َ
"  َبع دَ  َوِهَ  إِي اهُ  أ ِ ال َعْص 

 رواه أمحد
 

 නියත ව ලයන් ම සිකුරාදා දින ලව්ලාවක් ඇත. එම 
ලව්ලාව ට ආලව්ණික ව මුස්ලිම්වරලයකු අේලාහ්ලගන් 
අයැද සිටි විට එය අේලාහ් ලනොදී අතහරින්ලන් නැත. එය 
අසර් ලව්ලාව ට පසු ලව්ලාව ය යැයි අේලාහ් ලේ 
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දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) පවසා 
සිටියහ. 

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය : මුස්නේ අහ්මේ 

 අේලාහ් ලේ දූත නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාණන් පැවසූ බව අබ්දුේලාහ් ඉබ් න සලාම් 
(රළියේලාහු අන්හු) විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

 නියත ව ලයන් ම සිකුරාදා දින ලව්ලාවක් ඇත. එම 
ලව්ලාලව හි වි ්වාසවන්ත ගැ්ලතකු සලාතයන් ඉ  කර 
තම අව යතාවන් ඉේලා සිටිලය් නම් අේලාහ් එය ඉ  

ලනොකර අත හැර දමන්ලන් නැතැ යි තව්රාතයේ දැක ගත 
හැක යැයි අබ්දුේලාහ් ඉබ් න සලාම් (රළියේලාහු අන්හු) 
තුමා පැවසූහ. ඉහත සඳහන් අයුරින් මම පැවසූ විට එය 
ඉතා සුළු ලව්ලාවක් යැයි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ ලපන්වා දුන්හ.  

 අේලාහ් ලේ දූතයාණනි, ඔබ සතයය ම කතා කලහහි 
ය. සුළු ලව්ලාවක් ද? ඒ කුමක් ද? ය නලවන් ඇසුලවමි. එය 
ට එම ලව්ලාව සිකුරාදා දින දහවේ කාලලයන් පසු 
ලව්ලාවකි.  

 එය සලාතය සඳහා වූ ලව්ලාව ලනොලව් දැයි 
පැවසුලවමි.  

 එලසේය, සැබැවින් ම වි ව්ාසවන්ත ගැ්ලතකු සලාතය 
ඉ  කර අලනක් සලාතය සඳහා බලාලපොලරෝතුලවන් 
වාඩි වී සිටීම ඔහු සලාතලය් සිටීම හා සමාන ලව්. 
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 මුස්නේ අහ්මේ 5/451 ඉබ් න මාජා 1139. ලමම 
හදීසයන් මන්න් සිකුරාදා අයදින ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න 
ලබන සුළු ලව්ලාව ලමය යැයි  දැන ග් උදවිය ලව්ලාව 
අත පසු ලනොකර න ඇත.  

3. සුජූේ කරන විට   

 මිනිසා ඉ  කරන දැහැමි කටයුතු වලින් ව ා ලශ්රේෂ්ඨ 
හා අේලාහ් ට ඉතා ප්රිය මනාප අවස්ාාව සුජූේ ඉරියව්ව ය. 
සුජූේ කිමයම ප්රතික්ලෂේප කහ බැවින් ලෂයිතාන්  ාප කර න 
ලැබ වීසි කර න ලැබීය. සුජූේ හි අප අධික ව ප්රාර්ානාලව 
හි නිරත වීමට උ්සාහ දැරිය යුතුයි.  

 නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
ලමලසේ ප්රකා  කහහ.  

 اهللُ  َصّل   اهلل رَُسوَل  قال قال عنهما اهلل رض عباس ابن نع
لَ  وََسل مَ  َعلَي هِ 

َ
ن   نُِهيُت  َوإِّن   أ

َ
  أ

َ
ق َرأ

َ
آنَ  أ ا ال ُقر  و   َراِكع 

َ
ا أ  ٬ َساِجد 

ا م 
َ
ُكوعُ  فَأ ُموا الرُّ ا ٬ وََجل   َعز   الر ب   ِفيهِ  َفَعظ  م 

َ
ُجودُ  َوأ  السُّ

تَِهُدوا ن   َفَقِمن   ٬ اَعءِ ادلُّ  ِف  فَاج 
َ
تََجاَب  أ   مسلم رواه. لَُكم   يُس 

 දැන ග න ! නියත ව ලයන් ම රුකූලව හි හා සුජූේ හි 
අේ-කුර්ආන් කියවීම මට තහනම් කරන ලදී. රුකූලව හි 
 නඹලා අති ලගෞරවනීය අති බලව් පරමාධිපති ට ගරු 
ුහහුමන් කරමින් තස්බීහ් කරහු. සුජූේ හි අධික ව ප්රාර්ානා 
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කිමයම ට ලවර දර න. ඔබ ලේ ප්රාර්ානාව ට පිළිතුරු සපය න 
ලැබීමට එය ඉතා සුදුසු අවස්ාාව ලව්.  
වාර්තාකරු: ඉබ් න අබ්බාස් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
මූලාශ්රය: සීහහ් මුස්ලිම් 479 

 

4. අ්තහිය්යා් අවසානලය් 

 සලාතලය් අ්තහිය්යා් හි පවස න ලබන සලාව් 
ඉබ්රාහිමිය්යා ට පසු ව සලාතලය් නිරත වන්නා තමන් 
කැමැති ප්රාර්ානාවක් ඉේලා සිටිය හැක. කබ්ර් හි 
ලව්දනාව නිරලය් දඬුවම දජ්ජාේ ලේ අනර්ාකම් වැනි 
කරුණු වලින් ආරක්ෂාව පැතිය හැක. රසූලුේලාහි 
සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම් තුමාලණෝ එලසේ සිදු 
කරමින් සිටියහ.  

ِب  َعن   
َ
 َصّل   اهلل رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ٬ َعن هُ  اهلل رَِضَ  ھَُري َرةَ  أ

َحُدُكم   فََرغَ  إَِذا: " وََسل مَ  َعلَي هِ  اهلل
َ
دِ  ِمنَ  أ ِخرِ  الت َشهُّ  ٬ اآل 

َبعر  هلِل ِمن   بِا فَل يَتََعو ذ   ر 
َ
 َعَذاِب  َوِمن   ٬ َجَهن مَ  َعَذاِب  ِمن  : أ

 ِ يَا فِت نَةِ  َوِمن   ٬ ال َقَّب   َمِسيِح ال   رَش   َوِمن   ٬ َوال َمَماِت  ال َمح 
الِ  ج   مسلم رواه"  ادل 

 ඔබ අතුරින් කිසිලවකු ලහෝ සලාතලය් අවසන් 
අ්තහිය්යාතු පවසා අවසන් කලහේ නම් කරුණු හතරක් 
සම්බන්ාලයන් අේලාහල්ගන් ආරක්ෂාව පතන්න. නිරලය් 



 

44 

දඬුවමින් ද මිනී වලහේ දඬුවමින් ද ජීවිත ලය් මරණලය් ඇති 
වන පමයක්ෂණයන්ලගන් ද  දජ්ජාේ නම් අර්ුහද කාරයාලේ 
අර්ුහදලයන් ද (ආරක්ෂාව පතන්න)  

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: මුස්ලිම් 

5. උපවාසලයන් මිලදන ලව්ලාලව හි. 

 එක් ලශ්රේෂ්ඨ ක්රියාවක් ඉ  කරන ලව්ලාවය 
උපවාසලයන් මිලදන ලව්ලාව. එම ලව්ලාලව හි 
ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලැලබ්. ලම් සම්බන්ාලයන් අනස් 
(රළියේලාහු අන්හු) තුමා පහත සඳහන් අයුරින් වාර්තා 
කරයි.  

نَِس  َعِن  
َ
 اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ٬ َعن هُ  اهللُ  رَِضَ  أ

َوةُ : تُرد لَ  َدَعَواتر  ثَََلُث : " َعلَي ِه وََسل مَ  َوةُ  ال َوادِلِ  َدع   وََدع 
ائِمِ  َوُة ال ُمَسافِِر"  الص    وََدع 

 තුන් ආකාරලය් ප්රාර්ානාවන් ප්රතික්ලෂේප කර න 
ලනොලැලබ්. එනම්  පිලයකු ලේ ප්රාර්ානා ව උපවාස ශීලය 
රකින්ලනකු ලේ ප්රාර්ානාව හා මන්ලයකු ලේ ප්රාර්ාානව 
(ලව්.)  

වාර්තාකරු අනස් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 

මූලාශ්රය : සුනන් අේ බයිහී  3/345, අහ්මේ ඉබ් න 
හිබ්බාන්  
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6. හජ් වන්දනාවන් ඉ  කර න ලබන ස්ාානයන් 

හි.   

 අරෆා, මෂ්අරුේ හරාම්, සෆා, මර්වා, ජම්රතුේ ඌලා, 
වුස්තා, අකබා යන ස්ාාන හයක් ඇත. එම ස්ාානයන් හි 
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා කිබ්ලා ලදසට 
හැමය ප්රාර්ානා කහහ.   

1. අරෆාලව හි රැඳී සිටින විට  

 ප්රාර්ානාවන් පිළිග න ලබන අවස්ාාවන්ලගන් එකකි 
අරෆා දිනලයහි අයදි න ලබන ප්රාර්ානාවන්. එදින 
ගැ්තන් ලේ පාපයන් සමා කර න ලැබ නිරලයන් නිදහස 
ඔවුන ට පිරිනම න ලබන්ලන්ය යන අර්ාය ගැබ් වූ 
ලබොලහෝ හදීසයන් සඳහන් ව ඇත.  

ِرو َعن   بِيهِ  َعن   ُشَعي بر  ب ِن  َعم 
َ
ن   َعن   أ

َ
هِ أ ُ  َصّل   انل ِب   َجد   اّلل 

ُ  قَاَل  َسل مَ وَ  َعلَي هِ  اَعءِ  "َخي  مِ  ُداَعءُ  ادلُّ ُ  َعَرفَةَ  يَو   قُل ُت  َما وََخي 
نَا

َ
ُ  إِل   ِإَِلَ  َل  َقب ِّل  ِمن   َوانل ِبيُّونَ  أ َدهُ  اّلل  يَك  َل  وَح   َِلُ  َِلُ  رَشِ

دُ  َوَِلُ  ال ُمل ُك  َم  ءر  ُك   ََعَ  وَُهوَ  اِل  " رواه الرتمذي ََش   قَِدير 

 ප්රාර්ානාලවන් උතුම් ව නලය් අරෆා දිනලය් ඉේලන 
ප්රාර්ානාවයි. මා ද මට ලපර වූ නබි වරුන් ද පැවසූ දෑ හි 
ලශ්රේෂ්ට ව නලය්.  
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ُ  إِل   إَِِلَ  َل  َدهُ  اّلل  يَك  َل  وَح  دُ  َوَِلُ  ال ُمل ُك  َِلُ  َِلُ  رَشِ َم   وَُهوَ  اِل 
ءر  ُك   ََعَ  قَِدير   ََش   

යැයි පැවසීමය. 

වාර්තාකරු : අම්ර් ඉබ් න ෂඅයිබ් (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: තිර්මිදි 3585 

 

2. මුස්දලිෆාය් හි ළහිටා ඇති මෂ්අරිල් හරාම් 

වම් ස්ාාවයෙ හි.   

සීහහ් මුස්ලිම් හි (2/891) හදීස් ලම් පිළිබඳ ව පවසා සිටින 
විට දී 

َواَء  َركَِب  ُثم  : طويل حديث ف َعنهُ  اهلل رض َجابر عن ال َقص 
َت  َحّت   ٬

َ
َعرَ  أ ََرامَ  ال َمش  بََل  ٬ اِل  تَق  َهُ  فََداَعهُ  ٬ ال ِقب لَةَ  فَاس   َوَكَّب 

َدهُ  ا يََزل   فَلَم   ٬ َوھَل لَُه َووَح  َفرَ  َحّت   َواقِف  س 
َ
ا أ  مسلم رواه ِجدًّ

 මෂ්අරුේ හරාම් ලවත පැමිණි නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ කිබ්ලා ලදස ට මුහුණ ලා 
ප්රාර්ානා කර තක්බීර් තහ්ලීේ තව්ීහේ ප්රකා යන් පැවසූහ. 
හිරු උදාව දක්වා බලාලපොලරෝතුලවන් සිට හිරු උදාව ට 
මද ලව්ලාවක ට ලපර මිනා ව ලදස බලා පිට් වූහ.  
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3. සෆා මර්වා: ලමය හජ් ලහෝ උම්රා කරන 

උදවිය සුඃයු නම් මද ලව්ගලයන් දිව යන 

ස්ාානයයි.   

  :طويل حديث ف َعنهُ  اهلل رض َجابر عن
ُ
ب َدأ

َ
  بَِما أ

َ
 اهللُ  بََدأ

  بِهِ 
َ
َفا َفبََدأ ى َحّت   َعلَي هِ  فََرِقَ  بِالص 

َ
َي َت  َرأ بََل  ابل  تَق   ال ِقب لَةَ  فَاس 

دَ  َهُ  اهللَ  فَوَح  َدهُ  اهللُ  إِل   إَِِلَ  َل  َوقَاَل  َوَكَّب  يَك  َل  وَح   َِلُ  َِلُ  رَشِ
دُ  َوَِلُ  ال ُمل ُك  َم  ءر  ُك   ََعَ  وَُهوَ  اِل  َدهُ  اهللُ  إِل   ِإَِلَ  َل  قَِدير   ََش   وَح 

َزَ  ْن 
َ
َدهُ  أ َزاَب  َوَهَزمَ  َعب َدهُ  َونََْصَ  وَع  ح 

َ َدهُ  األ  َ  َداَع  ُثم   وَح   َبي 
اتر  ثَََلَث  َهَذا ِمث َل  قَاَل  َذلَِك   مسلم رواه َمر 

 අේලාහ් කවර කරුණක් ලගන ආරම්භ කලහේ ද 
එමන්න් මම ද ආරම්භ කරමි යැයි පවසා පසු ව සෆාලවන් 
ආරම්භ කර කුඃබාව දිස් වන තරමට එහි නැග කිබ්ලා 
දි ාව ට මුහුණ ලා අේලාහ් ව ඒී යභාවය ට ප් කර 
තක්බීර් ද පවසා ලා ඉලාහ ඉේලේලාහු වහ්දහූ ලා ෂමයක 
ලහූ ලහුේ මුේකු වලහුේ හම්දු වහුව අලා කුේලි ලෂයිඉන් 
කදීර් ලා ඉලාහ ඉේලේලාහු වහ්දහූ අන්ජස වුඃදහූ ව නසර 
අබ්දහූ ව හදමේ අහ්දාබ වහ්දහූ ය නලවන් ප්රකා  කහහ. 
පසුව ඒ අතර ප්රර්ානා ද කහහ. ලමලලස තුන්වරක් පවසා 
සිටියහ.  

වාර්තාකරු: ජාබිර් (රළියේලාහු අන්හු) 
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මූලාශ්රය: සීහහ් මුස්ලිම් 4/888 

4. හජ් හි ගල් විසි කරනු ලබව ජමරාත් වමි ප 

හඳු ප ්ව සා්ාවෙ ප හි. එහි දී කරනු ලබව 

ප්රාර්ථනාවා් ප ළි ගනු ලේය .  

ن   َعنُهما اهللُ  رَضَ  ُعَمرَ  اب ِن  َعِن 
َ
 َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوَل  أ

َرةَ  َرَم  إَِذا ََكنَ  وََسل مَ  َم  ِجدَ  تَِّل  ال ِت  اجل  ِميَها ِمن   َمس   بَِسب عِ  يَر 
ُ  َحَصيَاتر  مَ  ُثم   ِِبََصاةر  َرَم  ُُك َما يَُكَّب  َماَمَها َتَقد 

َ
 فََوَقَف  أ

ِبَل  تَق  ا ال ِقب لَةِ  ُمس  ُعو يََدي هِ  َرافِع   رواه ال ُوقُوَف  يُِطيُل  َوََكنَ  يَد 
 ابلخاري

 මිනා මස්ජිදය ට අසලින් පිහිටා ඇති ජම්රා නම් 
ස්ාානයන් ට අේලාහ ්ලේ දූතයාලණෝ ගේ විසි කහ 
විට ගේ කැට හතක් එය ට විසි කහහ. ගේ කැට විසි 
කරන සෑම අවසා්ාවක ම තක්බීර් පැවසූහ. පසු ව එහි 
ඉදිරිය ට පැමිණ කිබ්ලා ලදසට මුහුණ ලා තම දෑ් 
ඔසවා ප්රාර්ානා කහහ. ලමලලස එතුමාලණෝ දීර්ඝ 
ලව්ලාවක් සිට ලගන සිටියහ.  

වාර්තාකරු: ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: ුහහාරි 1751 
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 ලමම හදීසලය් සඳහන් ව ඇති පරිදි පහමු වැනි 
ලදවැනි හා තුන් වැනි ජම්රා් වලට ගේ ගසා දිගු 
ලව්ලාවක් ප්රාර්ානාලව හි නබි තුමාණන් නිරත වූ බව 
දකින්න ට පුළුවන.  

7. ලලයිලතුේ කේර් රාත්රිලය හි   

 රමහාන් අවසන් ලකොටලස හි ඔ්ල් දිනයන් හි 
ලලයිලතුේ කේර් රාත්රිය මුණ ගැසිය හැක. එම 
රාත්රියන් හි ලලයිලතුේ කේර් (යන මහිමලයන් 
සපිරුණු රාත්රිය) ලබා ගැනීම ට උ්සාහ දැරිය යුතු 
යැයි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
අණ කහහ.  

ي َت  اهللِ  رَُسوَل  يَا قُل ُت  قَالَت   عنها اهللُ  رض اعئشة عن
َ
َرأ

َ
 أ

ُت  إِن   ىُّ  َعِلم 
َ
رِ  يَل لَةُ  يَل لَةر  أ قُوُل  َما ال َقد 

َ
 قُوِل "  :قَال ِفيَها أ

وَ  ُُتِبُّ  َعُفوي َكِريم   إِن َك  ُهم  الل   ُف  ال َعف   الرتمذي رواه َعن   فَاع 
 ماجه وابن

 ලලයිලතුේ කේර් රාත්රිය කුමක් දැයි මම හඳුනා 
ග්ලතම් නම් මා පැවසිය යු්ල් කුමක් දැයි නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලගන් විමසා 
සිටිලයමි.  



 

50 

 එය ට එතුමාලණෝ අලහෝ අේලාහ!් ඔබ සමාව ප්රිය 

කරන්ලනහි ය. මට සමාව ලද න මැනව ! යැයි 
පවසන්නැයි පිළිතුරු දුන්හ.  

වාර්තාකරු : ආඉෂා රළියේලාහු අන්හු 

මූලාශ්රය :  තිර්මිදි 3513, ඉබ් න මාජා 3850. 

8. ෆර්ලු සලාතයන් ට පසු ව 

 අත පසු කිමයමකින් ලතොරව ඉ  කහ යුතු එක් 
වගී මකි අනිවාර්ය සලාතයන්. සලාතය අවසන් 
ලකොට අඛේ  ව පැමිලණන පාරායනයන් අව්රාේ 
දික්ර් යන දෑ ඉ  කිමයලමන් පසු ව එක් ගැ්ලතකු 
ප්රාර්ානාලව හි නිරත වීම අේලාහ් ට ඉතා ප්රියජනක 
කටයු්තකි.  

