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  املخترص يف العبادات
 

   
 فاسم املؤل

 ادلكتور/خادل بن يلع بن حممد املشيقح

 
 

 

 
 

 ماهر رمدينترمجة: 

 حممد آسادمراجعة:
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වපරවදන 

සයලු ප්රශංංසා අල්ලාහ් සුයි.. අපි හු  ප්රශංංසා කරමු. 

හු වෙන් උදව් පතමු. අපවේ සත් ුයළ ඇති වන නපුවරන් හා 

අපවේ ක්රියාවන් හි පාප කම්වලින් ආරක්වාව අල්ලාහ්වෙන් පතමු. 

අල්ලාහ් කවවරකුට යහමඟ වපන්වූවේ ද හු ට කිසදු මුළාවක් 

වනොමැත. හු  කවවරකු  මංමුළාවව් හැරිවේ ද හු ට කිසදු 

යහමඟක් වනොමැත. ඒකීය අල්ලාහ් හැර වවනත් කිසදු වදවියකු 

වනොමැති බවත් හු ට කිසදු හවුල්කරුවකු වනොමැති බවත් මම 

සාක්ෂි දරමි. තවද ඇත්වතන්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමාණන් හු වේ ෙැත්තා හා හු වේ ධර්ම දූතයා බවත් 

මම සාක්ෂි  දරමි.  

َها يَا يُّ
َ
ذهذ  َحقَ  اّلَلَ  اَتُقوا آَمنُوا ينَ اَّلذ  أ نْتُمْ  إذَل  َتُموُتنَ  َوَل  ُتَقات

َ
 َوأ

 ُمْسلذُمونَ 
අවහෝ විශං්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය විය යුුය සැබෑ 

අයුරින් නුඹලා හු ට බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මුස්ලිම්වරුන් 

ව සටිය දී ම මිස මරණයට පත් වනොවනු.    (අල් 

කුර්ආන් 3:102) 

َها يَا يُّ
َ
َدة   َنْفس   مذنْ  َخلََقُكمْ  اَّلذي َرَبُكمُ  اَتُقوا انلَاُس  أ  وََخلَقَ  َواحذ

ذَساءً  َكثذرًيا رذَجاًل  مذنُْهَما َوبََث  َزوَْجَها مذنَْها  اَّلذي اّلَلَ  َواَتُقوا َون
ذهذ  تََساَءلُونَ  رَْحامَ  ب

َ
 يبًاَرقذ  َعلَيُْكمْ  ََكنَ  اّلَلَ  إذنَ  َواْْل

අවහෝ මිනිසුනි! එකම ආත්මයකින් නුඹලා ව මවා එි.න් එහි 

කළත්රය ද මවා හවුන් වදවදනාවෙන් අිකක පිරිමින් ද කාන්තාවන් ද 

මැවූ නුඹලාවේ පරමාිකපතිට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

කවර(නාමය)ක් වවනුවවන් නුඹලා එකිවනකා අි.තීන් ඉල්ලා 
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සටින්වන් ද හු ට ද (එවැනි) වල් ඥාතීත්වය (බිඳ දැමීම)ට ද බිය 

වනු. නියත වශංවයන් ම අල්ලාහ් නුඹලා වකවරහි සර්ව 

නිරීක්වකයා විය. (අල් කුර්ආන් 4:1) 

َها يَا يُّ
َ
يًدا قَْوًل  َوقُولُوا اّلَلَ  اَتُقوا آَمنُوا اَّلذينَ  أ  لَُكمْ  يُْصلذحْ  ، َسدذ

ْعَمالَُكمْ 
َ
 فَازَ  َفَقدْ  َورَُسوَلُ  اّلَلَ  يُطذعذ  َوَمنْ  ذُنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغفذرْ  أ

يًما فَْوًزا  َعظذ
විශං්වාස කළවුනි! අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු ඍජු වදනින් කතා 

කරනු. නුඹලාවේ ක්රියාවන් නුඹලාට හු  විිකමත් කර වදනු ඇත. 