ِب  َعن  
َ
َماَمةَ  أ

ُ
ىُّ   اهللِ  رَُسوَل  يَا ِقيَل  قَاَل  ٬ أ

َ
اَعءِ  أ َمعُ  ادلُّ س 

َ
 قَاَل  أ

لََواِت  وَُدبُرَ  ِخرِ اآل الل ي لِ  َجو َف  " تُوَبات الص   ال َمك 

 අබූ උමාමා අබ්බාසී (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරන ලදී. අේලාහ ්ලේ දූතයාණනි, දැඩි 
ලලස ශ්රවණයට ලක් වන ප්රාර්ානා ව කුමක් දැයි 
විමසන ලදී. එවිට එතුමාලණෝ රාත්රිලය හි අවසාන 
ලකොටලසහි හා අනිවාර්ය ය සලාතයන් ට පසු ව පත න 
ලැබීම ය යැයි පිළිතුරු දුන්හ. 
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 අනිවාර්යය සලාතයන් ට පසු ව ප්රාර්ානාලව හි 
නිරත වීම සම්බන්ාලයන් ජනයා තම අවාානය අධික 
ලලස ලයොමු කර නලය් ලම් ලහේතුලවනි. ලමම 
මාතෘකාව සම්බන්ාලයන් වූ කරුණු සලාතය ට පසු 
සාමුහික ප්රාර්ානාව යන මාතෘකාව යටල් ඔබ ට දැක 
ගත හැක.  

9. අදාන් හා ඉකාම් අතර ලව්ලාව   

 අදාන් හා ඉකාම් අතර පවතින ලව්ලාව: ලමම 
ලව්ලාලව හි පතන ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලැලබ්.   

ලමම ලව්ලාව ලබොලහෝ අය ට හිමි ලවයි. එබැවින් එම 
ලව්ලාව ප්රලයෝජනය ට ගැනීම පුරුේදක් බව ප් කර 
ගත යුතුයි.  

نَِس  َعن  
َ
 َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  : قَاَل  قَاَل  َمالِكر  ب ِن  أ
اَعءُ " وََسل مَ  َ  يَُردُّ  َل  ادلُّ َذانِ  َبي 

َ َِقاَمِة" رواه امحد  األ 
َواإل 

 والرتمذي
 අනස් ඉබ් න මාලික් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරන ලදී. අදාන් හා ඉකාම් අතර 
පත න ලබන ප්රාර්ානාවන් ප්රතික්ලෂේප කර න 
ලනොලැලබ්.  

මූලා ාය : අහම්ේ 3 : 119,115 තිර්මිදි 212 



 

52 

 එබැවින් එම ලව්ලාලව හි ප්රාර්ානාලව හි නිරත 
විය යුතුයි. 

  

ලමොවුන් ලේ ප්රාර්ානාවන් 
පිළි ග න ලැලබ්. 

 ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලබන අවස්ාාවන් 
අේලාහ් පිහි වා  ඇති ලසේ ම ඇතැමුන් ලේ 
ප්රාර්ානාවන් ඔහු පිළිගන්ලන් ය. එනම් පිලයකු තම 
දරුවන් ලව නලවන් පතන ප්රාර්ානාවන් 

نَِس  َعِن  
َ
وََسل َم  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  َقاَل : قَاَل  َمالِكر  ب ِن  أ

َوةُ : تَُردُّ  لَ  َدَعَواتر  ثَََلُث " َوةُ  ال َوادِلِ  َدع  ائِمِ  وََدع  َوةُ  الص   وََدع 
 حبان وابن ابليهيق رواه ال ُمَسافِِر"

 ප්රාර්ානාවන් තුනක් ප්රතික්ලෂේප කර න 
ලනොලැලබ්. එනම් පියකු ලේ ප්රාර්ානාව උපවාසය 
රකින්ලනකු ලේ ප්රාර්ානාව හා මන්ලයකු ලේ 
ප්රාර්ානාව ලව්.  

වාර්තාකරු : අනස් (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය බයිහී  :  3-345, අහම්ේ ඉබ් න හිබ්බාන් 

ඉබ්රාීහම් අලලයිහිස් සලාම් තුමාණන් පවා 

َعل ِن  رَب    ََلةِ  ِقيمَ مُ  اج  ي ِت   َوِمن   الص   ُذر 
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 පරමාධිපතියාණනි, මා හා මාලේ පරපුර 
සලාතය ඉ  කරන්නන් බව ට ප් කර න මැනව ! 
(අේ-කුර්ආන් 14: 40) යැයි ප්රාර්ානා කහහ.   

1. පිලයකු ට දරුවන් පතන ප්රාර්ානාව 

 මිනිලසකු මිය න්ය පසු ව ඔහු ට ප්රලයෝජනය 
ලගන ලදන කරුණු වලින් එකකි ඔහුලේ දරුවන් ඔහු 
ලව නලවන් ඉ  කරන ප්රාර්ානාවන්. ලමොවුන් ලේ 
ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලැලබ්.  

ِب  َعن  
َ
ن   اهللُ  رَضَ  ھَُري َرةَ  أ

َ
 وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوَل  أ

: ثَََلثر  ِمن   إِل   َعَملُهُ  َعن هُ  ان َقَطعَ  آَدمَ  اب نُ  َماَت  إَِذا": قَاَل 
و   ٬ َجاِرَيةر  َصَدقَةر 

َ
و   ٬ بِهِ  يُن تََفعُ  ِعل مر  أ

َ
ُعو َصاِلحر  َودَلر  أ  "َِلُ  يَد 

 مسلم رواه

 ආදම් ලේ දරුලවකු මිය න්ය විට  කරුණු තුනක් 
හැර ඔහු ලේ සියලු ක්රියාවන් විසන්ධි ව න ඇත. 
සදාතනික දානය, ප්රලයෝජනය ලගන ලදන අායාපනය 
හා ඔහු ලව නලවන් ප්රාර්ානා කරන දැහැමි දරුලවක් 
යැයි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
පැවසූහ.  

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය :  මුස්ලිම් 1631 
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ِب  َعن  
َ
َفعُ : " عنه قَاَل  رض اهللُ  ھَُري َرةَ  أ تِهِ  َبع دَ  لِل َمي ِت  تُر   َمو 

ي   :َفيَُقوُل . َدرََجتُهُ 
َ
يُّ ! رَب   أ

َ
 كَ دَلُ وَ : "فيقال ھَِذهِ؟ ءر ََش   أ

َ  رَ فَ غ  تَ س  اِ   املفرد األدب ف ابلخاري " رواهَك ل

 ලකලනකු මිය න්ය පසු ව මිය න්ය අය ලේ 
නිලයන් උසස් කර න ලැලබ්. එවිට (ලමය දකින) ඔහු 
පරමාධිපතියාණනි, ලම් කුමක් දැයි විමසයි. එවිට 
ඔලබ් දරුවා ඔබ ලව නලවන් පව් සමාව අයැදිමින් 
ප්රාර්ානා කලහේය යැයි පවස න ලැලබ්.  
වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: අේ-අදුහේ මුෆ්රේ 

2. මුස්ලිම්වරලයකු ලසසු මුස්ලිම්වරුන් 

ලව නලවන් පතන ප්රාර්ානාවන් 

 තම සලහෝදර මුසල්ිම්වරයා ලව නලවන් 
ප්රාර්ානා කරන ගැ්ලතකු ලේ ප්රාර්ානාවන් අේලාහ ්
පිළිගන්ලන් ය.  

  َعن  
َ
ر َداءِ  ِب أ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  عنه رض اهللُ  ادل 
ِلمر  َعب در  ِمن   َما": وََسل مَ  َعلَي هِ  ُعو ُمس  ِخيهِ  يَد 

َ
رِ  أِل  ٬ ال َغي ِب  بَِظه 

لر : ال َملَُك  قَاَل  إِل  
 مسلم رواه"  َولََك بِِمث 
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 කවර මුසල්ිම් ගැ්ලතකු ලහෝ ලව්වා තම 
සලහෝදරයා ට ඔහු ඉදිරිලය් ලනොමැති ලමොලහොතක ඔහු 
ලව නලවන් ප්රාර්ානා කලහේ නම්,  ඔහු සමඟ සිටින 
මලක්වරයා එලමන් ම ඔබට ද අ්ලව්වා ! යැයි පවසා 
සිටිනවාක් මිස නැත යැයි අේලාහ් ලේ දූතයාණන් 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ.  

වාර්තාකරු :  අබූ දර් (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: සීහහ් මුසල්ිම් 2732. 

 

3. අසාාාරණය අපරාාය ට ලක් වූ අය ලේ 

ප්රාර්ානාව 

ِب  َعن  
َ
 َصّل   اهللِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  عنه تعاَل اهللُ  رض ھَُري َرةَ  أ

تََجابَات   َدَعَواتر  ثَََلُث : "وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َوةُ  ُمس  لُومِ  َدع   ال َمظ 
َوُة ال ُمَسافِرِ  َوةُ  وََدع   وابن داود ابو رواه "َودِلهِ  ََع  َوادِلِ ال   وََدع 

 الرتمذي و ماجه

 ප්රාර්ානාවන් තුනක ට පිළිතුරු ලද න ලැලබ්. 
අපරාාය ට ලක් වූ අය ලේ ප්රාර්ානාව, මන්ලයකු ලේ 
ප්රාර්ානාව පිලයකු තම පුතු ලව නලවන් පතන 
ප්රාර්ානා ව යන්න ලව්.  
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වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: අබූ දාවූේ 1536, ඉබ් න මාජා 3862 හා තිර්මිදි 
1905. 

ن   عنهما قال: رض اهللُ  َعب اسر  اب ِن  َعِن 
َ
 اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوَل  أ

َوةَ  ات ِق " فقاَل  ايلمن إَل بن جبل ُمَعاذ َبَعَث  وََسل مَ  َعلَي هِ   َدع 
لُومِ  َ  بَي نََها لَي َس  فَإِن هُ  ٬ ال َمظ   مسلم رواه "هلِل ِحَجاب  ا َوَبي 

 අේලාහ ්ලේ දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමා මුආේ ඉබ් න ජබේ (රළියේලාහු 
අන්හු) තුමා ව යමන් ලේ ය ට දූතලයකු ලලස යැවූ 
අවස්ාාලව් එතුමා ලමලසේ ප්රකා  කහහ. ඔබ අපරාා 
කර න ලැබූවන් ලේ ප්රාර්ානාව ට බියවන්න. ලහේතුව 
එය හා අේලාහ් අතර කිසිදු තිරයක් ලනොපවතින 
බැවිනි.   
වාර්තාකරු: ඉබ් න අබ්බාස් (රළියේලාහු අන්හුමා)  
මූලාශ්රය: මුස්ලිම්. 

4. හජ් ලහෝ උම්රා ඉ  කරන්නන්ලේ 

ප්රාර්ානාව 
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 ِف  ال َغازِي قَاَل  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   ُعَمَر َعن اب ِن  َعن  
َاجُّ  اهللِ  َسِبيلِ  َتِمرُ َوال مُ  َواِل  َجابُوهُ  َداَعُهم   اهللِ  َوف دُ  ع 

َ
لُوهُ  فَأ

َ
 وََسأ

" رواه ابن ماجه َطاُهم  ع 
َ
 فَأ

 අේලාහ් ලේ මාර්ග ලය් සටන් වදින 
සටන්කාමියා හජ් වන්දනා ඉ  කරන්නා හා උම්රා ඉ  
කරන්නා අේලාහ ් ලේ ආගන්තුකයන් ය. අේලාහ ්
ඔවුන් ව කැලඳව්ලව් ය. එය ට ඔවුහු ප්රතිචාර දැක්වූහ. 
තව ද ඔවුහු ඔහුලගන් ඉේලා සිටියහ. එබැවින් ඔවුනට 
ඔහු පිරිනැමුලව් ය ය නලවන් නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ.  

වාර්තාකරු : ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හුමා)  

මූලාශ්රය: ඉබ් න මාජා 2893 

5. ජිහාදලය් නිරත වන්නා පතන 

ප්රාර්ානාව 

ِل  َعن   در  اب ِن  َسه   وََسل مَ  َعلَي هِ  اهلل اهلل َصّل   رَُسوُل  قَاَل : َقاَل  َسع 

و   ٬ تَُرد انِ  لَ  ثِن تَانِ :
َ
اَعءُ  تَُرد انِ  قَل َما أ  وَِعن دَ  ٬ انل َداءِ  ِعن دَ  ادلُّ

ِس 
 
َأ ا َبع ُضُهم   يُل ِحمُ  ِحيَ  ابل   واِلاكم داود ابو رواه "َبع ض 
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 සහ්ේ ඉබ් න සුඃේ (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරන ලදී. නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ ලමලසේ ප්රකා  කහහ.  

 ප්රාර්ානාවන් ලදකක් ප්රතික්ලෂේප කර න 
ලනොලැලබ්. ඒවා නම් සලාතය සඳහා කැඳව න ලබන 
අවසා්ාලව් පතන ප්රාර්ානා ව, යුදමය අවසා්ාලව් පිරිස 
අලනක් පිරිස සමඟ ගැලටන අවස්ාාලව් පතන 
ප්රාර්ානාව ය නලවන් පැවසූහ.   

වාර්තාකරු : සහ්ේ ඉබ් න සුඃේ (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: සුනන් අබූ දාවූේ 3540, හාකිම්. 
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දුෂ්කර අවස්ාාවන් හි  
තමන් ලේ විනා ය සඳහා  

ප්රාර්ානා කහ හැකි ද? 

 මිනිසා ලමලලොලව හි සතුටින් ජීව් විය යුතුය. 
තමන් ට හිමි වූ දෑ ලව නලවන් කෘතලව් දී වී ජීව් වීම 
මුස්ලිම්වරලයකු ලේ ගුණාංගයකි. දුෂ්කරතාවන් දරා 
ගනිමින් උේලව්ගය ට ප් ලනොවී ඉවසීම 
වි ව්ාසවන්තලයකු ලේ මහ් ගුණාංගයකි. එමන්න් 
ඔහු සව්ර්ගය ට අය් ලකලනකු වන්ලන් ය.   

ن ُكم نل  بلُو  ء ََّّو  ََّّو اجلوِعََّّاخل وِفََِّّمن ََّّبَِش  ن قص  لََِِّّمن ََّّو  موى
 
 اْل

نُفِسَّ
 
رىََّّو اْل ََِِّّتَّو اثل م  ب ّشِّ ِِبين ََّّو  ين ََّّالصّٰ ب تُهمَّإِذاَّاَّل  صى

 
 ُمصيب ة ََّّأ

ََِّّإِنّاَّقالوا إِنّاَّّلِل  هََِّّو   رىِجعون ََّّإِْل 

 (වි ව්ාස කහවුනි) බිලයන් ද, සාන්න්ලනන් ද, 
ාන සම්ප්, ආ්මාවන් හා බවලභෝගයන් අඩු 
කරමින් ද සැබැවින් ම අපි  නඹලා ව පමයක්ෂණය ට 
ලක් කරන්ලනමු. (නබිවරය ලමම පමයක්ෂණයන් 
තුළින් ඇති වන දුෂ්කරතාවන්) ඉවසා දරා ගන්නන් ට 
 නඹ සුබාරංචි දන්වා සිටි න. පමයක්ෂාවන් ට ලක් වූ 
ලමොවුන ට කවර දුෂ්කරතාවක් පැමිණිය ද සැබැවින් ම 
අේලාහ් ලව නලවන් ම සිටින්ලනමු. තව ද සැබැවින් ම 
අපි ඔහු ලවත ම නැවත ලයොමු වන්නන් ලවමු. (අේ-
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කුර්ආන් 2:155,156) ය නලවන් වි ව්ාසවන්ත යින් 
පිළිබඳ ව අේලාහ් සඳහන් කරන්ලන් ය.  

 එබැවින් ඉවසීම යන ගුණාංගය පිළිපදිමින් 
ජීව් ලනොවී ඇති වන දුෂ්කරතා අවස්ාාවන් හි තමන් 
ට එලරහි ව තමන් ලේ විනා ය ලව නලවන් ප්රාර්ානා 
ලනොකහ යුතුය. ඉක්මන් වී එවැනි ප්රාර්ානාවක නිරත 
වීම තමන් ට හානිදායක ප්රති විපාක හිමි කර ලද න 
ඇති බව අප වටහා ගත යුතුය. මැනවින් සිතා බලා 
ක්රමව් අයුරින් තම අව යතාවන් ඉේලා සිටිය යුතුය. 
තමන් ට යම් හානියක් ඇති වන බව දු ලව් නම් 
අේලාහ්ලගන් ආරක්ෂාව පැතිය යුතුය. එලසේ සිදු 
ලනොකර ඉක්මන් වී තමන් ට හානිදායක වන පරිදි 
ප්රාර්ානා කිමයම තහනම් කර න ලැබූවකි. මිනිසා 
ඉක්මන් ස්වභාවයන් යු්ලතකු බව අේ-කුර්ආන් 
පවසා සිටියි.    

ي دعَُّ نََُّّو  ََِّّّاإِلنسى هََُّّبِالّش  اكن ََّّبِاخل ريََُِّّدَعء  نََُّّو  جَّاإِلنسى وًلَّع   

 යහපත පතමින් මිනිසා ප්රාර්ානා කරන අයුරින් 
ම (ඇතැම් විට ලනොදැ නව් කමින්) අයහපත පතමින් 
ද ප්රාර්ානා කරන්ලන් ය. (ලහේතුව) ඔහු (ස්වභාවලයන් 
ම ඉවසීම අහිමි කර ගනිමින්) ඉක්මන් වන්ලනකුව 
සිටියි.  

(අේ-කුර්ආන් 17:11) 
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نَا َجابِر َعن َوِة  ِف  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسولِ  َمعَ  َِس  َغز 
ِن  لُُب  َوھُوَ  ٬ بَُواطر  َبط  ِدي   َيط  ررو ب نَ  ال َمج  َُهِن   َعم   َوََكنَ  ٬ اجل 

َتِقبُهُ  َسةُ  ِمن ا انل اِضُح َيع  َم  ت ةُ  اْل  ب َعةُ  َوالس  بَةُ  َفَدارَت   ٬ َوالس   ُعق 
ن َصارِ  رَُجلر 

َ نَاَخهُ  ٬ َِلُ  نَاِضحر  ََعَ  ِمَن األ 
َ
 َبَعثَهُ  ُثم   ٬ فََرِكبَهُ  فَأ

نَ  نِ  َعلَي هِ  َفتَََل   : َِلُ  َفَقاَل  ٬ َبع َض اتل ََلُّ
 
 َفَقاَل  ٬ اهلل َك لََعنَ  ٬ َشأ

ِعنُ  ھََذا َمن  : َعلَي ِه وََسل مَ  اهلل َصّل   اهلل رَُسوُل  : قَاَل  بَِعَيُه؟ الَل 
نَا

َ
َحب نَا فََلَ  ٬ ان ِزل  َعن هُ : قَاَل  اهلل رَُسوَل  يَا ٬ أ  لَ  ٬ بَِمل ُعونر  تَص 

ُعوا ن ُفِسُكم   ََعَ  تَد 
َ
ُعوا ََعَ  لَ  وَ  ٬ أ و لَِدُكم   تَد 

َ
 لَ  وَ  ٬ أ

ُعوا َواِلُكم   ََعَ  تَد  م 
َ
ُل  اهلل ِمنَ  تَُوافُِقوا لَ  ٬ أ

َ
أ  ِفيَها َساَعة  يُس 

تَِجيُب  ٬ َعَطاء    مسلم رواه. لَُكم   فَيَس 

 ජාබිර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ලදී. බතන් ුහවා් නම් යුේාලය හි සහභාගී 
වීමට නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා 
සමඟ අපි ද න්ලයමු. අේ-මජ්දී ඉබ් න අම්ර් අේ-ජුහනී 
නමැ්තා ව නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ ලසොයමින් සිටියහ. ජලය රැලගන එන 
ඔ වා ට පසුපසින් අප අතරින් 5,6,7 ලදලනකු පමණ   
පැමිණිලයමු. අන්සාර්වරුන් ට අය් උක්බා ලේ වාරය 
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පැමිණිලය් ය. එම ඔ වා ව නැලමන්න ට සලසව්ා එහි 
නැග (එම ඔ වා ව) දැක්කුලව් ය. එය ගමන් කරන්න 
ට ආරම්භ කලහේය. මදක් ප්රමාද විය. (උක්බා 
ආලව්ගයට ප් වී) ඔබ ව අේලාහ්  ාප කර්වා ! 
යැයි පැවසීය.  