තවද නුඹලාවේ පාපයන්ට නුඹලාට සමාව වදනු ඇත. තවද 

කවවරක් අල්ලාහ්ට හා හු වේ ධර්ම දූතයාණන්ට අවනත වන්වන් 

ද සැබැවින්ම හු  අතිමහත් ජයග්රහණයක් හිමි කර ෙත්වත්ය. 

   (අල් කුර්ආන් 33:70,71) 

වම් සයල්ලට පසුව   

විවිධ දැනුම් තක්වසේරු කර බලන විට ඒ ඒ දැනුමට අදාළ වටිනාකම් 

ඇත. ඒවාි.න් අභිමානවත් එවමන්ම මහිමවයන් වඩාත් හප් 

නැංවවන දැනුම වනුවේ ආෙමික නීති රීති සම්බන්ධවයන් වූ 

දැනුමය. වහේුයව එහි අල් කුර්ආනය හා සුන්නා ව පිළිබඳ 

අවවබෝධය හලාල් වහවත් අනුමත හා හරාම් වහවත් තහනම් දෑ 

පිළිබඳ දැනුම වරීආවවහි මූලධර්මයන් හා එහි සැඟ වී ඇති දෑ 

පරිශීලනය කිරීම වැනි දෑ ඇුයළත් ව ඇති බැවිනි. වමය දැන 

ෙැනීවම් අවශංයතාව ඇති වූ විට අල්ලාවේ ග්රන්යය හු වේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවේ මඟ වපන්වීම 

හා එුයමාණන්වේ මිුයරන් තැබූ පියවරවල් වපන්වා වදන සැමට 

සරල ව වත්රුම් ෙත හැකි පැහැදිලි සංෂිප්ත ග්රන්යයන් ලිවීමට මම 

ආරම්භ කවළමි. මම වමම වපොතට ‘වත්පිළිවවත් වල සංෂිප්තිය 

යන අරුය වෙන වදන අල්-මුක්තසර් ෆිල් ඉබාදාත් යන නාමය 

වයදුවවමි.  
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වමය ලියන කියවන සැමට වමමඟින් ප්රවයෝජනයක් ලැබිය යුුය 

යැි. මම අල්ලාහ්වෙන් අයැද සටිමි. වමයට භාරකරු වන්වන් 

හු ය. වමහි සම්පූර්ණ බලය ඇත්වත් ද හු ටය. අපවේ නබි 

මුහම්මද් ුයමාණන්ටත් එුයමාණන්වේ පවුවල් අයටත් 

එුයමාණන්වේ මිුයරන්ටත් අල්ලාහ්වේ ශංාන්තිය හා සමාදානය 

අත්වව්වා.  

ලිපිය 

අල් කසීම් විශං්ව විදයාලවේ වරීආ අංශංවේ ආචාර්ය   

අබූ මුහම්මද් කාලිද් බින් අලී බින් මුහම්මද් අල් මුවවි.ක් විසනි. 

සංහවලන් මව්ලවි මාහිර් ටී.ඩී රම්ඩීන්. 
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පිරිසදුකම හා ජලවර්ෙ පිළිබඳ නීතිරීති 

වහාදා පද වදවකන් පසු ව ඉස්ලාමවේ මූලිකාංෙයන් අුයරින් 

වදවන මූලිකාංෙය වනුවේ සලාතයි.. මුස්ලිම්වරයා (වදවියන්ට 

අවනත වන්නා) හා කාෆිර්වරයා (වදවියන් ප්රතික්වවේප කරන්නා) 

අතර වවනස සලාතය ඉටු කිරීම හා එය පැහැර හැරීම මත පිහිටි.. 

ඉස්ලාමවේ මූලික කුලුන එයි.. ෙැත්වතකු විනිශං්චය කරනු ලබන 

මුල්ම කරුණ වන්වන් ද සලාතයි.. එය විිකමත් නම් එවමන්ම පිළි 

ෙනු ලැබුවව් නම් හු වේ වසසු ක්රියාකරම් ද පිළි ෙනු ලැව . එය 

ප්රතික්වවේප කරනු ලැබුවව් නම් හු වේ වසසු ක්රියාකාරකම් ද 

ප්රතික්වවේප කරනු ලබනු ඇත.  