 එය ඇසූ නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ තම ඔ වා ට  ාප කලහේ කවුදැයි විමසා 
සිටියහ. අේලාහ් ලේ දූතයාණනි, මම යැයි උක්බා 
පැවසුලව්ය. විගස නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමා එම මිනිසා ට ඉන් බසි න යැයි පවසා 
 ාප කරන ලද ලදයක් සමඟ ඔබ අප සමඟ 
ලනොපැමිලණන්නැයි පවසා සිටියහ. පසු ව ඔබ ට 
එලරහි ව ප්රාර්ානා ලනොකරන්න. තව ද ඔබ ලේ 
දරුවන් ට එලරහි ව ප්රාර්ානා ලනොකරන්න. තව ද ඔබ 
ලේ වස්තුව ට එලරහි ව ප්රාර්ානා ලනොකරන්න. 
(ඇතැම් විට) ඔබ විසින් පත න ලබන දෑ අේලාහ ්
අබියස පිළි ග න ලැබීම ට සමගාමී ව විය හැක. එවිට 
පිළිගන්න ට පුළුවන යැයි පැවසූහ.  

මූලාශ්රය: ජාබිර් (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලා ය : මුස්ලිම්  

 ඉහත සඳහන් හදීසයන් හි ලමලලස  ාපය 
ලගන ලදන අයුරින් ප්රාර්ානාවන් හි නිරත ලනොවිය 
යුතු යැයි පැහැදිලි ලවයි. එබැවින් අප ලේ අඹු දරුවන් 
ට යහප් ජීවිතයක් ලැබීමට් අේලාහ ්අප ට පිරිනැමූ 
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දෑ විනා  ලනොවී පැව.මට් ප්රාර්ානා කරමු. ඔවුන් 
අතර දකින යම් ක්රියාවක් සඳහා ලකෝපය ට ප් ව 
ඔවුන ට  ාප ලනොකර ඉතා ආදරලයන් හැ  ගසව්ා 
යහප් ජීවිතයක් උලදසා ප්රාර්ානා කරමු.  

 ඉස්තිහාරා ප්රාර්ානාව 

تَخُيكَ  إِّن   اللُّهم   س 
َ
ِدرُكَ  ٬ بِِعل ِمك أ تَق  َرتِك َوأس  ألَُك  ٬ بُِقد  س 

َ
 َوأ

ِلَك  ِمن   ِدرُ  فَإِن َك  ٬ الَعظيم فَض  ق ِدر َول َتق 
َ
لَمُ  ٬ أ  َول َوَتع 

لَم ع 
َ
ن َت  ٬ أ

َ
لَمُ  ُكن َت  إِن   اللُّهم   ٬ الُغيوب َعَّلمُ  َوأ ن   َتع 

َ
 ھذا أ

رَ   واَعقِبَةِ  َوَمعاَش دين ف يل َخي    - حاَجتَه َويَُسّم   -األم 
م ري

َ
هُ  يل فَاق ُدر هُ  ٬ أ لَمُ  ُكن َت  َوإِن   ٬ فيه يل بارِك   ثم   يل َويَس    َتع 

ن  
َ
رَ  ھذا أ م ري واَعقِبَةِ  َوَمعاَش دين ف يل رَش   األم 

َ
 ٬ أ

ف هُ  ِ ف ن عن فَاْص  ِ َ  يل َواق ُدر   َعن هُ  َواْص   ُثم   َكنَ  َحي ُث  اْلَي 
ر ِضن

َ
 . بِه أ

යා ! අේලාහ්, ඔබලේ ප්රා ාව තුළින් ඔබලගන් යහපත 
පතමි. ඔබ ලේ  ක්තිය තුළින්  ක්තිය පතමි. තව ද 
ඔලබන් ඔබ ලේ මහ් වූ භාගයය පතමි. ලහේතුව ඔබ 
 ක්තිය ඇ්තා ය. මට කිසිදු  ක්තියක් ලනොමැත. තව ද 
ඔබ මැනවින් දන්ලනහි ය. නමු් මම කිසිවක් ලනොදනිමි. 
ඔබ ගුප්ත ත දෑ සියේල මැනවින් දන්නා ය. යා  අේලාහ්! 
ලමම ක්රියාව (තමන් නිරත වන්න ට යන ක්රියාව සඳහන් 
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ලකොට) මට් මාලේ දහමට් මාලේ ජීවිතයට් මාලේ 
ක්රියාලව් අවසානයට්  (ලමලලස එකතු ලකොට පැවසිය 
හැක.) මාලේ ක්ෂණික ලහෝ ප්රමාද වූ ක්රියාවට් යහපතක් 
යැයි ඔබ දන්ලන් නම් එය මාලේ ඉරණලම හි එකතු කර න 
මැනව ! තවද එය මට පහසු කර න මැනව ! පසු ව එහි 
අභිවෘේධිය ලබා ලද න මැනව ! නමු් ලමම ක්රියාව (තම 
ක්රියාලව හි නම පවසමින්) මට් මාලේ දහමට් මාලේ 
ජීවිතයට් මාලේ ක්රියාලව් අවසානයට් (ලමලලස එකතු 
ලකොට පැවසිය හැක.) මාලේ ක්ෂණික ලහෝ ප්රමාද වූ 
ක්රියාවට්  අයහප් යැයි ඔබ දන්ලන් නම් එය මලගන් 
ඉව් කර න මැනව ! එයින් මා හරව න මැනව. තව ද එය 
මාලේ ඉරණලමහි යහපතක් බවට ප් කර න මැනව ! එය 
ලකලසේ පිහිටා තිුහණ ද පසු ව එහි මට තෘප්ත තිය ඇති 
වන්නාක් ලසේ ප් කර න මැනව ! මූලාශ්රය: 7 වැනි ලවළුම 
162 වැනි පි ව 
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දික්ර් හා දුආ 

 දික්ර් ය න අේලාහ් ව ලමලනහි කිමයමයි. අේලාහ ්ට 
හිමි අලංකාර නාමයන් ගුණාංගයන් ලගන හැර පා ඔහු ව 
ප්ර ංසා ලකොට පිවිතුරු කිමයම ලමය ලපන්වා ලදන්ලන් ය. 
ලා ඉලාහ ඉේලේලාහු ය නලවන් පවසා අේලාහ් ව 
ඒී ය්වය ට ප් ලකොට ඔහු පිරිනැමූ දෑ ලව නලවන් 
අේහම්දු ලිේලාහ් ය නලවන් පවසා ඔහුට ම සියලු ප්ර ංසා 
පුද කිමයම් පුදුම සහගත ලදයක් දැක ලහෝ ලබා  මාෂා 
අේලාහ් ය නලවන් පවසා අේලාහ් ට ලනොගැහලපන 
දැයින් පිවිතුරු ලකොට සුබ්හානේලාහ ්ය නලවන් පැවසීම් 
යන සියේල දික්ර් යන පදයට අන්තර්ගත ලවයි. ලේව 
වි ්වාස වන්තයින් කවද් අේලාහ ්ව සියලු අවස්ාාවන් හි 
සිහිප් කිමයම තමන් ලේ යුතුකම ලවයි.  

ا يُّه 
 
ين ََّّيىأ ُنواَّاَّل  ثريًاَِّذكًراَّالل ََّّاذُكُرواَّءام  بِّحوهََُّّك  ةَّو س   بُكر 

صيًَلَّ
 
  و أ

වි ්වාස කහවුනි,  නඹලා අේලාහ් ව අධික ව සිහිප් 
කරමින් ලමලනහි කර න ! තව ද ඔහු ව උලේ සවස පිවිතුරු 
කර න !(අේ-කුර්ආන් 33: 41-42)  

ِين َّ ََّّو ُقُعوًداَّقِي اًماَّالل ََّّي ْذُكُرون ََّّاَّل  ُرون ََُّّجُنوبِِهمََّّْو َع   ك  ي ت ف  َّو 
لْقََِِّّفَّ او اِتََّّخ  م  ْرِضََّّالس 

 
ب ن اَّو اْْل اَّر  ََّّم  ل ْقت  اَّخ  ذ  َّب اِطًَلََّّه 

ان ك َّ َّع ََّّف ِقن اَُّسْبح  اب   انل ارََِّّذ 
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 (ා ානය ඇති) ඔවුහු කවරහු ද ය් සිට ග් 
ත්්වලයන් ද හිඳ ග් ත්්වලයන් ද තමන් පැ්තකට 
ඇල වූ ත්්වලයන් ද අේලාහ්ව ලමලනහි කරමින් අහස් 
හා මිහිතලය මැවීම පිළිබඳ ව ගැඹුරින් සිතා බලා අපලේ 
පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ලමය අර්ා විරහිත ලලස 
ලනොමැව්ලවහි ය. සියලු අති පිවිතුරුතාවන් ඔබටම ය. 
එබැවින් නිරලය් දඬුවමින් අප ව ආරක්ෂා කර න මැනව. 
(අේ-කුර්ආන් 3:191) 

 එබැවින් ලදවියන් ලමලනහි කිමයම ය න සෑම 
ලකලනකුලගන් ම උදා විය යුතු කරුණකි. එය 
ලනොමැ්තා මහ මිනියක් ලමනි.   

ِب  َعن   
َ
َعِري ُموَس  أ ش 

َ
 اهللُ  َصّل   ِبُّ انل   قَاَل  َعن هُ  اهللُ  رَِضَ  األ

ي َمثَُل : "وََسل مَ  َعلَي هِ  ِ ُكرُ  اَّل  ي َرب هُ  يَذ  ِ ُكرُ  لَ  َواَّل   َمثَُل  ٬ َرب هُ  يَذ 
 ابلخاري رواه" َوالَمي ِت  الَح  

 තම පරමාධිපති ව සිහිප් කරන්ලනකු ට හා 
සිහිප් ලනොකරන්ලනකු ට උපමාව ජීවතුන් අතර 
සිටින්ලනකු හා මිය න්ය අලයකු ලමනි ය නලවන් නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ. 
වාර්තාකරු: අබූ මූසා අේ-අෂ්අමය (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: ුහහාරි 

ِب  َعن  
َ
 وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   َعِن  ھَُري َرةَ رَِضَ اهللُ عنهُ  أ

 ٬ الِمزَيانِ  ِف  ثَِقيلَتَانِ  ٬ َسانِ الل   ََعَ  َخِفيَفتَانِ  َُكَِمتَانِ : "قَاَل 
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َِن  إََِل  َحِبيبَتَانِ  ِدهِ  اهللِ  ُسب َحانَ  ٬الر مح   اهللِ  ُسب َحانَ  ٬ َوِِبَم 
 مسلم و ابلخاري رواه ”الَعِظيمِ 

වදන් ලදකක්  ඇත. ඒ ලදක දිව ට ඉතා පහසු ය. මීසාන් 
ලහව් තරාදිලය හි ඉතා බරැති ය. කරුණාභරිතයාණන් ට 
ඉතා ප්රිය මනාප ය. එනම් සුබ්හානේලාහි වබිහම්දිහි 
සුබ්හානේලාහිේ අළීම්  ය නලවන් අේලාහල්ේ දූතයාලණෝ 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) පැවසූහ.  
වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: සීහහුේ ුහහාරි, මුස්ලිම් 

 هِ ي  لَ عَ   اهللُ ّل  َص  اهللِ  ُل و  سُ رَ  اَل قَ  هُ ن  عَ  هللُ ا ِضَ رَ  ةَ رَ ي  ھرَ  ِب اَ  ن  عَ 
 وََسل َم: "

َ
 أمحد . رواه"اهلل ال   ِاِلَ  لَ  لِ و  قَ  ن  مِ  او  ِثُ ك  أ

 ලා ඉලාහ ඉේලේලාහ් යන ප්රකා ය වැඩි 
වැඩිලයන් පවසන්න ය නලවන් අේලාහ් ලේ දූතයාණන් 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා ලණෝ පැවසූහ.  

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා රළියේලාහු අන්හු 
මූලාශ්රය: මුස්නේ අහ්මේ 

 අේ-කුර්ආන් වැකි හා සිය ගණනින් හදීස ්ලදවියන් 
ලමලනහි කිමයලම හි මහිමයන් පිළිබඳව ඉදිරිප් ලකොට 
ඇත. ඒවා අද විවිා භාෂාවන් ට පරිවර්තනය ද ලකොට ඇත. 
දික්ර් ය න එක් තනි නැමදුමකි. එ සඳහා ම ලවන් වූ 
සීමාවන් පිළිපදිමින් එය ඉ  කහ යුතුය.  
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 එලලස ම දුආ යන නැමදුම් ඉ  විය යුතුය. ලේව 
ගැ්ලතකු තම අව යතාවන් සපුරා ගැනීම ට සර්ව 
බලාාමය අේලාහ් ට කන්නලව් කර අයැද සිටීම අදහස් 
කරයි. ඔහු පමණක් නමදින ගැ්තා ඔහුලගන් පමණක් 
උදව් පැතිය යුතුය. අේලාහ් හැර ලවන් කිසිදු   ක්තියක් 
ලනොමැති බව් ඔහුලගන් කිසිවක් ලබා ගැනීම ට 
අතරමන්ලයකු අව ය ලනොවන බව් වි ව්ාස ලකොට ජීව් 
විය යුතුය. එය ලකලසේ සිදු කහ යු්ල් ද යන්න ට 
සීමාවන් ඇත. ඒ පිළිබඳව් අප දැන සිටිය යුතුය. නැමදුම් 
වලට අදාහ සියලු ප්රාර්ානාවන් හදීස් ග්රන්ා වල සඳහන් ව 
ඇත. අද ඒවා ද පරිවර්තනය ලකොට විවිා භාෂාවන්ලගන් 
දැක ගත හැක.  

 අේ-මව්සූරා් ය නලවන් අේ-කුර්ආන් හි 
ප්රාර්ානාවන් ය නලවන් ද තව් ලබොලහෝමයක් ද ඇත. 
ඒවා අතුරින් හිස් නේ මුස්ලිම් යන ලපෝ පිංචය ලගො න 
කර න ලැබූ ප්රාර්ානාවන් සාාක සහිත ව සංස්කරණය 
කර න ලැබ ඇත. ජනතාව ඉතා කැමැ්ලතන් භාවිත කරන 
ලදයක් බව ට ප් ව ඇත. අේ-කුර්ආන් හා අේ-හදීස් හි 
පැමිණ ඇති ප්රාර්ානාවන් හි කිසිදු අඩුවක් ලහෝ වයාකූල 
භාවයක් ලහෝ වරදක් ලහෝ ලනොමැත. එහි යමක් 
අන්තර්ගත කහ ලනොහැක. එසි සිදු ලනොකහ යුතුය. එහි 
ඇති දෑ එලලසින් ම පාරායනය කහ යුතුය. එබැවිනි 
මව්සූරා් පාරායනය කරන ලමන් විේවතුන් පවසා 
සිටි නලය්. අේ-කුර්ආනලය් හා හදීස් හි සඳහන් සියේල 
අේලාහ් විසින් හඳුන්වා ලද න ලැබූ දෑය. ලහේතුව  

ما  نََِّّي نِطُقََّّو  وىىََّّع  ح ََّّإِّلََّّھُو ََّّإِنَّاله   يوحىََّّو 



 

69 

 ඔහු තමන් කැමති පරිදි කිසිවක් ප්රකා  කලහේ 
නැත. ලමය ඔහු ට වීහ මන්න් දන්වා සිටි දෑ හැර ලවන 
කිසිවක් ලනොලව්.   

(අේ-කුර්ආන් 53:3,4) ය නලවන් අේලාහ් පවසා සිටියි.  
 ප්රාර්ානාවන් සහාබිවරු නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලගන් ඉලගන කට පා ම් කර 
ලගන ඇති බවට ඉතිහාසය දන්වා සිටියි.  

 رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  ٬ َعن ُهَما اهلل رَِضَ  اهلل َعب دِ  ب ِن  َجابِرِ  َعن  
ِتَخاَرةَ  ُيَعل ُمنَا ل مَ وَسَ  َعلَي هِ  اهلل َصّل   اهلل ُمورِ  ِف  اِلس 

ُ
 ٬ ُُك َها األ

وَرةَ  ُيَعل ُمنَا َكَما آنِ  ِمنَ  السُّ  ابلخاري رواه الُقر 

 කුර්ආනලය් ඇති සූරාහ්වන් උගන්වා දුන් අයුරින් 
සියලු කටයුතු වල දී එහි යහපත පතා ඉස්තිහාරා කිමයම 
අේලාහ ්ලේ දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
අප ට ඉගැන්වූහ.  

වාර්තාකරු: ජාබිර් (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලා ය: සීහහුේ ුහහාරි 1162 

 තමන්ට ම කියා ප්රාර්ානාවක් සූදානම් කර ගනිමින් 
ප්රාර්ානා කහ හැක. නමු් එහි වැකි වල අන්තර් ගත 
කරුණු වලට ව ා අේලාහ් හා අේලාහ් ලේ දූතයාණන් 
ලේ වැකි වල අන්තර්ගත ව ඇති කරුණු ඉතා ගැඹුරු 
අදහස් ඇති බව කිසිලවකු ට ප්රතික්ලෂේප කහ ලනොහැක.  
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نَسر  َعن  
َ
ن   ٬ أ

َ
 رَُجَل   اَعدَ  ٬ وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوَل  أ

ِلِميَ  ِمنَ  ِخ  ِمث َل  َفَصارَ  َخَفَت  قَد   ال ُمس   رَُسوُل  َِلُ  َفَقاَل  ٬ ال َفر 
ُعو ُكن َت  ھَل  : مَ وََسل   َعلَي هِ اهلُل  َصّل   اهللِ  ءر  تَد  و   بََِش 

َ
ُِلُ  أ

َ
أ  تَس 

قُوُل  ُكن ُت  ٬ َنَعم  : قَاَل  إِي اُه؟
َ
 ِف  بِهِ  ُمَعاقِِب  ُكن َت  َما اللُهم  : أ

ِخَرةِ  ل هُ  ٬ اآل  ن يَا ِف  يِل  َفَعج   اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  ٬ ادلُّ
و   – ِطيُقهُ تُ  لَ  اهللِ  ُسب َحانَ : " وََسل مَ  َعلَي هِ 

َ
تَِطيُعهُ  َل  أ فَََل  - تَس 

َ
 أ

ن يَا ِف  آتِنَا اللُهم  : قُل َت  ِخَرةِ  َوِف  َحَسنَة   ادلُّ  َوقِنَا ٬ َحَسنَة   اآل 
 مسلم رواه. فََشَفاهُ  ٬ َِلُ  اهلل فََداَع : قَاَل "  انل ارِ  َعَذاَب 

 ලරෝගාතුරව සිටි මිනිලසකු ලේ සුව දුක් විමසීම 
සඳහා අේලාහ් ලේ දූතයාලණෝ (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) න්යහ. ඔහු ඉතා මලානික ව ලකසඟ සිරුරක් 
සහිත ව සිටි න දැක ගන්න ට ලැබිණ. 