 වම් අනුව සලාතය නිවැරදි වනුවේ අභයන්තර හා බාහිර 

කිලිටි වලින් පිරිසදු වූ පසුවය. සලාතයට වපර කළ යුුය ඇතැම් 

කරුණු තිව . ඒවාි.න් මුල් තැන ෙන්වන් පිරිසදුකමය. එය 

සලාතවේ යුයර වව්. සලාතවේ වකොන්වද්ස අුයරින් වැදෙත්ම 

වකොන්වද්ස ද වන්වන් පිරිසදුකමය. වකොන්වද්සයක් කවර වදයක් 

වවනුවවන් පනවනු ලැබුවව් ද ඒ සඳහා එය ඉතා අතයවශංය 

කරුණකි.  
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තහාරා යන්වනහි අර්යය 

තහාරා: එහි පදානුෙත අර්යය වනුවේ මානසක හා වභෞතික 

කිලිටි වලින් මිදීම හා පිරිසදු වීමය. 

එහි භාවිතානුෙත අර්යය වනුවේ කිලිටි වලින් ඉවත් වීම හා 

අපවිත්ර දෑ ඉවත් කිරීමය.  

(කිලිටි වලින් ඉවත් වීම යනු) මහා කිලිට්ටක් නම් නිේයතය 

සමඟ මුළු ශංරීරයම ආවරණය වන පරිදි ජලය භාවිත වකොට 

ස්නානය කිරීම වහෝ සුලු කිලිට්ටක් නම් ශංරීර අවයව හතරක ජලය 

භාවිත වකොට වධෝවනය කිරීමය. එවසේ නැතිනම් ජලය වනොමැති 

විටක වහෝ එය ලබා ෙැනීමට දුව්කර වූ විටක වහෝ එය භාවිත 

කිරීමට වනොහැකි වූ විටක ඒ වවනුවට නියමිත ක්රමයකට අනුව 

දූවිලි සහිත පස් භාවිත කිරීමය. ඉන්වා අල්ලාහ් ! වම් වදආකාර 

කිලිටි වලින් පිරිසදුවීවම් ක්රමය ෙැන විස්තර ඉදිරිවේ සඳහන් වවි..  

(අපවිත්ර දෑ ඉවත් කිරීම) ආෙමානුෙත අර්යය වනුවේ දෑසට 

වපවනන අපවිත්ර වූ දෑ ඉවත් කිරීමය. අපවිත්ර වූ දෑ ඉවත් කිරීවම් 

ක්රමය ද ඉදිරිවේ සඳහන් වවි..  

ජලවේ මූලය 

මැවුම් ස්වභාවවයන්ම ජලය පිහිටා එයට වවනත් කිසදු 

ද්රවයයක් මුසු වනොවූ තත්ත්වයක එය පිරිසදුය යන්න ඒ පිළිබඳ ව 

විද්වුයන් දරන තීන්දුව ඒකමතික තීන්දුව වව්. එයි. ජලවේ මූලය 

වනුවේ. නමුත් අපවිත්ර ද්රවයයක් වහේුයවවන් ජලවේ ෙන්ධය සුවය 

වහෝ වර්ණය යන ගුණාංෙ ුයවනන් එක් ගුණාංෙයකින් වහෝ එය 

වවනස් වූවේ නම් එවිට විද්වුයන් දරන ඒකමතික තීන්දුව වනුවේ 

එය අපිරිසදුය යන්නි.. ෙස් වකොළ සබන් සද්ර් වැනි  පිරිසදු 

ද්රවයයක් මුසුවීම වහේුයවවන් ඉහත ගුණාංෙ වලින් එක් 

ගුණාංෙයකින් වහෝ එහි වවනසක් ඇති වූ විටක එවසේ මුසුවීම සීමාව 

ඉක්මවා වනොගිය තත්ත්වයක තිව  නම් වම් සම්බන්ධවයන් ඇතැම් 

විද්වත්ු  විවිධ විග්රහයන් හා මත ඉදිරිපත් වකොට ඇත. නිවැරදිම 
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අදහස වනුවේ එය පිරිසදුය යන්නි.. එමගින් කිලිටි පිරිසදු කළ 

හැකි අතර අපවිත්ර දෑ ද ඉන් පිරිසදු කර ෙත හැක. 