 එම මිනිසා ලදස බලා අේලාහ් ලේ දූතයාණන් 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ ඔබ කිසියම් 
ලහෝ ප්රාර්ානාවක් ඇයද සිටිලයහි ද? යැයි විමසූහ. එලසේය 
මම පරමාධිපතියාණනි, ඔබ මා පරලලොව දඬුවම් කිමයම ට 
සිටින දෑ ලමලලොලවහි ම ලබා ලද න මැනව ! යැයි 
පැතුලවමි යැයි පැවසුලව්ය. එය ඇසූ අේලාහ් ලේ 
දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
සුබ්හානේලාහ් ඔබ ට එය දරා ගත ලනොහැක. එලසේ 
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ලනොමැතිනම් ඔබ එය ට  ක්තිය ලනොදරන්ලනහි ය යැයි 
පවසා ඔබ ඇයි 

ْني اَِّفََّّتِن اآَّاللُهم ََّّ ن ةًََّّادلُّ س  ِفََّّح  ةََِّّو  ن ةًََّّاْْلِخر  س  ََّّو قِن ا٬ََّّح  اب  ذ  َّع 
 انل ارَِّ

 ලදවියනි ලමලලොව යහපත ද මතු ලලොව යහපත ද 
පිරිනමා නිරා න්න්ලන හි ලව්දනාලවන් මා ආරක්ෂා කර න 
මැනව ! ප්රාර්ානා කරන්න ට තිුහණා ලනොලව් දැයි විමසූහ. 
එම පුේගලයා එලලස ප්රාර්ානා කලහේය. සුවය ලැබිණ.  

වාර්තාකරු : අනස් (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: සීහහ් මුස්ලිම් 2688 

 මුඃසූරා් ලලස පැමිණ ඇති දික්ර් දුආ කිසිදු 
ලවනසකින් ලතොරව එලලස ම පිහිටිය යුතුය ය නලවන් 
සහාබිවරු ප්රිය කහහ.  

ن   ٬ نَافِعر  َعن  
َ
 :َفَقاَل  ٬ ُعَمرَ  اب ِن  َجن ِب  إََِل  َعَطَس  رَُجَل   أ

دُ  ََلمُ  ٬ ُِهللِ  اِلَم   َولَي َس : ُعَمرَ  اب نُ  َقاَل  اهللِ  رَُسولِ  ََعَ  َوالس 
ن   َعل َمنَا ٬ وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  َعل َمنَا ھََكَذا

َ
 أ

دُ : َنُقوَل   الرتمذي رواه َحالر  ُك  ََعَ  هلُِلِ  اِلَم 

 ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා ඉදිරිලය් 
මිනිලසකු ට කිඹුහුමක් න්ලය්ය.  අේහම්දු ලිේලාහ් 
වස්සලාමු අලා රසූලිේලාහ් ය නලවන් පැවසුලව්ය. 
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ක්ෂණික ව ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා එම 
මිනිසා ට අේලාහ් ලේ දූත (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) අප ට ලමලලස ඉගැන්වූලය් නැත. කිඹුහුම් න්ය 
අය අේහම්දු ලිේලාහි අලා කුේලි හාලින් ය නලවන් 
පැවසිය යුතුයි ය නලවන් ඉගැන්වූලය් යැයි පැවසීය.  
වාර්තාකරු : ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හුමා)  
මූලාශ්රය: තිර්මිදි  2738 

 ඒ සමඟ ම සම්බන්ා කරමින් නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමා ලකලරහි සලවා් ලනොපැවසුලව් 
යැයි පවසා සිටීය. එබැවින් මුඃසූරා් කට පා ම් කර ලගන 
පාරායනය කහ යුතුය. එමන්න් අප ලේ අව යතාවන් හිමි 
කර ගනිමු.  
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ප්රාර්ානා කිමයලම හි විනය  
 ප්රාර්ානා කිමයම තුළින් ලකලනකු ට තම 
අව යතාවන් ලබා ගත හැකිය. තමන් ට අකමැති ලදයක් 
වහක්වා ගත හැකිය. තමන් ට අව ය සියලු දෑ ලබා 
ගැනීමට ප්රාර්ානාලව හි නිරත විය යුතුය. එය ලමලලොව 
ජීවිතය හා සම්බන්ාව විය හැක. නැතිනම් එලසේ 
ලනොවන්නට ද පුළුවන. 

 ලමලලොව ජීවිතය හා සම්බන්ා යමක් ඉේලා එය 
ලැුහලේ නම් ඔහු ලේ සතුට ට සීමාවක් නැති තරම් ය 
යැයි කිව හැක. ඇතැම් විට අප අයදින ප්රාර්ානාව තුළින් 
යම් .රණයක් ලනොදු ලව් නම් අපි දුක ට ප් වන්ලනමු. 
ප්රාර්ානාලව හි නිරත වන්නා කිසි විටක පාඩු ලනොවිඳි න 
ඇතැයි අප වි ්වාස කහ යුතුය. ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න 
ලබන්න ට කිසිදු බාාකයක් ලනොමැති විලටක යහප් 
අවසානයක් අප ට බලාලපොලරෝතු විය හැක.   

ِب  َعن  
َ
ن   أ

َ
 وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   َسِعيدر رض اهلل عنه أ

ِلمر  َما: "قَاَل  ُعو ِمن  ُمس  َوةر  يَد   قَِطيَعةُ  َوَل  ٬ إِث م   ِفيَها لَي َس  بَِدع 
َطاهُ  إِل   ٬ رَِحمر  ع 

َ
َدى بَِها اهللُ  أ ا: ثَََلثر  إِح  ن   ِإم 

َ
َل  أ  َِلُ  ُتَعج 

َوتُهُ  ا ٬ َدع  ن   َوإِم 
َ
ِخَرھَا أ ِخرَ  َِلُ  يَد  ا ٬ ةِ ِف اآل  ن   َوإِم 

َ
َِف  أ  َعن هُ  يَْص 

وءِ  ِمنَ  ِثُ  إِذ ا: قَالُوا"  ِمث لََها السُّ َثُ  اهللُ : ، قَاَل   نُك  ك 
َ
 أمحد رواه أ

 මුසල්ිම්වරලයකු පාප අරමුණකින් ලහෝ ලේ නෑකම 
බිඳ දැමීලමන් ලතොරවූ ප්රාර්ානාවක් අයැද සිටිලය් නම් 
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ඔහුට තුලනන් එකක් අේලාහ් පිරිනමයි. ඔහු ලේ 
ප්රාර්ානය ට ඉතා ඉක්මණින් ම පිළිතුරු සපයයි. නැතිනම් 
ඒ ලව නව ට මතු ලලොව යමක් පිරිනැමීම සඳහා (එම 
ප්රාර්ානාලව හි) පැ ද දෑ රැස් ලකොට තබා ගනීයි. එලසේ් 
ලනොමැති නම් ඔහු ට සිදු වන්න ට නියමිත යම් කිසි 
හානියක් වහක්වයි ය නලවන් පැවසූ විට අ නගාමිකලයෝ 
එලසේ නම් අපි අධික ව පතන්ලනමු යැයි පැවසුලවෝය. 
එයට නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
(පතන්න) අේලාහ් වැඩි වැඩිලයන් ලබා ලදන්නා ලව් යැයි 
පැවසූහ. 

වාර්තාකරු: අබූ ස,ේ අේ-කුේරි 

මූලාශ්රය: අහ්මේ 3/210  

ِب  َعن  
َ
ُ  َصّل   انل ِب   َعن رَِض اهلُل َعن هُ  ُهَري َرةَ  أ  َعلَي هِ  اّلل 

ن هُ  َسل مَ وَ 
َ
تََجاُب  يََزاُل  َل  قَاَل  أ عُ  لَم   َما لِل َعب دِ  يُس  و   بِإِث مر  يَد 

َ
 أ

تَع ِجل   لَم   َما رَِحمر  قَِطيَعةِ  ِتع َجاُل  َما اهللِ  رَُسوَل  يَا ِقيَل  يَس   اِلس 
رَ  فَلَم   َدَعو ُت  َوَقد   َدَعو ُت  َقد   َيُقوُل  قَاَل 

َ
تَِجيُب  أ  يِل  يَس 

ِسُ  تَح  اَعَء رواه املسلم َوَيَدعُ  َذلَِك  ِعن دَ  فَيَس   ادلُّ
පාප ක්රියාවන් කිමයම ට ලහෝ ලේ ා ා.්වය බිඳ දැමීම ට 
ලහෝ ප්රාර්ානා ලනොකර ඉක්මන් ලනොවී සිටින තාක් කේ 
ගැ්තා ලේ ප්රාර්ානාව ට පිළිතුරු සපය න ලැලබ්. 
ය නලවන් අේලාහ් ලේ දූතයාලණෝ (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ. අේලාහ් ලේ දූතයාණනි, 
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ඉක්මන් වීම ය න කුමක් දැයි විමස න ලැබූ විට මම 
පැතුලවමි මම පැතුලවමි නමු් මට පිළිතුරු ලැලබන 
බවක් මම ලනොදකිමි යැයි පවසා පසු ව උදාසීන්වය ට 
ප් ව ප්රාර්ානා කිමයම අත හැර දමයි යැයි පැවසූහ.  

වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: මුස්ලිම් 

ප්රාර්ානා කරන්නා පහත සඳහන් විනයන් අ නගමනය කහ 
යුතුය.  

1. ප්රාර්ානා කරන විට තම දෑ් අේලාහ් ලවත ඔසවා 

ප්රාර්ානා කිමයම 

2. අේලාහ් ට පැසසුම් ලකොට ප්ර ංසා ලකොට ඔහු ලේ 

ගැ්ලතකු හා ාර්ම දූතයා වන මුහම්මේ 

(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාණන් ලවත 

සලවා් පවසා ආරම්භ කිමයම.  

3. තම අව යතාවන් ලබා ගැනීම සඳහා ප්රාර්ානා 

කිමයම ට ලපර  තව්බා ඉස්තිේෆාර් හි නිරත වීම 

4. අේලාහ් ලේ නාමයන් ඉදිරිප් කරමින් ඔහු ලේ 

සිෆා් ය නලවන් පවස න ලබන ගුණාංගයන් 

ඉදිරිප් කරමින් අේලාහ්ලගන් පැ.ම 
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5. අේලාහ් ලකලරහි වූ බිය හා බලාලපොලරෝතු මුසු 

වන අයුරින් කන්නලව් කර පැ.ම 

6. තම ප්රාර්ානාව ට ලපර සදකා ලහව් 

පරිතයාගයක් ලබා දීම 

7. අේලාහ්ලගන් නැවත නැවත් ප්රාර්ානා කිමයම 

8. මනස මුළුමණින් ම අේලාහ් ලවත එක්ලැස ්ලකොට 

පැ.ම.  

9.  අේලාහ් ඉදිරිලය් යටහ් පහ් ව දුක ට ප්ව 

ප්රාර්ානා කිමයම 

10. ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලබන ලව්ලාවන් 

හඳුනාලගන පැ.ම. 

11. කිබ්ලා ලදස ට හැමය පැ.ම 

12. පිවිතුරු ත්්වලයන් අයැදීම 

13.  මුඃසූරාවන් පාරායනය කරමින් පැ.ම 

 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 



 

78 

ප්රාර්ානාවන් අයැද සිටීලම් පිළිලවහ 
 සෑම ලදයකට ම එක් පිළිලවහක් ඇත. පිළිලවහට 
අ නව ක්රියා කලහේ නම් කාර්යය සාර්ාක ලවයි. පිළිලවහට 
අ නව ක්රියා්මක ලනොකහ විට එය අඩු පාඩුවක් ලලසම 
පවතියි. තම අව යතාවන් අයැදි සිටින්නා එය ඉ  කර 
ලදන්නාලගන් කන්නලව් කර පැතිය යුතුය. කුමක් ලහෝ 
ලදයක් ලබා ලදන්ලනකු ට විවිාාකාර වදන් පවසා අයැද 
සිටින මිනිසා සියලු ලලෝකයන් හි පරමාධිපති වන 
අේලාහ්ලගන් ලකොතරම් දුරට කන්නලව් කර අයැද සිටිය 
යුතු ද ! 

 සෑම සලාතයක ම අප පාරායනය කරන සූරා 
ෆාතිහා දුආ ප්රාර්ානා කරන පිළිලවහ උගන්වා ලදයි. 
යහමඟ ලහව් හිදායතය තමන් ට ආශිර්වාද කරන ලමන් 
ඉේලා සිටින ගැ්තා ප්රාමලයන්ම අේලාහ ්ට ප්ර ංසා කහ 
යුතු යැයි එම සූරාහ් ව අපට උගන්වයි. දැන් අපි සූරාහ ්
ෆාතිහා ලදස අවාානය ලයොමු කරමු.  

َََِّّللََِّّاِلْ مدَُّ ل مي ََّّر بِّ العى  

ලලෝකයන් සියේල මවා පරිපාලනය කරමින් ලපෝෂණය 
කරන්නා වූ අේලාහ්ට ම සියලු ප්ර ංසා සතුය.  

الر حيمََِّّا لر َحىنَِّ  

(ඔහු) අපරිමිත දයාන්විතය. අසමසම කරුණාන්විතය. 

ادّلينََِّّي ومََِّّمىلِِكَّ   

විනි ්චය දිනලය් අධිපතිය. 
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ََِّّن عُبدََُّّإِيّاك َّ إ ن ست عيََُّّيّاك َّو   

ලදවියනි, ඔබව ම අපි නමදින්ලනමු. ඔබලගන් ම අපි උදව් 
පතන්ලනමු.  

ََّّاھِدن ا ىط  الُمست قيم ََّّالُصِّ  

ඔබ අප ව ඍජු මාර්ගය ලවත ලයොමු කර්වා ! 

َّ ين ََِّّْصىاط  ََّّاَّل  نع مت 
 
ل يِهمَّأ ريََِّّع 

ْغُضوِبََّّغ  ل يِهمَّالم  ََّّع  ل  َّو 
 الّضالّي َّ

 කවලරකු ට ඔබ ආශිර්වාද කලහේ ද ඔවුන් ලේ 
මාර්ගලයහි ය. ඔලබ් ලකෝපය ට භාජනය වූ අය ලහෝ මං 
මුහාවූවන් ලේ මාර්ගය ලනොව.  

 සීහහ් මුස්ලිම් 395 වැනි අංකය යටල් සඳහන් ව 
ඇති හදීසයක සූරාහ් ෆාතිහාලව හි මහිමය පිළිබඳ ව 
ලමලසේ සඳහන් වී ඇත. 

ُ  قَاَل  ُت  َتَعاََل  اّلل  ََلةَ  قََسم  َ  بَي ِن  الص  ِ  َعب ِدي َوَبي  َفي   نِص 
َل  َما َوِلَعب ِدي

َ
دُ } ال َعب ُد  قَاَل  فَإَِذا َسأ َم  ِ  اِل   { ال َعالَِميَ  رَب   ّلِل 

ُ  قَاَل  َدِّن  َتَعاََل  اّلل  َِن } قَاَل  َوإَِذا َعب ِدي مَحِ  قَاَل  { الر ِحيمِ  الر مح 
ث َن  َتَعاََل  اهللُ 

َ
مِ  َمالِِك } قَاَل  َوإَِذا َعب ِدي ََعَ   أ يِن  يَو   قَاَل  { ادل 

ة   َوقَاَل  َعب ِدي ََم َدِّن   إِي اكَ } قَاَل  فَإَِذا َعب ِدي إيَِل   َفو َض  َمر 
بُدُ  تَِعيُ  َوإِي اكَ  َنع  َ  بَي ِن  َهَذا قَاَل  { نَس   َما َولَِعب ِدي َعب ِدي َوَبي 
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َل 
َ
ِدنَا} قَاَل  فَإَِذا َسأ اَط  اه  َ تَِقيمَ  الْص  اَط  ال ُمس  ينَ  ِْصَ ِ  اَّل 

َت  ن َعم 
َ
ِ  َعلَي ِهم   أ ُضوِب  َغي  ال يَ  َوَل  َعلَي ِهم   ال َمغ   قَاَل  { الض 

َل" رواه مسلم َما َوِلَعب ِدي ِلَعب ِدي َهَذا
َ
 َسأ

 සලාතය මා හා මාලේ ගැ්තා අතර ලකොටස් 
ලදකක ට ලබදා ඇ්ලතමි. මාලේ ගැ්තා ට ඔහු ඉේලන 
ලේ ඇත යැයි අේලාහ් පැවසුලව්ය. අේහම්දු ලිේලාහි 
රබ්බිේ ආලමීන් යැයි එම ගැ්තා පැවසු විට මාලේ 
ගැ්තා මට ප්ර ංසා කලහේ යැයි අේලාහ් පවසයි. අර්-
රහ්මානිර් රීහම් යැයි පැවසු විට මාලේ ගැ්තා මා පැසසුම 
ට ලක් කලහේය යැයි පවසයි. මාලිකි යව්මිේ දීන් යැයි 
පැවසූ විට මාලේ ගැ්තා මා ී ර්තිය ට ප් කලහේය. තවද 
මාලේ ගැ්තා මා ලවත කාර්යයන් පැවරුලව්ය යැයි 
පවසයි.  

 ඔහු ඉය්යාක නුඃුහදු වඉය්යාක නස්ත,න් යැයි 
පැවසූ විට ලමයයි මා හා මාලේ ගැ්තා අතර ඇ්ල්. 
මාලේ ගැ්තා ට ඔහු ඉේලන ලේ ඇත යැයි පවසයි. 
ඉහ්දිනස් සිරාතේ මුස්තී ම් සිරාතේලදීන අන්අම්ත 
අලලයිහිම් ගයිරිේ මේලූබි අලලයිහිම් වලේ ලාේලීන් 
යැයි පැවසූ විට ලමය මාලේ ගැ්තා ලව නලවනි. මාලේ 
ගැ්තා ට ඔහු ඉේලන ලේ ඇත.  

වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: මුස්ලිම්   
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 එබැවින් ප්රාර්ානාලව හි නිරත වන්නා අේලාහ් ට 
ප්ර ංසා ලකොට පැසසුම ට ලක් කහ යුතුය යන්න පැහැදිලි 
ලවයි. ලම් පිළිබඳ ව වැඩි විස්තරයක් පහත සඳහන් අයුරින් 
දැක් ලව්. 

 اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوُل  ُعبَي در يقول: أنه َسِمعَ  ب نَ  َعن  فََضالَةَ  
ُعو رَُجَل   وََسل مَ  َعلَي هِ  د   لَم   َصََلتِهِ  ِف  يَد   َولَم   َتَعاََل  اهللَ  ُيَمج 
 َصّل   اهللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  مَ وََسل   َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   ََعَ  يَُصل  

و   َِلُ  َفَقاَل  َداَعهُ  ُثم   َهَذا َعِجَل  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ 
َ
ِهِ  أ  َصّل   إَِذا ِلَغي 

َحُدُكم  
َ
  أ

 
ِجيدِ  فَل يَب َدأ  ُثم   َعلَي هِ  َواثل نَاءِ  وََعز   َجل   َرب هِ  بِتَم 

ُعو ُثم   وََسل مَ  ي هِ َعلَ  اهللُ  َصّل   انل ِب   ََعَ  يَُصّل   َشاَء"  بَِما َبع دُ  يَد 
 رواه أبو دواد والرتمذي وأمحد

 මිනිලසකු සලාතය ට පසු ප්රාර්ානා කිමයම ට 
ආරම්භ කලහේය. ඔහු අේලාහ් ට ප්ර ංසා කලහේ නැත. නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා ලකලරහි සලවා් 
පැවසුලව් නැත. ලමය ඇසූ නබි තුමාලණෝ ලමම මිනිසා 
ඉක්මන් වූලය්ය යැයි පවසා ඔහු හා ලසසු අයවද කැඳවා 
ඔබ අතුරින් කිසිලවකු ලහෝ ප්රාර්ානා කිමයම ට ආරම්භ 
කලහේ නම් අේලාහ් ට ප්ර ංසා කර නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) වන මා ලකලරහි සලාව් පැවසීලමන් 
පසු ව කැමති ලදයක් පතන්න ය නලවන් උගන්වා දුන්හ. 

වාර්තාකරු: ෆහාලා ඉබ් න උලබයිේ 
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මූලාශ්රය: මුස්නේ අහ්මේ - 6/17, තිර්මිදි 3477, අබූ දාවූේ 
1489  

 إِن   قَاَل  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   َعن   ال َفارِِس   َسل َمانَ  َعن   
ِي  َكِريم   َحِيي  اهللَ  تَح  ن   يََدي هِ  ِإيَل هِ  الر ُجُل  َرَفعَ  إَِذا يَس 

َ
 َمايَُرد هُ  أ

ا ر  ِ  ِصف   والرتمذي داود ابو رواه  َخائِبَتَي 

සැබැවින් ම අේලාහ ්ලැජ්ජාව සහිත උපකාර ශීලීය. තමන් 
ලවත දෑ් ඔසවා පත න ලබන මිනිලසකු ට හිස් අතින් අත 
හැර දැමීම ට ලැජ්ජා වන්ලන්ය.  

වාර්තාකරු : සේමාන් අේ-ෆාරිසි (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය : අබූ දාවූේ 1488, තිර්මිදි 3556. 

 ලම්වා හැර ලවන් ලබොලහෝ හදීසයන් ද ඇත. 
ලපොදුලව් නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා  
ප්රාර්ානා කරන විට දෑස් ඔසවා පැ ද බව අපි දකින්ලනමු. 
ක්රම තුනකින් නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා 
දෑ් ඔසවා ඇත.  

 පහමුව: උරහිසට සමාන්තර ව දෑ් ලදක ම එක් 
ලකොට තම අේල ඉහහට පිහිටන ලසේ තබා දුආ ප්රාර්ානා 
කිමයම. වි්ර් කුනූ් හි ද වර්ෂාව පතා ඉ  කර න ලබන 
සලාතලය් කු්බා ලේ නාලවහි ද ලමලලස ප්රාර්ානා 
කර න ලැලබ්. තව ද හජ් අවස්ාාලව් නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ අරෆා, මෂ්අරුේ හරාම්, 
ගේ ගසන ස්ාානය, සෆා මර්වා යන ස්ාානයන් හි ලමලසේ 
දෑ් ඔසවා ප්රාර්ානාලව හි නිරත වූහ.  
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 ලදවැන්න: ඉස්තිේෆාර් (පාප ක්ෂමාලව හි) නිරත 
වන විට දකුණලත හි දබරැඟිේල එසවීම. අ්තහිය්යා් හි 
පතන විට ද ලකෝබාලවහි දුආ ප්රාර්ානා කරන විට ද 
ලවන් ලව්ලාවන් හි  ලා ඉලාහ ඉේලේලාහු ය නලවන් 
පාරායනය කරන විට ද සම්පූර්ණලයන් අත ඔසවන්ලන් 
ලනොමැති ව එක් ඇඟිේලක් පමණක් ඔසවා පැ.ම. 

 තුන්වැන්න: අේලාහ්ලගන් කන්නලව් කරන විට 
දෑ් අහස ලදසට ඔසවා පැ.ම. එවිට බැගෑප් ව නැවත 
නැවත් පැතිය යුතුය. ලමය යුදම ය අවස්ාාවක භයානක 
අවස්ාාවක විරුේාවාදීන් සමඟ සටන් කරන විට නියඟය 
සාන්න්න වැනි අවස්ාාවන් හි ද ඉහත සඳහන් පරිදි ඉතා 
බැගෑප් ව කන්නලව් කර යටහ් ව පත න ලැලබ්.  

 ලමලලස ප්රාර්ානා කරන විට තම අව යතාව හා 
ලනොහැකියාව කියා පාමින් අයැද සිටිලය් නම් අේලාහ ්එය  
පිළි ගනියි. ඔහු ගැ්තා ට ඉතා සමීප ව සිට පිළිතුරු 
සපයන්ලනකු ව සිටියි.  

 ඉහත සඳහන් කහ සියේල දුආ ප්රාර්ානා කරන විට 
දෑ් ඔසවන ක්රමයන් හා අවස්ාාවන් පැහැදිලි ලකරිණ. 
දුආ ප්රාර්ානාවන් අයැද සිටින විට දෑ් එසවීම ට 
අව යතාවක් ලනොමැතැයි කියන ප්රකා යන් සීහහ් 
හදීසයන් ට පටහැනි අදහසක් බව අපි දැන ගත යුතුය.  

لَُك  إِّن    الل ُهم  
َ
أ س 

َ
ِ  ِمن   أ لََك  َما َخي 

َ
لَُك  َعب ُدكَ  َسأ  حممد   َورَُسو 

ُعو ذُ  وسلم عليه هللا صّل
َ
تَعاَذكَ  َما رَش   ِمن   بَِك  َوأ  ِمن هُ  اس 

لَُك  َعب ُدكَ   وسلم عليه هللا صّل حممد   َورَُسو 



 

84 

 යා ! අේලාහ්, ඔලබ් ගැ්තා හා ඔලබ් දූතයාණන් 
වන මුහම්මේ (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා 
ඔලබන් පැ ද සියලු යහප් දෑ මම ඉේලා සිටිමි. තව ද 
ඔලබ් ගැ්තා හා ඔලබ් දූතයා වන මුහම්මේ (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමා ඔලබන් ආරක්ෂාව පැ ද සියලුම 
දැයින් මම ද ආරක්ෂා ව පතමි.  

 

සලාතය හා ඉන් පසු ව ඇති  

ප්රාර්ානාවන්   

 සලාතය මුස්ලිම්වරලයකු හා ලේව 
ප්රතික්ලෂේපකලයකු ලවන් කර ලපන්වා ලදන සාාකය යි. 
සලාතය සඳහා සිට ගන්නා අේලාහ් සමඟ කතිකාව ක 
නිරත ලවයි. තක්බීර් බැඳීලම් සිට සලාතය අවසන් කරන 
තුරු ඔහු අේලාහ් ව පැසසුම ට ලක් කර ප්ර ංසා ලකොට 
සෑම ඉරියව්වක ම කිව යුතු ප්රාර්ානාවන් පාරයනය කරයි. 
ලමලලස සලාතය ඉ  කර නිමා කරන්නා පහත සඳහන් 
ප්රාර්ානාවන් පැ.ම සුන්නාහ් ලව්.  

    ය නලවන් තුන් වරක් පවසා ِفُر اهلَل  أستَغ 
ن َت  الل ُهم  

َ
ََلمُ  أ ََلمُ  َوِمن َك  الس  َت  الس  َََللِ  َذا َتبَاَرك   اجل 

َرامِ   َواإِلك 
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َدهُ  اهللُ  إِل   إَِِلَ  لَ  يَك  لَ  وَح  دُ  َوَِلُ  ال ُمل ُك  َِلُ  َِلُ  رَشِ َم   وَُهوَ  اِل 
ءر  ُك   ََعَ  َطي َت  لَِما َمانِعَ  لَ  الل ُهم   َقِدير   ََش  ع 

َ
 لَِما ُمع ِطيَ  َوَل  أ

َد   َذا َين َفعُ  َوَل  َمنَع َت  َدُّ  ِمن َك  اجل   اجل 
ُعوذُ  إِّن   الل ُهم  

َ
ِ  ِمن   بَِك  أ ُب  ُعوذُ  اجل 

َ
ن   بَِك  َوأ

َ
رَد   أ

ُ
ر َذلِ  إََِل  أ

َ
 أ

ُعوذُ  ال ُعُمرِ 
َ
ن يَا ةِ فِت نَ  ِمن   بَِك  َوأ ُعوذُ  ادلُّ

َ
 َعَذاِب  ِمن   بَِك  َوأ

 ِ  ال َقَّب 
َدهُ  اهللُ  إِل   إَِِلَ  لَ  يَك  لَ  وَح  دُ  َوَِلُ  ال ُمل ُك  َِلُ  َِلُ  رَشِ َم   وَُهوَ  اِل 

ءر  ُك   ََعَ  َل  لَ  قَِدير   ََش  ةَ  َولَ  َحو   اهللُ  ِإل   ِإَِلَ  لَ  بِاهللِ  إِل   قُو 
بُدُ  َولَ  َمةُ  َِلُ  ي اهُ إِ  إِل   َنع  ُل  َوَِلُ  انل ع  ََسنُ  اثل نَاءُ  َوَِلُ  ال َفض   لَ  اِل 
ينَ  َِلُ  خُم ِلِصيَ  اهللُ  إِل   إَِِلَ   ال ََكفُِرونَ  َكِرهَ  َولَو   ادل 

 ලම්වා සලාතය ට පසු පැවසිය යුතු දෑ ය. ඒ හැර 
දැන ට පවතින ආකාරලයන් ලකලනකු දුආ ප්රාර්ානා කර 
අලනකා ආමීන් යැයි පැවසීම අේලාහ් ලේ දූතයාණන් තුහ 
ලහෝ එතුමා ලේ අ නගාමිකයින් තුහ ලහෝ දැක ගත 
ලනොහැකි එක් නූතන පුරුේදකි.  

 ලහේතුව එතුමාණන් සලාතය ට පසු පාරායනය කහ 
දෑ හි ද පවසන්නැයි ඉගැන් වූ කිසිවක් හි ද දැන ට පවතින 
ක්රමලව්දය ට කිසිදු සාක්ෂියක් ලහෝ සාාකයක් දැක ගත 
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ලනොහැක. හදීස් ක්ලෂේත්රලය් කිසිදු විේවලතකු සලාතය ට 
පසු සාමුහික ව වාඩි වී ලකලනකු ප්රාර්ානා කර එය ට 
මුඃමූන්වරුන් ආමීන් යැයි පැවසීම ට සාාක ව ලයන් 
කිසිදු හදීසයක් සඳහන් කර ලනොමැත. ඒවා මාතෘකා 
ව ලයන් ලයොදා සඳහන් කලහේ ද නැත. ෆර්ලු සලාතයන් ට 
පසු දික්ර් ය නලවන් ද කිව යුතු දෑ ය නලවන් ද මාතෘකා 
ලයොදා එම ප්රාර්ානාවන් ඇතැමුන් ලගො න කර ඉදිරිප් කර 
ඇත. අනිවාර්යය සලාතයන් ට පසු ව පත න ලබන 
ප්රාර්ානාවන් අේලාහ් විසින් පිළි ග න ලබන්ලන් යැයි 
පැමිණ ඇති හදීස් සාමුහික ව ලයන් ප්රාර්ානා කිමයම 
සඳහන් කර ලනොමැති බව එම හදීස් ලවත අවාානලයන් 
බැලූ විට වටහා ගත හැකි ලවයි.  

 ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලබන ලව්ලාවන් වලින් 
එකක් ව නලය් අනිවාර්යය සලාතයන් ට පසු පත න ලැබීම 
ය. 

ِب  َعن  
َ
َماَمةَ  أ

ُ
 اهللُ  َصّل اهللِ  لِرَُسولِ  ِقيَل : قَاَل  عنهُ اهلل  رَض أ

يُّ : وََسلم عليهِ 
َ
اَعءِ  أ َمُع؟ ادلُّ س 

َ
 ٬ اآلِخرِ  الل ي لِ  َجو َف : "قَاَل  أ

تُوَباِت  لََواِت الص   وَُدبُرَ   الرتمذي رواه "الَمك 

 අේලාහ් ලේ දූතයාණනි, අේලාහ් ව ා් ශ්රවණය 
කරන ප්රාර්ානාව කුමක් දැයි විමස න ලැබූ විට රාත්රිය 
අවසන් භාගලය් මායස්ාලය් හා අනිවාර්යය සලාතයන් ට 
පසු පත න ලබන ප්රාර්ානා ව ලව් යැයි අේලාහ් ලේ 
දූතයාලණෝ (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) පිළිතුරු 
දුන්හ. 



 

87 

වාර්තාකරු: අබූ උමාමා (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: තිර්මිදි 3499 

 ලමම හදීස ය අ නව ෆර්ලු ලහව් අනිවාර්යය 
සලාතයන් ට පසු ප්රාර්ානාලව හි නිරත වීම ඉතා වැදග් 
සතු  දායක කරුණකි යැයි සඳහන් ව ඇත.  

 එය පිහිටි ය යු්ල් ලකලසේ ද? ඉමාම් ප්රාර්ානා 
කර මුඃමූම්වරුන් ආමීන් පැවසීම ද? මුඃමූම්වරු ඉලගන ගත 
යුතුයි යන්න ට ඉමාම් කහ යු්ල් කුමක් ද? ය නලවන් 
විවිා ප්ර ්න ඇත. ඒ සඳහා වූ පිළිතුරු ලදස දැන් අපි 
අවාානය ලයොමු කරමු. ඉන්ෂා අේලාහ්.  
 ඉස්ලාම ය වැලඳ ග් නවකයින් ට සලාතය 
පිළිබඳව් ,ට පසු කිව යුතු දෑ පිළිබඳව් අේලාහ් ලේ 
දූතයාලණෝ (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) පහත 
සඳහන් අයුරින් ඉගැන් වූහ.  

ب َعن 
َ
َجِع   َمالِكر  أ ش 

َ بِيهِ  َعن   ٬ األ 
َ
 إَِذا الر ُجُل  ََكنَ : قَاَل  ٬ أ

لَمَ  س 
َ
ََلةَ  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   َعل َمُه انل ِبُّ  أ َمَرهُ  ُثم   ٬ الص 

َ
ن   أ

َ
 أ

عُ  ِفر   الل ُهم  : "بَِهُؤَلِء ال ََكَِماِت  وَ يَد   ٬ َواھ ِدِّن  ٬ َوار مَح ِن  ٬ يِل  اغ 
 َوار ُزق ِن" رواه مسلم واََعفِِن 

 අබූ මාලික් අේ-අෂ්ජ, (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
තම පියාණන් විසින් දන්වා සිටි හදීසයක් ලමලසේ වාර්තා 
කරයි. 
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 කවර ලහෝ මිනිලසකු ඉස්ලාමය වැලඳ ග්ල් නම් 
ඔහු ට නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
සලාතය උගන්වා දුන්හ. පසු ව  

ِفر   الل ُهم   َوار ُزق ِن  واََعفِِن  ٬ َواھ ِدِّن  ٬ َوار مَح ِن  ٬ يِل  اغ   

 යන ප්රාර්ානා ව පවසන්නැයි අණ කර සිටියහ.  

මූලාශ්රය: සීහහ් මුස්ලිම් 

 සලාත ය නිමා කහ වහා ම ඇතැමුන් ඉන් පසු 
පැවසිය යුතු ප්රාර්ානාවන් ලනොපවසා නැන් ට යති. කිසිදු 
අව යතාවකින් ලතොර ව එලලස  නැන් ට යාම සුන්නාහ්ව 
ට පටහැණිය.  

 එලමන් ම එම ප්රාර්ානාවන් සමඟ නතර ලකොට 
යන උදවිය ට බැණ වැද ගැ ම් වල නිරත වීම ද සුන්නාහව් 
ට පටහැණිය. එබැවින් උදාර අ නගාමිකලයන් කවර 
ආකාරලයන් ක්රියා කලහේ ද යන්න අප දැන ගත යුතුය. 
ලහේතුව නබි තුමාණන් ලේ මඟ ලපන්වීම මුලින් ම 
අවලබෝා ගර ග් උදවිය උ්තම සහාබි වරුන් වන 
බැවිනි.  ඔවුන් ලේ ක්රියාකාරකම් නබි තුමාණන් ලේ මඟ 
ලපන්වීම ට බැඳී පැවතුණි.  

 

ගමනක දී පැවසිය යුතු ප්රාර්ානාව  
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ي ُسب حانَ  ٬ أكََّب  اهللُ  ٬ أكََّب  اهللُ  ٬ أكََّب  اهللُ  رَ  اَّل   ھذا نَلا َسخ 
ِرني َِلُ  ُكّنا َوما  إِنّا الّلُهم   ٬ لَُمن َقِلبون َرب نا إَِل َوإِنّا ٬ ُمق 

لَُك 
َ
أ وى الَِّب   ھذا َسَفِرنا ف نَس   ٬ تَر ىض ما ال َعَملِ  َوِمنَ  ٬ َواتل ق 

ن   اللُّهم   وِ  ھذا َسَفَرنا َعلَينا ھَو  َدهبُ  َعّنا َواط  ن َت  اللُّهم   ٬ ع 
َ
 أ

َفر ف الّصاِحُب  َليَفةُ  ٬ الس  عوُذبَِك  إِّّن  اللُّهم   ٬ األھلِ  ف َواْل 
َ
 أ

ثاءِ  ِمن   َفر وَع   املالِ  ف ال ُمن َقلَِب  وَسوءِ  ٬ ال َمن َظر َوَكآبَةِ  ٬ الس 
ھ ل.

َ
 َواأل
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සලාත ය ඉ  කහ පසු ව  
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ 

 ප්රාර්ානාවන් පිළි ග න ලබන අවස්ාාවන් 
අතුරින් එක් අවසා්ාවක් ලලස පිහිට නලය් අනිවාර්යය 
සලාතයන් ට පසු පත න ලබන ප්රාර්ානාවන් ය. සලාත 
ය නිම කහ වහා ම පැවසිය යුතු ප්රාර්ානාවන් පිළිබඳ 
ව මුලින් අපි සඳහන් කලහමු. උ්තම නබි 
ආ නගාමිකයින් ට නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාලණෝ සලාතය ඉ  කහ පසු ලමලලස 
ක්රියා කහ යුතු යැයි ලපන්වා දුන්හ.  

ن   ٬ َجبَلر  ب ِن  ُمَعاذِ  َعن  
َ
َخذَ  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   أ

َ
 أ

ا بِيَِدهِ  م  ِحبَُّك  إِّن   ُمَعاذُ  يَا: " قَاَل  ُثم   ٬يَو 
ُ
: ُمَعاذ   َِلُ  َفَقاَل ".  أَل

ِب 
َ
ن َت  بِأ

َ
ّم   أ

ُ
نَا اهللِ  يَا رَُسوَل  َوأ

َ
ِحبَُّك  َوأ

ُ
وِصيَك : " َقاَل . أ

ُ
 يَا أ

ن   َصََلةر  ُدبُِر ُك   ِف  تََدَعن   َل  ُمَعاذُ 
َ
ِعن   الل ُهم  : َتُقوَل  أ

َ
 ََعَ  أ

ِركَ  ِركَ  ِذك  ِن ِعبَاَدتَِك  وَُشك   وأمحد داود ابو رواه"  وَُحس 
املفرد األدب ف وابلخاري  

 මුආේ (රළියේලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ලදී.  



 

91 

 අේලාහ් ලේ දූතයාලණෝ (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) මාලේ දෑතින් අේලා අලහෝ ! 
මුආේ,  මම ඔබ ලවත ලසලනහස දක්වමි යැයි 
පැවසූහ. එය ට අේලාහ් ලේ දූතයාණනි, මම ද ඔබ 
ලකලරහි ද ලසලනහස දක්වමි යැයි පැවසුලවමි. එවිට 
අේලාහ් ලේ දූතයාණන් (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසන්නේ) (අලහෝ ! මුආේ) සෑම සලාතයක ට පසුව 
ම... 

ِعن   الل ُهم  
َ
ِركَ  ََعَ  أ ِركَ  ِذك  ِن ِعبَاَدتَِك  وَُشك  وَُحس   

 යා ! අේලාහ්, ඔබ ව නිතර සිහිප් කිමයමට් 
ඔබ ට කෘතලව්දී වීමට් ඔබ ලව නලවන් සිදු කරන 
නැමදුම් නිසියාකාර ව කිමයමට් ආශිර්වාද කර්වා ! 
යැයි පැවසීම අත ලනොහරි න යි උපලදස් දුන්හ.   

වාර්තාකරු: මුආේ (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: මුස්නේ අහම්ේ 5/244, අබූ දාවූේ 1522, 
ඉමාම් ුහහාරි හි අේ-අදුහේ මුෆ්රේ 693. 