වම් අනුව ජලය වර්ෙ වදකක් යැි. පැවසීම නිවැරදිය.  

පළමු වර්ෙය : පිරිසදු ජලයි.. එි.න් පිරිසදු කළ හැක. 

‘භාවිත කළ ජලය’ යැි. නම් කරන තරමට අපවිත්ර දැයක් වහෝ 

පිවිුයරු දැයක් වහෝ මුසු වනොවූ ජලයි.. එය සව්භාවවයන්ම පිහිටුන 

ද පිවිුයරු වදයක් මුසු වී එය සීමාව ඉක්මවා වනොගිය තත්ත්වයක 

පිහිටුන ද පරිහරණය කළ ජලය යැි. නම් වනොකළ ද එක හා 

සමානය.  

වදවැනි වර්ෙය : නජීස් ජලයි.. එය කිලිටි ඉවත් වනොකරන 

අතර අපවිත්ර දෑ ද ඉවත් වනොකරි.. එය අපවිත්ර දෑ වහේුයවවන් 

වර්ණය දුෙඳ හා සුවය වවනස් වූ ජලයි..  

 

විමසුම :  

නජීස් ජලය හා වසසු ද්රාවක ක දෑ යම් කිස පිරිසදු වස්ුයවක් 

ුයළින් එහි නජීසයට අදාළ ගුණාංෙ ඉවත් වූවේ නම් එය පිරිසදු වව්. 

යමක් එකුය කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම වහෝ එය ස්වභාවවයන්ම 

වවනස් වීම වහෝ එය පිසීම වහෝ වවනත් ආකාරයකින් වහෝ සදු විය 

හැක. වහේුයව එහි නීතිය ක්රියාත්මක වනුවේ එයට වහේුය වූ කාරණය 

තිබීම වහෝ වනොමැති වීම පදනම් කර ෙනිමිනි.  

විමසුම: 

අනුභව කිරීවමන් වහෝ පානය කිරීවමන් වතොර ව සීමාව 

ඉක්මවා වනොයන අයුරින් නජීස් ද්රවයයක් පරිහරණය කිරීමට 

අනුමැතිය ඇත. ඉමාම් මුසල්ිම් විසන් දන්වා සටි ජාබිර් (රළියල්ලාු  

අන්ු ) ුයමාවේ හදීසය වමයට සාක්ෂියක් වශංවයන් පිහිටි.. එනම්  
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මිය ගිය සුයන්වේ වම්දය පිළිබඳ ව සහාබාවරුන් නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවෙන් පහත සඳහන් අයුරින් 

විමසා සටියහ.  

සැබැවින්ම වමමගින් අපි හම් වලට ආවල්ප කරන්වනමු.  

නැව් වලට ද වමමගින් ආවල්ප කරන්වනමු. එවමන්ම වමමගින් 

අපි පහන් දල්වා ෙන්වනමු.  

එවිට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා එයට 

අනුමත දුන්හ.  

විමසුම :  

පිරිසදු ජලවේ අපවිත්රභාවය පිළිබඳ ව යම් සැකයක් ඇති 

වූවේ නම් එහි මූලිකාංෙය පිරිසදුය යන්න වව්. බුහාරි හා මුස්ලිම් හි 

සඳහන් ‘පටහැක  දෑ ට පටහැක  දෑ ය’ යන අ දුල්ලාහ් ඉ නු 

වසි.ද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය වම් 

සඳහා සාක්ෂියක් වව්.  
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පාත්ර හා වද්ව ප්රතික්වවේපකි.න්වේ ඇුමම් 

පිළිබඳ නීති රීති. 