 الُمَعل مُ  ُيَعل مُ  َكَما الََكَِماِت  ھَُؤلَءِ  بَنِيهِ  ُيَعل مُ  َسع د   ََكنَ 
 وََسل مَ  هِ َعلَي   اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسوَل  ِإن  : ابََة َوَيُقوُل الِكتَ  الِغل َمانَ 

ََلةِ  ِمن ُهن   َيتََعو ذُ  ََكنَ  ُعوذُ  إِّن   الل ُهم  : "ُدبَُر الص 
َ
ِ اجلُ  ِمنَ  بَِك  أ ُ  ب 
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ُعوذُ 
َ
ن   بَِك  َوأ

َ
رَد   أ

ُ
ر َذلِ  أ

َ
ُعوذُ ُ  الُعُمرِ  إََِل أ

َ
ن يَ  فِت نَةِ  ِمن   بَِك  َوأ ُ  اادلُّ

ُعوذُ 
َ
ِ  ِمن   بَِك  َوأ ابلخاري رواه" َعَذاِب الَقَّب   

 සුඃේ ඉබ් න අබී වක්කාස් (රළියේලාහු අන්හු) 
තුමා කු ා දරුවන් ට උගන් වන ගුරුවරලයකු ලමන් 

පහත සඳහන් වාකයයන් තම දරුවන් ට ඉගැන් 
වූ අතර නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමා සලාතය අවසන් කහ පසු එම ප්රාර්ානා ව 
පවසා ආරක්ෂා ව පැ දහ. ය නලවන් පවසයි.  

ُعوذُ  إِّن   الل ُهم  
َ
ِ  ِمنَ  بَِك  أ ُعوذُ  ُ اجلُب 

َ
ن   بَِك  َوأ

َ
رَد   أ

ُ
ر َذلِ  أ

َ
 ِإََل أ

ُعوذُ  ُ الُعُمرِ 
َ
ن يَا فِت َنةِ  ِمن   بَِك  َوأ ُعوذُ  ُ ادلُّ

َ
َعَذاِب  ِمن   بَِك  َوأ

 ِ  الَقَّب 
 අලහෝ ! අේලාහ්, බියගුලු කමින් මම ඔලබන් 
ආරක්ෂාව පතමි ! තව ද වලයෝවෘේාභාවලය් 
ලනොහැකියාලවන් ද මම ඔලබන් ආරක්ෂාව පතමි ! 
තව ද ලමලලොව ජීවිතලය් ද කබ්ර් ජීවිතලය් සිදු වන 
අර්ුහදකම් වලින් ද මම ඔලබන් ආරක්ෂාව පතමි ! 

වාර්තාකරු: සුඃේ (රළියේලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රය: ුහහාරි 
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 සුඃේ (රළියේලාහු අන්හු) තුමා ඉහත සඳහන් 
ප්රාර්ානා ව පැවසුවා පමණක් ලනොව තම දරුවන්ට් 
උගන්වා දුන්හ.   

 اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسولِ  َخل َف  َصل ي نَا إَِذا ُكن ا: قَاَل  ٬ ال ََّبَاءِ  َعِن 
بَب نَا ٬ وََسل مَ  َعلَي هِ  ح 

َ
ن   أ

َ
ِبُل  ٬ يَِميِنهِ  َعن   نَُكونَ  أ  َعلَي نَا ُيق 

ِههِ  تُهُ : قَاَل  ٬ بِوَج  مَ  َعَذابََك  قِِن  رَب  : "َيُقوُل  فََسِمع   َعُث َتب   يَو 
مسلم رواه ِعبَاَدَك"  

 අපි සලාතය සඳහා නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාණන් ට පසුපසින් සිට ග් විට 
එතුමාණන් ලේ දකුණු ලදසින් සිට ගැනීම ට අපි ප්රිය 
කලහමු. (සලාතය ඉ  කහ පසු ව) අප ලදස ට හැමය 
වාඩි වී... 

مَ  َعَذابََك  قِِن  رَب   ِعبَاَدكَ  َتب َعُث  يَو   

 මාලේ පරමාධිපතියාණනි, ඔලබ් ගැ්තා ව 
විනි ච්ය සඳහා නැන්  ව න ලබන දිනලය් ඔලබ් 
දඬුවමින් මා ව ආරක්ෂා කර න මැනව ! 
 යැයි එතුමාණන් පවසා සිටි න මම සවන් දුනිමි. 
යැයි බරාඋ ඉබ් න ආසිබ් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා 
වාර්තා කලහේය.   
වාර්තාකරු: අේ-බරාඋ ඉබ් න ආසිබ්  
මූලාශ්රය : මුස්ලිම්. 
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 ලමම හදීස ය මන්න් සලාත ය නිමා කහ ඉමාම් 
මුඃමූම්වරු ලදස හැමය සිටීම  සුන්නාහ් ක්රමයක් බව 
පැහැදිලි ලවයි.  

ن   ٬ َسلََمةَ  أم   َعن  
َ
 ِف : ُل َيُقو ََكنَ  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   انل ِب   أ

لَُك  إِّن   "الل ُهم   :رِ ُدبُر الَفج  
َ
أ س 

َ
ا أ ا ِعل م   ٬ ُمتََقب َل   َوَعَمَل   ٬ نَافِع 

ق ا ماجه وابن أمحد َطي ب ا" رواه َوِرز   

 සුබ්හු සලාත ය ඉ  කිමයලමන් පසු ව  
 අලහෝ ! අේලාහ්,  සැබැවින් ම මම මට 
ප්රලයෝජනව් වන දැ නම ද පිළි ග න ලබන ක්රියාවන් ද 
පිවිතුරු ලපෝෂණය ද ඔබ ලවතින් ඉේලමි  

لَُك  إِّن   الل ُهم  
َ
أ س 

َ
ا أ ا ِعل م  ق ا ٬ ُمتََقب َل   َوَعَمَل   ٬ نَاِفع  َطي ب ا َوِرز   

 යැයි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ ප්රාර්ානා කරමින් පැමිණියහ.  
ල්රුම: යා අේලාහ් සැබැවින්ම මම ප්රලයෝජනව් 
දැ නම් පිළිග න ලබන ක්රියාව් යහප් ලපෝෂණය් 
ඔලබන් පතමි.  
වාර්තාකරු : උම්මු සලාමා (රළියේලාහු අන්හා)  
මූලාශ්රය: මුස්නේ අහම්ේ 6/294, ඉබ් න මාජා 925 

ِب  ب ِن  ََعِ   َعن  
َ
اهلل رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  ٬ َعن هُ  اهللُ  رَِضَ  َطاِلبر  أ  

 اغ ِفر   الل ُهم  : "قَاَل  ٬ ََلةِ الص   ِمنَ  َسل مَ  إَِذا وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل  
ُت  يِل  م  ر ُت  َوَما َما َقد  خ 

َ
ر ُت  َوَما أ َ َس 

َ
لَن ُت  َوَما أ ع 

َ
 َوَما أ
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ف ُت  َ َس 
َ
لَمُ  َوَما أ ع 

َ
ن َت أ

َ
ن َت  ِمن   بِهِ  أ

َ
مُ  أ رُ  ال ُمَقد   إَِِلَ  َل  َوال ُمؤَخ 
ن َت" رواه إِل  

َ
وأمحد داود ابو أ  

 නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ තම සලාතය නිමා කර ග් විට.. 

ِفر   الل ُهم   ُت  يِل  اغ  م  ر ُت  َوَما َما قَد  خ 
َ
ر ُت  َوَما أ َ َس 

َ
لَن ُت  َوَما أ ع 

َ
 أ

ف ُت  َوَما َ َس 
َ
لَمُ  َوَما أ ع 

َ
ن َت أ

َ
ن َت  ِمن   بِهِ  أ

َ
مُ  أ رُ  ال ُمَقد   َل  َوال ُمؤَخ 

ن َت  إِل   إَِِلَ 
َ
أ  

 අලහෝ ! අේලාහ්, මා ලපර කහ දෑ ට ද පසු කහ 
දෑ ට ද රහසිගත ව කහ දෑ ට ද ප්රසිේධිලය් කහ දෑ ට ද 
සීමාව ඉකමවා කහ දෑ ට ද මලගන් සිදු වුණු ඔබ ව ා 
දැ නව් ව සිටි දෑ ට ද සමාව ලද න මැනව ! ඔබම ය 
ආරම්භය අවසානය ඔහු හැර ලවන් ලදවිලයකු 
ලනොමැත යැයි පවසති. 
වාර්තාකරු: අලී ඉබ් න අබී තාලිබ් (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: අබූ දාවූේ, මුසන්ේ අහම්ේ 

  َعن   ، َعن ُهَما َتَعاََل  اهللُ  رَِضَ  ُعَمرَ  اب ِن  َعِن  ، نَافِعر  َعن    
َ
 ِب أ

يُّوَب 
َ
 ل مَ وَسَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   نَِبي ُكم   َوَراءَ  َصل ي ُت  َما:  قَاَل  ، أ

تُهُ  إِل  يِل  ر  اغ فِ  الل ُهم  :  َيُقوُل  ، َصَلتِهِ  ن  مِ  َين َْصُِف  ِحيَ  َسِمع 
ِدِّن  ، ُُك َها وُذنُوِب  ، َخَطِئ  َمالِ  لَِصاِلِح  َواه  ع 

َ
َل ، األ  ، قِ َواألخ 
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ُِف  َول لَِصاِِلَِها َيه ِدي ل َوإِن هُ  ن َت  إِل َشي ئََها يَْص 
َ
 رواه .أ

 الطَّباّن
 ඔබ ලේ නබි වරයා ට පසු පසින් මම සලාතය 
ඉ  කරන තාක්කේ  එතුමා තම සලාතය නිමා ලකොට 
හැමය යන විට ලමම ප්රාර්ානාව ලනොපවසා සිටිලය් 
නැත.  

ِفر   الل ُهم   ِدِّن  ، َوار ُزق ِن  ، ُُك َها وُذنُوِب  ، َخَطِئ  يِل  اغ   َواه 
َمالِ  لَِصاِلِح  ع 

َ
َلقِ  ، األ ِدي ل َوإِن هُ  ، َواألخ   َول لَِصاِِلَِها َيه 

ُِف  ن َت  إِل اَشي ئَهَ  يَْص 
َ
أ  

 ලදවියනි, මාලේ වැරදි හා මාලේ පාපයන් 
සියේල ට මට සමාව ලද න මැනව ! දැහැමි ක්රියාවන් 
සඳහා් සදාචාරය සඳහා් මට මඟ ලපන්ව න මැනව ! 
තව ද සැබැවින් ම ඔබ හැර එම දැහැමි දෑ ලව නලවන් 
මඟ ලපන්වන්ලනකු ලහෝ එම නපුරු දැයින් මුදවන්න 
ට ලහෝ කිසිලවකු ලනොමැත.  
වාර්තාකරු: අබූ අය්යූබ් අේ-අන්සාමය (රළියේලාහු 
අන්හු)  
මූලාශ්රය: අ්-තබරානි (4/125) 

ِلمِ  َعن   َارِِث  ب ِن  ُمس  اتل ِميِّم   اِل   اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسولِ  َعن   
ن هُ  وََسل مَ  َعلَي هِ 

َ
ََس   أ

َ
ف َت  "إَِذا َفَقاَل  ِإيَل هِ  أ  َصََلةِ  ِمن   ان َْصَ
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ِرِب  ِِن  الل ُهم   َفُقل   ال َمغ  ِجر 
َ
اتر  َسب عَ  انل ارِ  ِمنَ  أ  اإِذَ  فَإِن َك  َمر 

 َوإَِذا ِمن َها ِجَوار   لََك  ُكِتَب  يَل لَِتَك  ِف  ِمت   ُثم   َذلَِك  قُل َت 
ب حَ  َصل ي َت  ِمَك  ِف  ِمت   إِن   فَإِن َك  َكَذلَِك  َفُقل   الصُّ  لََك  َب ُكتِ  يَو 

داود بووا أمحد رواهِمن َها"  ِجَوار    
 

 මුස්ලිම් ඉබ් න අේ-හාරිස් අ්-තමීමියි 
(රළියේලාහු අන්හු) තුමා විසින් නබි (සේලේලාහු 
අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ තමන් ලවත හං වී එක් 
කරුණක් රහසිගත ව පවසා සිටියහ යැයි වාර්තා 
කරයි. එනම් ඔබ මේරිබ් සලාතය නිමා කහ විට 
අලහෝ ! ලදවියනි, නිරා න්න්ලනන් මා මුදව න මැනව ! 
යැයි ස් වරක් ප්රාර්ානා කරන්න. එලසේ ඔබ 
පාරායනය කර එදින රාත්රිලය් මියැදුණ ද ඔබ ට එයින් 
ආරක්ෂා ව සලස න ඇත.  
 සුබ්හු සලාතය නිමා ලකොට ඔබ එලලස 
ප්රාර්ානා කලහේ නම් එලලස ම ඔබ ට ආරක්ෂා ව 
නියම ලවයි. ඔබ එදින දහවලල හි මියැදුණ ද ඔබ ට 
නිරා න්න්ලනන් ආරක්ෂාව සටහන් කර න ලැලබ් යැයි 
පැවසූහ.  
වාර්තාකරු : මුස්ලිම් ඉබ් න අේ-හාරිස් අ්-තිර්මිදි  
මූලාශ්රය: අබූ දාවූේ 5049, අහ්මේ 4/234. 
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: َصّل رَُسوُل  رض اهلُل عنها  َعن  اَعئَشة ّل هلل صاقَالَت 
ََح  هلل عليِه وََسل ما ِفر  يِل وتُب  لل  ُثم  قَال االضُّ  ََعَ  ُهم  اغ 
اُب ال َغُفورإِ  النساءي رواه ن َك اتل و   

 ලුහා සලාතය නිමා ලකොට අේලාහ් ලේ 
දූතයාලණෝ (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම) ඔබ මට 
සමාව ලද න මැනව. මාලේ පසුතැවිේල භාර ග න 
මැනව ! සැබැවින් ම ඔබ ප ්චා්තාපය පිළිගන්නාය. 
අති ක්ෂමාශීලීය යැයි පැවසූහ. 
වාර්තාකරු : ආඉෂා (රළියේලාහු අන්හා)  
මූලාශ්රය: අන්-නසා, 9935 

ي ُت  ٬ َسُمَرةَ  اب نَ  َجابِرَ  َعن  
َ
 ل مَ وَسَ  َعلَي هِ  هللُ ا َصّل   هللِ ا رَُسوَل  َرأ

َبِعهِ  ََلةِ  ِف  َوھُوَ  يُِشُي بِإِص  ا ٬ الص  ُتهُ  َسل مَ  فَلَم  : َيُقوُل  َسِمع 
لَُك  الل ُهم  "

َ
أ س 

َ
ِ  ِمنَ  إِّن  أ َي  ُت  امَ  ُُك هِ  اْل  لَم   لَم   َوَما ِمن هُ  َعِلم  ع 

َ
 ٬ أ

ُعوذُ 
َ
ُت  َما ُُك هِ  ِمَن الْش    بَِك  َوأ " رواه لَم   َوَما ِمن هُ  َعِلم  لَم  ع 

َ
 أ

 الطَّباّن
 අේලාහ් ලේ දූත (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමා සලාතලය් සිටිය දී තම ඇඟිේලලන් 
සංා ා කර න මම දුටිමි. සලාතය නිමා කහ විට එතුමා 
කහ පහත සඳහන් ප්රාර්ානාව ට මම සවන් දුනිමි.    
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لَُك  الل ُهم  "
َ
أ س 

َ
ِ  ِمنَ  إِّن  أ َي  ُت  َما ُُك هِ  اْل  لَم   لَم   َوَما ِمن هُ  َعِلم  ع 

َ
 ٬ أ

ُعوذُ 
َ
ُت  َما ُُك هِ  ِمَن الْش    بَِك  َوأ "  لَم   َوَما ِمن هُ  َعِلم  لَم  ع 

َ
أ  

 යා ! අේලාහ්, මා දන්නා හා ලනොදන්නා දැයින් 
සියලු ආකාරලය් යහපත ඔලබන් පතමි ! තව ද ම 
දන්නා හා ලනොදන්නා සියලු නපුරු වලින් මම ඔලබන් 
ආරක්ෂාව පතමි !  
වාර්තාකරු: ජාබිර් ඉබ් න සමුරා (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: අ්-තබරානී - 655 

 بي مقاّم َكن:  قال ، رض اهلل عنه مالك بن أنس عن
 »:  قال لمس إذا فَكن ، وسلم عليه اهلل صّل اهلل رسول كتيف
َعل   امهلل َ  اج  َعل   امهلل ، آِخَره ُعمري َخي   َعمّل َخَواِتي م اج 

َعل   امهلل ، رِضوانك َ  اج  ي اِم  َخي 
َ
مَ  أ ل َقاَك" رواه الطَّب يَو 

َ
يأ  

 මම නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමා ලේ උරහිස ලදක අතර සිටිය දී පහත සඳහන් 
ප්රාර්ානා කහහ.   

َعل   امهلل َ  اج  َعل   امهلل ، آِخَره ُعمري َخي   َعمّل َخَواِتي م اج 
َعل   امهلل ، رِضوانك َ  اج  ي اِم  َخي 

َ
مَ  أ ل َقاكَ  يَو 

َ
   أ

 අලහෝ ! අේලාහ්, මාලේ ජීවිතලය් අවසන් 
කාලය යහප් බව ට ප් කර න මැනව ! තව ද මාලේ 
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කටයුතු වල අවසානය ද ඔලබ් තෘප්ත තියට බදුන් වන 
අයුරින් ප් කර න මැනව ! මාලේ දිනයන් හි උතුම් ම 
දිනයක් ලලස ඔබ ව හමු වන දින ප් කර න මැනව !  
වාර්තාකරු: අනස් (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය : තබරානී   

ِب  َعن   
َ
رر  أ

يِق  بَك  د  ن هُ  َعن هُ  اهللُ  رَِضَ  الص 
َ
أ  َصّل   لِلن ِب   قَاَل  

ِن  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  د ُعو ُداَعء   َعل م 
َ
 قُل   َقاَل  َصََلِت  ِف  بِهِ  أ

ُت  إِّن   الل ُهم  " ِس  َظلَم  ا َنف  ِفرُ  َوَل  َكِثي ا ُظل م  نُو َيغ   إِل   َب اَّلُّ
ن َت 

َ
ِفر   أ ِفَرة   يِل  فَاغ  ن َت  إِن َك  َوار مَح ِن  ِعن ِدكَ  ِمن   َمغ 

َ
 ُفورُ ال غَ  أ

ابلخاري رواه "الر ِحيمُ   
 

 අබූ  බක්කර් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
වාර්තා කරන ලදී.  
 මම මාලේ සලාතලය් දී පාරායනය කහ යුතු 
ප්රාර්ානාවක් මට උගන්වා ලදන්නැයි නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලගන් එතුමා 
විමසා සිටිලය්ය. එවිට නබි තුමාලණෝ ඔබ ලමලසේ 
පවසන්න.  