පාත්ර යනු ජලය වහෝ වවනත් දෑ සුරක්ෂිත ව තබා ෙන්නා 

භාජනයකි. එය වාවන් වහෝ ලී වහෝ හම් වහෝ වවනත් ද්රවයයකින් 

වහෝ විය හැක.  

එහි මූලික නීතිය වනුවේ භාවිතය සඳහා අනුමතය යන්නය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

رْضذ  فذ  َما لَُكمْ  َخلَقَ  اَّلذي ُهوَ 
َ
 ََجذيًعا اْْل

මහවපොවළොවව් ඇති දෑ නුඹලා වවනුවවන් මවා ඇත්වත් 

හු ය.   (අල් කුර්ආන් 2:29)  

තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..   

رَْض 
َ
نَامذ  َوَضَعَها َواْْل

َ
ذْْل  ل

මහවපොවළොව මිනිස් වර්ෙයා වවනුවවන් තබා ඇත.  

   (අල් කුර්ආන් 55 : 10)  

පිරිසදු සෑම භාජනයක්ම භාවිතයට ෙැනීම අනුමතය.  

 

විමසුම:  

රන් හා රිදී භාජන රන්  වහෝ රිදී තිවබන භාජන වහෝ එය 

ආවල්ප කළ වහෝ මිශ්ර කළ භාජන වහෝ වම් හැර රන් වහෝ රිදී 

වවනත් ක්රම වලින් මුසු වකොට ඇති භාජන වම් කවර ආකාරයකින් 

තිබුණ ද එය කෑමට වහෝ බීමට භාවිත කිරීමත්   ෙැනීමත් තහනම් 

කරනු ලැබූවකි. සදු වූ පළුද්දක් සකස් කිරීම වැනි අතයවශංය 

අවස්යාවක දී රිදී ස්වල්පයක් භාවිත කිරීම වරදක් වනොමැත.  
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රන් හා රිදී පාත්ර භාවිතය තහනම් කිරීවම්දී සාධක වූ එක් 

හදීසයක් වනුවේ ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 

කළ සඳහනකි. එනම් 

ُبوا " َعْن ُحَذْيَفَة بِْن اْْلََماِن َرِِضَ اهلُل َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل انلَِِّبُّ  ََل تَْْشَ
ْنَيا،  ُكلُوا ِِف ِصَحافَِها، َفإِنََّها لَُهْم ِِف ادلُّ

ْ
ِة، َوََل تَأ َهِب والِْفضَّ ِِف آنَِيِة اذلَّ

 .   ُمتََّفٌق َعلَْيِه   "َولَُكْم ِِف اْْلِخَرةِ 
නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් ප්රකාශං 

කළ බව ු වදි.ෆා ඉ නු අල්-යමාන් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

හබ රන් හා රිදී පාත්ර වල පානය වනොකරන්න. එම තැටි වල 

අනුභව වනොකරන්න. වහේුයව සැබැවින්ම එය (වද්ව 

ප්රතික්වවේපකි.න් වන) හවුනට වමවලොවවහිය. හබට මුය 

වලොවවහිය. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)

උම්මු සලමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් ද වමයට සාධක 

වශංවයන් පිහිටි.. එනම් 

مِّ َسلََمَة َرِِضَ 
ُ
ِي يَْْشَُب ِِف " اهللُ َعْنَها، َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ  وََعْن أ اذلَّ

ِة إِنََّما ُُيَرِْجُر ِِف َبْطنِِه نَاَر َجَهنَّمَ   ُمتََّفٌق َعلَْيِه.  "إِنَاءِ الِْفضَّ
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්)  

ප්රකාශං කළ බව උම්මු සලමා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

කවවරකු රිදී බුමනක පානය කරන්වන් ද හු වේ කුවසහි 

පුරවා ෙනුවේ නිරවේ ගින්නි.. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)
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එවන් බුමන් භාවිත කරමින් පානය කිරීම මුළුමනින්ම 

තහනම් බව ඉතා පැහැදිලිය. එවමන්ම රන් හා රිදී අවල්ප කළ 

භාජන, රන් හා රිදිවයන් වවනස් කළ භාජන හා රන් හා රිදි ඒ ුයළ 

තිවබන භාජනය යන සයල්ල භාවිත කිරීම තහනම්ය. නමුත් කුඩා 

සදුරක් ආවරණය කිරීම සඳහා රිදී භාවිත කරනු ලැබූ භාජනය 

අනුමතය. එය භාජනවේ බිදී ගිය වදවකළවර පෑහීමට වහෝ එහි ඇති 

සදුරක් වහෝ ඉති තැළීමක් පිරවීමට වහෝ විය යුුයය. වම් සඳහා අනස ්

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය සාධකයක් 

වලස ෙත හැක. එනම්

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
نَّ َقَدَح انلَِِّبِّ   وََعْن أ

َ
ْعِب  أ ََذ َمََكَن الشَّ ، َفاَّتَّ اِنَْكََسَ

ْخرََجُه اْْلَُخارِيُّ 
َ
ٍة.   أ  . ِسلِْسلًَة ِمْن فِضَّ

අනස් ඉ නු මාලික් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. සැබැවින්ම නබි ුයමාණන්වේ පාත්රය බිුමක . හිඩැස් ඇති 

එම ස්යානයට රිදී කැබැල්ලක් තැබුහ.  (මූලාශ්රය: බුහාරි) 

වමම හදීස් සම්බන්ධතාව මුහම්මද් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමාවෙන් ෙත් එකක් ද එවසේ නැතිනම් අනස් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවෙන් ෙත් එකක්ද යන්න පිළිබඳ මත 

වේද ඇත. නමුත් ඉජ්මා වහවත් ඒකමතික තීන්දුව වනුවේ එය කුඩා 

සදුරක් වසන තරම් අල්ප වූවේ නම් එය අනුමතය යන්නය. 

රන් හා රිදී භාජනය කෑමට වහෝ බීමට භාවිත කිරීවම් 

තහනම වපොදුවව් පිරිමියාටත් කාන්තාවටත් අදාළ වව්. වහේුයව එය 

එක් පාර්ශංවයකට පමණක් විවශංේව වකොට වනොපවසා වපොදුවව් 

පවසා ඇති බැවිනි. නමුත් රන් ආභරණ භාවිතය කාන්තාවන්ට 

පමණක් තම ස්වාමියා ඉදිරිවේ තම අලංකාරය වපන්වීම සඳහා 

භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ඇත. 

විමසුම : 
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කෑමට වහෝ බීමට හැර වවනත් කටයුත්තක් සඳහා රන් වහෝ 

රිදී භාජන භාවිත කිරීම වහෝ ඍජු ව එය භාවිත කිරීවමන් වතොර ව 

යම් වහේුයවක් වවනුවවන් ෙැනීම වහෝ වූ කලී ඒ පිළිබඳ ව විද්වුයන් 

අතර මත වේද පවතී. නමුත් වඩාත් උචිත වනුවේ එය අතහැර 

දැමීමය. 

වද්ව ප්රතික්වවේපකි.න්වේ භාජන: 

එය අපවිත්ර වනොවන බව හබ දන්නා තාක් කල් වද්ව 

ප්රතික්වවේපකි.න්වේ භාජන භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ඇත. වහේුයව 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසලල්ම්) ුයමා යුවදව්වන්වේ ආහාර 

හවුන්වේ භාජන වල අනුභව කර ඇත්තාහ. නමුත් හබ එය නජීස් 

බව දන්වන් නම් එවිට එය වහොඳින් වසෝදා පසු ව පරිහරණයට ෙත 

යුුයය. 