ُت  إِّن   الل ُهم   ِس  َظلَم  ا َنف  ِفرُ  َوَل  َكِثي ا ُظل م  نُو َيغ   إِل   َب اَّلُّ
ن َت 

َ
ِفر   أ ِفَرة   يِل  فَاغ  ن َت  إِن َك  َوار مَح ِن  ِعن ِدكَ  ِمن   َمغ 

َ
 ُفورُ ال غَ  أ

 الر ِحيمُ 
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යා ! අේලාහ්, මා මට ම අධික ලලස අපරාායන් කර 
ග්ලතමි. පාපයන් කමා කිමයම ට ඔබ හැර ලවන 
කිසිලවකු ලනොමැත. එබැවින් ඔබ ලවතින් මට සමාව 
දානය කර න මැනව ! මට කරුණා කර න මැනව ! 
සැබැවින් ම ඔබ අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 
කරුණාන්විතය.  
වාර්තාකරු : අබූ බක්කර් (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: ුහහාරි   

ِب  َعن  
َ
َماَمَة، أ

ُ
 َعلَي هِ  اهللُ  َصّل   اهللِ  رَُسولِ  ِعن دَ  ُكن ا: قَاَل  أ

نَب ئُ :"قَاَل  ُثم   ََن َفُظُه، ل َكِثير  بُِداَعءر  فََداَع  وََسل َم،
ُ
ءر  ُكم  َسأ  بََِش 

لَُك  إِن ا الل ُهم  : َتُقولُونَ  ُُك ُه، َذلَِك  ََي َمعُ 
َ
أ لََك  بَِما نَس 

َ
 ِبيَُّك نَ  َسأ

د   تَِعيُذكَ  َورَُسولَُك، َعب ُدكَ  حُمَم  تََعاذَ  بَِما َونَس   د  حُمَم   يَُّك نَبِ  بِهِ  اس 
ن َت  َورَُسولَُك، َعب ُدكَ 

َ
تََعاُن، أ ََلُغ، وََعلَي َك  ال ُمس  َل حَ  َول ابل   و 

ةَ  َول ".بِاهللِ  إِل قُو   رواه الطَّباّن 
 අබූ උමාමා (රළියේලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
වාර්තා කරන ලදී.  

 අපි අේලාහ් ලේ දූතයාණන් අබියස සිටිලයමු. 
එතුමා අධික ලලස ප්රාර්ානාවන් ප්රාර්ානා කහහ. ඒවා 
අපට කට පා ම් කිමයම ට ලනොහැකි විය. පසු ලමලසේ 
ප්රකා  කහහ. නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමා (මම ප්රාර්ානා කහ) ඒ සියේල ම අන්තර්ගත වන 
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අයුරින් ඔබ ට පැවසිය හැකි ප්රාර්ානාවක් කියා 
ලදන්න දැයි විමසා   පහත සඳහන් ප්රාර්ානාව ප්රකා  
කහහ.  

لَُك  إِن ا ُهم  الل  
َ
أ لََك  بَِما نَس 

َ
د   نَِبيَُّك  َسأ  ،َورَُسولَُك  َعب ُدكَ  حُمَم 

تَِعيُذكَ  تََعاذَ  بَِما َونَس  د   نَِبيَُّك  بِهِ  اس  ن َت  لَُك،َورَُسو َعب ُدكَ  حُمَم 
َ
 أ

تََعاُن، ََلُغ، وََعلَي َك  ال ُمس  َل  َول ابل  ةَ  َول َحو  ِ  إِل قُو  بِاّلل   

 යා ! අේලාහ්, ඔලබ් නබි වරයා වූ ද ඔලබ් 
ගැ්තා වූ ද ඔලබ් ාර්ම දූතයා වූ ද මුහම්මේ තුමාලණෝ 
කවර ලදයක් ඔලබන් ඉේලා සිටිලය් ද එවැනි දෑ මම ද 
ඔලබන් ඉේලා සිටිමි ! එලමන් ම ඔලබ් නබිවරයා වූ ද 
ඔලබ් ගැ්තා වූ ද ඔලබ් ාර්ම දූතයා වූ ද මුහම්මේ 
තුමාලණෝ කවර ලදයකින් ඔලබන් ආරක්ෂාව පැතුලව් 
ද එවැනි දැයින් මම ආරක්ෂාව පතමි ! ඔබම ය උදව් 
පත න ලබන්නා. ප්රචාරය ද ඔබ ලකලරහි ය. 
අේලාහ්ලගන් මිස කිසිදු යහපතක් කිමයලම් හැකියා ව 
ලහෝ නපුරු ක්රියාවන්ලගන් හැමයලම් හැකියාව ලහෝ 
ලනොමැත ! 

වාර්තාකරු: අබූ උමාමා (රළියේලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රය: අ්-තබරානී  

 ලම්වා ප්රාර්ානාවන් කිහිපයක් පමණි. නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා විසින් ලම් 
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සියලු ප්රාර්ානාවන් ප්රාර්ානා කහහ. ප්රාර්ානා කිමයම ට 
අණ කහහ. දැන ට පවතින අයුරින් සලාතය සාමුහික 
ව ඉ  කර න ලැබ ඉමාම් ප්රාර්ානා කර මුඃමූම්වරුන් 
ආමීන් පැවසීලම් ක්රමයක් කිසිදු හදීසයක දැක ගත 
ලනොහැකි ය. ලම්වාලයහි ද ලමලලස පවස න ලැබූ 
ප්රාර්ානාවන්හි ද මම මට මටම කියා ඒක වචන 
ස්වභාවයකින් සඳහන් ව ඇත. ඒ සියේලලන් ලපන්වා 
ලද නලය් සලාතය ට පසු ව තනි ව සිට ප්රාර්ානා කර 
ඇති බව ය. අරාබි පාසේ වල විෂය මාලාවක් ලලස 
උගන් වන උම්දතුස් සාලික් යන ලපොල් පවා 

رُ  َوُين َدُب  اعء تَعاَل هللِ  ِذك  ا وادلُّ ََلةِ  َعِقَب  َِسًّ الص   

 සලාතය ට පසුව දික්ර් දුආ යන දෑ නිහන ව 
පාරායනය කිමයම සුන්නාහ්වකි යැයි සඳහන් ව ඇත.  

(උම්දතුස් සාලිහ් පි ව 55)  

 



 

104 

ප්රසිේා වුව ද පූර්ව සාාක රහිත 
ප්රාර්ානාවන් 

 ඇතැම් ප්රාර්ානාවන් ප්රකට වුව ද ඒවා ල,ෆ ්
ලහව් දුර්වල ලහෝ මව්ලූුඃ ලහව් ලගොත න ලැබූ දෑ ය. 
උදාහරණ ව ලයන්  

قال من قال أنه ايلماّن بكر أب ابن العباس روى   حي 
مرحبا يقول هللا رسول حممدا أن أشهد املؤذن يسمع  ِببيب 

يقبل مث وسلم عليه هللا صّل هللا عبد بن حممد عين وقرة  
أبدا يرمد لم عينه َع وَيعلهما إبهاميه . 

1. අදාන් හි අෂ්හදු අන්න මුහම්මදර් රසූලුේලාහ ්
ය නලවන් මුඅේදින් පවසා සිටි න තමන් ට ඇසු න 
අවස්ාාලව් මර්හබන් බිහබීබි වකුර්රතු අයිනී මුහම්මේ 
ඉබ්නි අබ්දිේලාහ් ය නලවන් පවසා තම මහපට ඇන්ලි 
ලදක සිප ලගන දෑස් හි තබන අය ට කිසිදු විටක ඇස් 
අමාරු ඇති ලනොවන්ලන් ය යන ප්රකා ය ලගොත න 
ලැබූවක් බව කෂෆ්ුේ කබාුඃ 2/270 පි ලවහි සඳහන් ව 
ඇත.  
2. සලාතය නිම කහ වහාම ඇතැමුන් තම දකුණත 
හිලසහි තබා  

"  عن أذھب امهلل ٬ الرحيم الرمحن غيه اِل ل اَّلي هللِ  ِمْسِب
 "واِلزن اهلم
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 ය නලවන් ලකලරන ප්රාර්ානා ව තබරානි හි 
සඳහන් ව ඇත. ලමය  දුර්වල ගණලය් හදීසයන් ට 
අය් හදීසයකි. (අේ-මුුඃජමුේ අව්ස් - 2499)  
3. අ්තහිය්යා් හි මහලපොට ඇඟිලි ලදක ලසොලවමින් 
ප්රාර්ානා කිමයම: මිනිලසකු තම මහලපොට ඇන්ලි ලදක 
ලසොලවමින් අ්තහයියා් හි සිටින විට අසලින් න්ය 
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාණන් ව 
ඒක්වයට ප් කර න යැයි එක් දඹර ඇඟිේලක් 
ලසොලවන ලලස අණ කහහ. (මූලාශ්රය : අ්-තිර්මිදි - 
2552) 
4. සජදා තිලාව් (කුර්ආන් පාරායනය කර න ලබන 
විට පැමිලණන සජදා) ලව නලවන් දෑ් ඔසවා 
ප්රාර්ානා කිමයම කිසිදු පදනමක් ලනොමැති එකකි.  

ْسِب َّ ََّّاللََُّّح  ََّّإِلى  ََّّل  ل ْيهََُِّّهو ََّّإِل  ُْتََّّع  َّك  ََّّو ُهو ََّّت و  ْرِشََّّر بُّ َّاْلع 
ِظيمَِّ  الْع 

අේලාහ් මට ප්රමාණව් ය. (අවනත වීමට සුදුසු) ඔහු 
හැර ලවන් ලදවිලයකු ලනොමැත. ඔහු ලකලරහි මම 
පූර්ණ වි ්වාසය තබමි. ඔහු අතිමහ් අර්ෂ් හි හිමි ය.   
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මුඃසූරා් පාරායනය කරමු.  
 අරාබි භාෂාව වචන වලින් ලපෝෂණය වූ 
භාෂාවකි. පුළුේ අර්ා වලින් ගැබ් වූවකි. එවැනි 
භාෂාවකින් අේ-කුර්ආනය පහහ වූ බැවින් එය 
අවසානය දක්වා පව.. අේ-කුර්ආන් පහහ කර න 
ලැබූ නබි වරයාලේ භාෂාව ද අරාබි භාෂාවයි. 
එතුමාණන් පැවසූ දෑ අේලාහ් ලේ ලහළිදරව්වන් හැර 
එතුමාණන් ලේ ස්ව කැමැ්ත ට කතා කහ දෑ  
ලනොලව්. ඒ ලදක ම ෂමයආහ් ලව් මූල ාර්මයන් ය. 
එතුමාලේ ප්රකා යන් පවා ගැඹුරු අර්ායන් පූර්ණ ව 
ගැබ් ව ඇත. එබැවින් අේ-කුර්ආන් හි හා හදීස් හි 
පැමිණ ඇති ප්රාර්ානාවන් පවසන ලමන් අවාාරණය 
කර න ලැුහලවමු. එය අේ-මුඃසූරා් යැයි පවස න 
ලැලබ්. වැරදි ලහෝ වයාකූල අදහස් ලනොමැති එම 
ප්රාර්ානාවන් හි ඇතුහාන්ත අදහස අරාබි භාෂාව 
දැ නව් ව සිටින අය ට රස විදිය හැක.  
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
සියේල ම අන්තර්ගත වූ ප්රාර්ානාවන් අයැද සිටීම ට 
ව ා ප්රිය කහහ.  

ِب  َعن   
َ
ن  : َعن هُ  اهلل رَِضَ  ھَُري َرةَ  أ

َ
َعلَي ِه  اهلل اهلل َصّل   رَُسوَل  أ

ممسل و ابلخاري رواه الََكِِم" ِِبََواِمعِ  "بُِعث ُت : قَاَل  وََسل مَ   

 අදහස් පුළුේවූ වදන් සමඟ මම දූතලයකු ලලස 
එව න ලැුහලවමි. යැයි නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමා පැවසූහ.  
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වාර්තාකරු: අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) 
මූලාශ්රය: සීහහුේ ුහහාරි 7013, මුසල්ිම් 523. 
එබැවින් එවැනි ප්රාර්ානාවන් අේලාහ් ලේ පිළි ගැනීම 
ට ලක් ලවයි. ඒවා ඔහු විසින් දැන් වූ දෑය. භාෂාලව් 
නිපුණ්වය ලැබූ කවලරකු ට ලහෝ ලව්වා එම 
මුඃසූරා් වලට සමාන ලදයක් රචනය කහ ලනොහැක. 
එවැනි අරාබි භාෂාලව් නිපුණ්වය ලැබූ ලකොපමණක් 
ලදෝ අ නගාමිකයින් නබි (සේලේලාහු අලලයිහි 
වසේලම්) තුමාණන් ලේ ප්රාර්ානාවන් අසා දැන ග් 
බව අපට දැකිය හැක. (සලාතලයන් පසු ව 
ප්රාර්ානාවන් යන මාතෘකාව බලන්න.) මුඃසූරා් 
පාරායනය කිමයම පුරුේදක් කර ගැනීම ය ආරක්ෂා 
සහගත ව නලය්. කුර්ආනලය් ලහෝ හදීසලය් සඳහන් 
කවර ලදයක් ලහෝ ලව්වා ඒවා වීහ (ලේව 
ලහළිදරව්වන්) මඟින් ලැුහණු දෑ ය.  

وَ  إِن الَهوى   َعنِ  يَنِطق   َوما ي وح   وَحى  إِّل  ه   
 ඔහු තමන් කැමැති පරිදි (කිසිවක්) 
ලනොපැවසුලව් ය. ලමය ඔහු ට වීහ මන්න් දන්වා සිටි දෑ 
හැර ලවන කිසිවක් ලනොලව් (53:3,4) යැයි අේ-
කුර්ආනය පවසා සිටී. එබැවින් අේ-කුර්ආන් හි හා 
හදීස් හි පැමිණ ඇති ප්රාර්ානාවන් එහි ල්රුම 
මැනවින් වටහා ලගන ප්රාර්ානා කහ යුතු යැයි 
අවාාරණය කර න ලබන්ලනමු.  
 ඇතැමුන් ප්රාර්ානාවන් අයැද සිටින්ලන් යැයි 
පවසා අලංකාර වාකය රටාවට් අලංකාර කට 
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හනට් වැදග්කමක් ලබා ලදති. එම වාකයයන් 
නිර්මාණය කිමයලම් දී ලයොමු කරන අවාානය හදවත 
එක් තැන් කිමයලම හි දැකිය ලනොහැකි ලවයි. එබැවින් 
එය වැහකිය යුතු කරුණක් ලවයි.  
 හදීස් හි සඳහන් ව ඇති වාකයයන් ඉහත 
සඳහන් පරිදි වාකය හැ  අලංකරණලයන් වූ 
වාකයයන් ලලස අදහස් ලනොලකලර්. එය එලලස ම 
එම ශ ලලයන් පාරායනය කහ යුතු යන්ලනන් 
පැවසූ ලදයක් ලනොලවයි. එය වීහ මන්න් ලහළිදරව් 
වූවක් බව ඉමාම් ඉබ් න හජර් රහිමහුේලාහ ් තුමා 
(ෆ්හුේ බාමය 11:139) සඳහන් ලකොට ඇත.  
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ප්රාර්ානාලව හි නියැලහන දැහැමියන්  

1. තමන් ලව නලවන් හා තම ලදලලොව යහපත 

ලව නලවන් අයැද සිටින්නා:  උදාහරණ 

ව ලයන්  

لَُك  إِّن   اَللُهم  
َ
أ س 

َ
َوال ِغَن  َوال َعَفاَف  ٬ َواتلَُّق  ال ُهَدى أ  

යා ! අේලාහ්, යහ මඟ ද බිය බැතිම්කම ද 
තැන්ප් භාවය ද ලපොලහොස් කම ද මම ඔලබන් 
ඉේලා සිටිමි.  

2. ලසසු අය ට යහ මඟ ලැබිය යුතු යැයි අයැද 

සිටින්නා :  උදාහරණ ව ලයන් 

 අනස් (රළියේලාහු අන්හු) තුමා ලව නලවන් 
නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ 
පහත සඳහන් අයුරින් ප්රාර්ානා කහහ.  

ِث   ُهم  لل  ا "  ك 
َ
هُ  َماَِلُ  أ َطي تَهُ  ِفيَما َِلُ  َوَبارِك   َوَودَلَ ع 

َ
 رواه "أ

مسلم و ابلخاري  

යා ! අේලාහ්, ලමොහු ට ාන හා දරු සම්පත අධික ව 
පිරිනම න මැනව ! ඔබ ඔහු ට ලබා දුන් දෑ හි 
අභිවෘේධිය ලබා ලද්වා!  
සීහහුේ ුහහාරි 6378, සීහහුේ මුසල්ිම් 2480  
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َِساَب  ال ِكتَاَب  ُمَعاِوَيةَ  َعل م   ُهم  لل  "ا  رواه "ال َعَذاَب  َوقِهِ  َواِل 
 أمحد
 යා ! අේලාහ්, මුආවියා ට ලේව ග්රන්ාය ද 
ගණිතය ද උගන්වා නිරලය් දඬුවමින් ආරක්ෂා කර න 
මැනව.  

(මුස්නේ අහම්ේ 4:127) 

3. තමන් ලව නලවන් හා ලසසු අය ලව නලවන් 

ප්රාර්ානා කරන්නා 

එනම් ප්රාමලයන් තමන් ලව නලවන් ද පසු ව ලසසු 
අය ලව නලවන් ද ප්රාර්ානා කරන්නා ය. අේ-
කුර්ආනලය් ලමවැනි ප්රාර්ානාවන් රාශියක් දැක 
ගත හැකි ය. උදාහරණ ව ලයන් 

ඉහතින් සඳහන් කහ පරිදි සූරාහ් නූහ් : 28, සූරාහ ්
මුහම්මේ : 19 සූරාහ් ඉබ්රාීහම් : 41 යන දෑ බැලිය 
හැක.  

4. තමන් ලව නලවන් හා ලසසු අය ලව නලවන් බහු 

වචන භාවිත කර ප්රාර්ානා කිමයම  

උදාහරණ ව ලයන් : කුනූ් හි ලහෝ ඉස්තිසක්ා 
ලහව් ජලය පතා ඉේලමින් අයදින විට ලහෝ 
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සිකුරාදා ක.බ් තම ප්රාර්ානාලව හි ලහෝ අයදින 
ප්රාර්ානාවන් 

සටහන : අපට යම් යහපතක් කහ තැනැ්තා ට 

අපි  ََخي  ا هللُ ا َجَزاك  යැයි පැවසීම් එක් 

ප්රාර්ානාවකි.  

َت  َوَمن  
َ
ُدوا لَم   فَإِن   فَََكفِئُوهُ  َمع ُروف ا إيَِل ُكم   أ  َكافِئُوهُ تُ  َما ََتِ

لَ  َحّت   فَاد ُعوا َِلُ  ن   ُمواَتع 
َ
ُتُموهُ  قَد   أ

 
أمحد رواه ََكفَأ  

 ඔබට  කිසිලවකු යම් යහපතක් සිදු කර 
ඇ්නම් එය ට ප්රතිඋපකාරයක් දක්වන්න, එලලස 
ප්රතිඋපකාර දැක්වීම ට කිසිවක් ලනොලැුහලේ නම් 
 නඹලා ඔහු ට ප්රති උපකාරයක් ලලස තෘප්ත තිය ට ප් 
වන ලතක් ප්රාර්ානා කරන්න.  
වාර්තාකරු: ඉබ් න උමර් (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: මුස්නේ අහම්ේ 

ا اهلل َجَزاكَ : ِلَفاِعِلهِ  َفَقاَل  َمع ُروف   إيَِل هِ  ُصِنعَ  َمن    َفَقد   َخي  
ب لَغَ 

َ
الرتمذي رواه ِف اثل نَاءِ  أ  

 කවලරකු ට යම් යහපතක් සිදු කර න ලබන්ලන් 
ද එය සිදු කහ තැනැ්තා ට ඔබ ට අේලාහ් යහප් 
ප්රතිලල ලබා ලද්වා ! යැයි පැවසීම ඔහු ව ඉතා උසස ්
ලලස පැසසුම ට ලක් කිමයමක් බවට ප් වන්ලන්ය.  
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වාර්තාකරු : උසාමා ඉබ් න ලසයිේ (රළියේලාහු 
අන්හු) 
මූලාශ්රය: තිර්මිදි 2035 
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ලදමාපියන් ලව නලවන් හා 
වි ්වාසවන්තයින් ලව නලවන් සමාව 

ඉේලා සිටිමු. 
 මුස්ලිම්වරලයකු තමන් ලව නලවන් 
අේලාහ්ලගන් අයැද සිටිනවාක් ලමන් ම තම 
ලදමව්පියන්ට් මුස්ලිම්වරුන් වන මුුඃමින්වරුන් වන 
තම සලහෝදර සලහෝදරියන්ට් දුආ ප්රාර්ානා කහ යුතු 
ය. ඒ සම්බන්ාලයන් වූ අලංකාර ආදර් යන් නබි 
වරුන් ලේ ඉතිහාසලය් අපි උගනිමු. නබි නූහ ්
(අලලයිහිස් සලාම්) තුමාලණෝ පහත සඳහන් අයුරින් 
ප්රාර්ානා කහහ.   

ى   ىل اغفِر َرّبِ  ِِلَ ؤمِنَن َولِلم   م ؤمِنًا بَيِتَ  َدَخَل  َولَِمن َولِو 
ؤمِن تِ  لِمنَ  تَزِدِ  َول َوالم  تَباًرا إِّل  الظّٰ  

 මාලේ පරමාධිපතියාණනි, මට් මාලේ 
ලදමාපියන්ට් වි ව්ාසවන්තයින් ලලස මාලේ නිවස 
ට ඇතුළු වූවන්ට් (නිවස ට ඇතුළු ලනොවූ ලසසු) 
වි ව්ාසවන්ත පිරිමින්ට් වි ්වාසවන්ත 
කාන්තාවන්ට් ඔබ සමාව ලද න මැනව ! (අේ-
කුර්ආන් 71:28) 
 නබි ඉබ්රාීහම් (අලලයිහිස් සලාම්) තුමා පහත 
සඳහන් අයුරින් ප්රාර්ානා කහහ.    

ى   ىل اغفِر َرب َنا ِِلَ ؤِمننَ  َولِو  اب  احلِس يَقوم   يَومَ  َولِلم   
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 මාලේ පරමාධිපතියාණනි, මට් මාලේ 
ලදමව්පියන්ට් ලසසු වි ව්ාසවන්තයින්ට් විනි ච්ය 
සිදු වන දිනලය් සමාව ලද න මැනව ! (අේ-කුර්ආන් 
14:41) 
 ලසසු මුුඃමින්වරුන් ලව නලවන් අප ප්රාර්ානා 
කහ යුතුය යන්න අේලාහ් ලේ නිලයෝගයයි. එම 
නිලයෝගය ඔහු තම දූතයාණන් ට දුන්ලන්ය.  

ن ه   فَاعلَم
َ
نبِكَ  َواستَغفِر الل   إِل   إِل َ  ل أ ؤِمن ِِلَ  نَ َولِلم 

ؤمِن تِ   َوالم 
 (නබිවරය) සැබැවින් ම අේලාහ ්හැර ලවන් 
ලදවිලයකු ලනොමැත යන්න ඔබ මැනවින් දැන ඔබ ලේ 
පාපයන් ලව නලවන් ද වි ්වාසවන්තයින් හා 
වි ව්ාසවන්තිනියන් ලේ පාපයන් ලව නලවන් ද සමාව 
අයැද සිටි න. (අේ-කුර්ආන් 47:19) 
 සැබෑ වි ්වාසවන්තයින් තමන් ට ලපර න්යවුන් 
ලව නලවන් ප්රාර්ානා කරන උසස් ගුණාංගලයන් යු් 
අය වන්නාහ. ලපර න්යවුන් ට බැණ ලනොවැද ඔවුන ට 
සමාව අයැද සිටීලම් උදාර ගුණාංගයන්ලගන් යුතු අය 
වන්නාහ යැයි තම දැහැමි ගැ්තන් පිළිබඳ ව අේලාහ ්
පහත සඳහන් අයුරින් පවසයි.   

نِنَا ََلا اغفِر َرب نَا  ينَ  َوِِلِخو   َول بِاِليم نِ  َسَبقونا اِل 
ينَ  ِغًلّ  ىف ق لوبِنا ََتَعل يحممى رَ  رَءوفى  إِن َك  َرب نا ءاَمنوا لَِّل   
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 අපලේ පරමාධිපතියාණනි, අපට හා අපට ලපර 
වි ව්ාස කහ අප ලේ සලහෝදරයන් ට ඔබ සමාව ලද න 
මැනව ! වි ව්ාස කහවුන් සම්බන්ාලයන් අප ලේ 
හදව් වල ලක්රෝාය ඇති ලනොකර න මැනව. අප ලේ 
පරමාධිපතියාණනි, සැබැවින් ම ඔබ 
ලසලනලහවන්තය. අසමසම කරුණාන්විතය. යැයි 
ප්රාර්ානා කරති. (අේ-කුර්ආන් 59:10) 
 එබැවින් සෑම ලකලනකු ම ලසසු මුසල්ිම්වරුන් 
ලව නලවන් ප්රාර්ානා කිමයම තම තමන් ලේ වගී මකි. 
අප පතන ප්රාර්ානාවන් ලව නලවන් ප්රතිචාරය ලලස 
අප සමඟ සිටින මලක්වරුන් ලේ ප්රාර්ානා ව අප ට 
පිහිටයි. අප ප්රාර්ානා කරන විට ඔබට් ඒ අයුරින්ම 
හිමි ලව්වා යැයි  එම මලක්වරයා පවසා සිටී යැයි නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමාලණෝ පැවසූහ. 
ලම් ලපහගැස්ම අ නව ප්රාමලයන් ම සිටින්ලන් අපලේ 
ලදමව්පියන් ය. අප ඔවුන් ලව නලවන් ප්රාර්ානා කහ 
යුතුය. ලකලනකු මියන්ය පසු තමන් ට හිමිලවමින් 
පවතින කරුණු අතුරින් එකක් ව නලය් දැහැමි 
දරුලවකු ලේ ප්රාර්ානා ව වන බව අපි කවුරු් දන්නා 
කරුණකි. ලදමව්පියන් ලව නලවන් ප්රාර්ානා කහ 
යු්ල් ලකලසේ ද යන්න අේලාහ් අපට උගන්වා ඇත.  

ما رَّبِ   َصغرًيا َرب ماىن ماكَ  ارََحه   
 මාලේ පරමාධිපතියාණනි, මා කු ා විලය් සිටිය 
දී ඔවුන් ලදපහ මා හදා ව ා ග් ලසේ ඔවුන් ලදපහ ට 
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ඔබ කරුණා ව ලපන්ව න මැනව ය නලවන් ප්රාර්ානා 
කහහ. (අේ-කුර්ආන් 17:24)  
 අේ-කුර්ආන් උගන් වන ලමම ප්රාර්ානා ව වුව 
ද පා ම් ලකොට පවසා අපලේ ලදමව්පියන් හට 
ප්රාර්ානා කහ යුතුය. අප අතුරින් ලබොලහෝ ලදනා ලම් 
සම්බන්ාලයන් අවාානය ලයොමු ලනොකර සිටීම දුක ට 
ප් විය යුතු  කරුණකි. ඉහත සඳහන් පරිදිය ජුමුආ 
දිනලයහි ලකෝබාලව හි ප්රාර්ානා සිදු කර න 
ලබ නලය්. ලේව ප්රතික්ලෂේපලය් සිටින ලදමව්පියන් ට 
යහ මඟ පතා අේලාහ්ලගන් ප්රාර්ානා කහ යුතුය.  

ِب  َعن   
َ
د ُعو ُكن ُت : قَاَل  ٬ ھَُري َرةَ  أ

َ
ّم   أ

ُ
ََلمِ  إََِل  أ ِس   َوھِيَ  اإل 

َكة   ِ ُتَها ٬ ُمْش  ا َفَدَعو  م  َمَعت ِن  يَو  س 
َ
 هللُ ا ّل  َص  هللِ ا رَُسولِ  ِف  فَأ

َرهُ  وََسل مَ  َعلَي هِ  ك 
َ
َتي ُت  ٬ َما أ

َ
 َسل مَ وَ  َعلَي هِ  هللُ ا َصّل   هللِ ا رَُسوَل  فَأ

نَا
َ
ب ِكي َوأ

َ
د ُعو ُكن ُت  إِّن   هللِ ا يَا رَُسوَل  قُل ُت  ٬ أ

َ
ّم   أ

ُ
 إََِل  أ

ََلمِ  ِس  َب  اإل 
 
مَ  ٬ ََعَ   َفتَأ َو  ُتَها ايل  َمَعت ِن  فََدَعو  س 

َ
  َما ِفيَك  فَأ

َ
َرهُ أ  ك 

ن   هللَ ا فَاد عُ  ٬
َ
ِديَ  أ م   َيه 

ُ
ِب  أ

َ
ھَُري َرَة  أ م   اھ دِ  اللُهم   »

ُ
ِب  أ

َ
 أ

ُت وََسل َم فََخرَ  َعلَي هِ  هللُ ا َصّل   هللِ ا رَُسوُل  َفَقاَل « :  ي َرةَ ھُرَ   ج 
ا تَب ِْش  َوةِ  ُمس  ا ٬ وََسل مَ  َعلَي هِ  هللُ ا َصّل   هللِ ا نَِب   بَِدع  ِجئ ُت  فَلَم 

َاِب  إََِل  فَِْص ُت  ّم   فََسِمَعت   ٬ َُمَاف   ُھوَ  فَإَِذا ٬ ابل 
ُ
َف  أ  َخش 
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بَا يَا َمََكنََك : لَت  َفَقا ٬ قََدَّم  
َ
َخَضةَ  وََسِمع ُت  ُھَري َرةَ  أ  َخض 

قَاَل  ٬ ال َماءِ  : َعَها َولَِبَست   فَاغ تََسلَت     َعن   وََعِجلَت   ِدر 
َاَب  َفَفتََحِت  ٬ ِِخَاِرھَا بَا يَا: ُثم  قَالَت   ٬ ابل 

َ
َهدُ  ھَُري َرةَ  أ ش 

َ
ن   أ

َ
 أ

َهدُ  ٬ هللُ ا إِل   إَِِلَ  َل  ش 
َ
ن   َوأ

َ
ا أ د   قَاَل  ٬ َعب ُدُه َورَُسوُِلُ  حُمَم 

نَا ٬ وََسل مَ  َعلَي هِ  هللُ ا َصّل   هللِ ا رَُسولِ  إََِل  فَرََجع ُت 
َ
تَي ُتُه َوأ

َ
 فَأ

ب ِكي
َ
ب ِْش   هللِ ا رَُسوَل  يَا: قُل ُت : قَاَل  ٬ ال َفَرِح  ِمنَ  أ

َ
 قَدِ  أ

تََجاَب  َوتََك  هللُ ااس  م   َوَھَدى َدع 
ُ
ِب  أ

َ
 هللَ ا َفَحِمدَ  ٬ ُھَري َرةَ  أ

ث َن 
َ
ا َعلَي هِ  َوأ ن   هللَ ا اد عُ  هللِ ا رَُسوَل  يَا: قُل ُت  قَاَل  ٬ َوقَاَل َخي  

َ
 أ

نَا ُُيَب بَِن 
َ
ّم   أ

ُ
ِمِنيَ  إََِل ِعبَاِدهِ  َوأ : قَاَل  ٬ إيَِل نَا َوُُيَب بَُهم   ٬ ال ُمؤ 

 بَي َدكَ عُ  َحب ب   اللُهم  : "وََسل مَ  هلُل َعلَي هِ ا َصّل   هللِ ا رَُسوُل  َفَقاَل 
بَا َيع ِن  - ھََذا

َ
هُ  - ھَُري َرةَ  أ م 

ُ
ِمِنيَ  إََِل ِعبَاِدكَ  َوأ  وََحب ب   ٬ ال ُمؤ 

ِمِنيَ  إيَِل ِهمِ  ِمن   ُخِلَق  َفَما" ال ُمؤ  َمُع ِب  ُمؤ   ل  إِ  يََراِّن  َوَل  يَس 
َحب ِن 

َ
 أ

 අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
වාර්තා කරන ලදී. මාලේ මව ආලේ  තබන්නියක් ව 
සිටිය දී ඉස්ලාමය වැලඳ ගන්නා ලමන් මම ඇය ට 
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ඇරයුම් කලහමි. ප්රතිචාරයක් ලලස ඇය ප්රිය 
ලනොකරන ලදයක් පවසා අේලාහ් ලේ දූතයාණන් 
ලකලරහි ලදොස් නැගුවාය. එය ඇසූ මම අ මින් නබි 
(සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා ලවත පැමිණ 
අේලාහ් ලේ දූතයාණනි, ඉසල්ාමය වැලඳ ගන්නා 
ලමන් මම මලේ මව ට ඇරයුම් කලහමි. ලනොහැකි 
යැයි ඇය ප්රතික්ලෂේප කහාය. අද මම ඇරයුම් කරන 
විට මම ප්රිය ලනොකරන ඇතැම් වචන භාවිත කරමින් 
ඔබ ලකලරහි ලදොස් නැගුවා ය. මාලේ මව ට යහ මඟ 
ලැබීම ට ඔබ ප්රාර්ානා කරන්න යැයි ඉේලා සිටිලයමි. 
එවිගස නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) 
තුමාලණෝ පරමාධිපතියාණනි, අබූ හුලරයිරා ලේ මව 
ට ඍජු මඟ ලපන්වා ලද න මැනව ! යැයි ප්රාර්ානා 
කහහ. අේලාහ් ලේ නබි වරයාලේ ප්රාර්ානාලවන් 
සුබාරංචි ලැබූලවකු ලලසින් මම නිවස ට හඟා වූලයමි. 
මාලේ පා හන ඇසූ මව අබූ හුලරයිරා එතැන ම 
නවති න යැයි පැවසුවා ය. ජලය වැලටන හන 
ඇසුලවමි. මාලේ මව ස්නානය ලකොට ඇය ලේ 
ලපොලරෝණය ඇඳ ලමොට්ටක්කිලිය බැද ලදොර  ව 
විවෘත කහාය. පසු ව අබූ හුලරයිරා අෂ්හදු අේ ලා 
ඉලාහ ඉේලේලාහු වඅෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහූ 
වරසූලුහූ යැයි පැවසුවා ය. සතුටින් ඉපිල කඳුළු 
වැන්රිණ. නබි (සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම්) තුමා 
ලවත නැවත න්ලයමි.  
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 අේලාහ්ලේ දූතයාණනි, සුබාරංචියක් ගැන 
අස න මැනව ! ඔලබ් ප්රාර්ානා ව අේලාහ් පිළි ලගන 
මාලේ මව ට ඍජු මාර්ගය ලපන්වීය යැයි පැවසුලවමි. 
එවිගස ම අේලාහ් ලේ දූතයාලණෝ අේලාහ් ට ප්ර ංසා 
ලකොට යහපතැයි පැවසූහ. නැවත් මම අේලාහ් ලේ 
දූතයාණනි, මා හා මාලේ මව අේලාහ් ලේ ගැ්තන් 
වන මුුඃමීන්වරුන් ට ලසලනලහවන්තයින් වීමට 
අේලාහ ්ලගන් අයැද සිටින්නැයි පවසා සිටිලයමි. එවිට 
අලහෝ ! අේලාහ්, ඔලබ් ලම් කු ා ගැ්තා අබූ 
හුලරයිරා ව හා ඔහුලේ මව ව ඔලබ් ගැ්තන් වන 
මුුඃමීන්වරුන් ට ලසලනලහවන්තයින් ලලස ප් කර න 
මැනව ! යැයි ප්රාර්ානා කහහ. එදින සිට කවර 
මුුඃමින්වරලයකු වුව ද මා ලනොදු  අවස්ාාලව් ද මා 
ගැන අස න ලබන අවසා්ාලව් ද ලසලනහස ලනොදක්වා 
සිටිලය් නැත.  
වාර්තාකරු : අබූ හුලරයිරා (රළියේලාහු අන්හු)  
මූලාශ්රය: සීහහ් මුසල්ිම් 
 අපට ලපර පැමිණි අය ලව නලවන් ප්රාර්ානා 
කරන තව් ක්රමයක් ව නලය් ඔවුන් ලේ නාමය 
පවස න ලබන අවසා්ාවන් හි ඔවුන් ලේ තරාතිරම ට 
අ නව වරහන් තුහ ප්රාර්ානාලවන් යු් වැකියක් 
සඳහන් කිමයම ද පිහිටා ඇත. මලක්වරු නබිවරුන් ලේ 
නාමයන් පැමිලණන විට අලලයිහිස් සලාම් ය නලවන් 
ද අේලාහ් ලේ දූතයාණන් ලේ නම සඳහන් වන විට 
සේලේලාහු අලලයිහි වසේලම් ය නලවන් ද 
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සහාබිවරුන් ලේ නම් සඳහන් වන විට රළියේලාහු 
අන්හු ය නලවන් ද  තාබි,න්වරුන් ඉමාම්වරුන් අපට 
ලපර වූ ආලිම්වරුන් ලේ නම් සඳහන් වන විට 
රහිමහුේලාහ් ය නලවන් පැවසිය යුතුයි යන පිළිලවල 
පිළිලවහ පිළිබඳ ව ඉමාම් නවවි (රහිමහුේලාහ්) තුමා 
සීහහ් මුස්ලිම් ලව නලවන් ලියූ ප්රස්ාාවනාලව හි 
සඳහන් ලකොට ඇත. ලමම පිළිලවහ පිළිපැදිය යුතුය. 
ලමයයි ඉසල්ාමය අපට ඉගැන් වූ සංස්කෘතිකමය 
විනයා නකූල ක්රියා පිළිලව්. ඉමාම් නවවි තුමා ලේ 
සඳහන පහත දැක් ලව්.  

 لممس صحيح رشح مقدمة ف هللا رمحه انلووي المام قال
مر إذا اِلديث لَكتب يستحب  أن عزوجل هللا بذكر 

عزوجل" يكتب  جل" أو" وتعاَل سبحانه" أو" تعاَل" أو ”
أشبه ما أو" قدرته جلت" أو" اسمه تبارك" أو" ذكره  .ذلك 

 صّل" وسلم عليه هللا صّل ذكرانلب عند يكتب وكذلك
رامزا ل بكاملهما" وسلم عليه هللا  َع مقتْصا ول ايلهما 

 َكن انف" عنه هللا رض" الصحاب ىف يقول وكذلك أحدھما
 ىضيرت وكذلك".عنهما هللا رض" قال صحاب ابن صحابيا

واألخيار العلماء سائر َع ويرتحم  لم وان ھذا ك ويكتب 
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 ليس ھذا فإن.منه ينقل اَّلي الصل ىف مكتوبا يكن
ھو وإنما رواية  اهذكرن ما ك يقرأ أن للقارئ وينبيغ. داعء 

 نم منه وليسأم يقرأ اَّلي الصل ىف مذكورا يكن لم وان
 َلفض وفوت عظيما خيا حرم ھذا أغفل ومن ذلك تكرر
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ينَ  َوإِلِخٰونِنَا نَلا اغِفر َرب نَا ىف  ََتَعل َول بِاإليٰمِن  َسبَقونا اَّل 
ينَ  ِغَل ّ  قُلوبِنا رَحيم   رَءوف   إِن َك  َرب نا ءاَمنوا لَِّل   

අපලේ පරමාධිපතියාණනි, අපට හා අපට ලපර 
වි ව්ාස කහ අපලේ සලහෝදරයන් ට ඔබ සමාව ලද න 
මැනව ! වි ්වාස කහවුන් සම්බන්ාලයන් අපලේ 
හදව් වල ලක්රෝාය ඇති ලනොකර න මැනව ! අපලේ 
පරමාධිපතියාණනි, සැබැවින් ම ඔබ 
ලසලනලහවන්තය. අසමසම කරුණාන්විතය යැයි 
ප්රාර්ානා කරති. (අේ-කුර්ආන් 59:10) 

 