මියගිය සුයන්වේ හම්: 

මියගිය සුයන්වේ හම් පදම් වකොට පිරිසදු කිරීවමන් පසුව 

මිස භාවිත කිරීම තහනම්ය. මෘෙ සුයන්වේ හම් හැර වවනත් 

සුයන්වේ හම් පදම් කළ පසු ව භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ඇත. මෘෙ 

සුයන්වේ හම් භාවිත කිරීම සුදුසු වනොවව්. හම් පදම් වකොට භාවිත 

කළ හැක්වක් මෘෙ සුයන් වනොවන වවනත් සුයන්වේ හම් පමක . 

හම් පදම් කළ පසු පරිහරණයට ෙැනීමට අනුමැතිය ඇති බව 

සඳහන් කරමින් හදීස් පැමිණ ඇත. එහි නජීස් තිබිය හැක. නමුත් 

පදම් කිරීම ුයළින් එය ඉවත් වව්. වම් ෙැන ඉ නු අ බාස් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවේ ප්රකාශංය වමවසේය.  

 عليه وسلم : " عن ابن عباس رِض اهلل عنه قال: قال انلِب صىل اهلل
 يطهره املاء والقرض " رواه أمحد وادلارقطين،

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව 

ඉ නු අ බාස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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ජලය හා කර්ල් (එනම් පිරිසදු කිරීම සඳහා භාවිත කරන ෙසක 

වකොළ වර්ෙයකි. එය සලම් නම් ෙසක වකොළ වර්ෙයක් බව ද 

අදහස් වකවර්) එය පිරිසදු කරි.. 

මූලාශ්රය: අහ්මද්, දාරුකුත්නි  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් ප්රකාශං කළ 

බවට ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ තවත් 

හදීසයක් වමවසේය 

 طهور لك أديم دباغه
සෑම හමක්ම පිරිසදු වනුවේ එය පදම් කිරීවමනි. 

වමය ඉමාම් දාරුකුත්නි ුයමා විසන් වාර්තා කර ඇති අතර 

වමහි වාර්තා සම්බන්ධතාවට අදාළ සයලු වාර්තා කරුවන් 

විශං්වාසනීය අය වවති.  

ඉ නු අ බාස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 

තවත් ප්රකාශංක

إَِذا ُدبَِغ  " ُسوُل اهللِ َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِِضَ اهلُل َعْنُهَما َقاَل: َقاَل رَ 
َهاُب َفَقْد َطُهَر  ْخرََجُه ُمْسلٌِم.   "اْْلِ

َ
 أ

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

ප්රකාශං කළ බව ඉ නු අ බාස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී හම් පදම් කරනු ලැබුවව් නම් එය පිරිසදු වනු ඇත.

  (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්)

විමසුම : 

මෘෙ සුයන්වේ හම් භාවිත කිරීමට අනුමැතිය නැත. වහේුයව නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වකොටි හමින් නිම වූ ඇතිරිලි 
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මත ෙමන් කිරීම තහනම් කර සටියහ. වමම හදීසය ඉමාම් අහ්මද් 

හා ඉමාම් අබූ දාවූද් යන අය විසන් දන්වා ඇත. 

වද්ව ප්රතික්වවේපකි.න්වේ ඇුමම්: 

අපවිත්ර වනොවන බව හබ දන්නා තාක් කල් වද්ව 

ප්රතික්වවේපකි.න්වේ ඇුමම් භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ඇත. වහේුයව 

එහි මූලධර්මය වනුවේ පිරිසදුය යන්නය. සැකයක් ඇති වීම ුයළින් 

එය ඉවත් වනොවව්. හවුන් වෙත්තම් කළ එවමන්ම වර්ණ කළ දෑ 

භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ඇත. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමාණන් වද්ව ප්රතික්වවේපකයන් විසන් වෙත්තම් කළ 

එවමන්ම වර්ණ ෙැන්වූ ඇුමම් අඳින්නකු වූහ. සයලු දෑ මැනවින් 

දන්නා උත්තරීතර අල්ලාහ්ය. 
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කිලිටි තත්ත්වවේ පසුවන්නාට තහනම් වන 

කරුණු

ඇතැම් වත්පිළිවවත් හි පවතින උදාරත්වය හා උසස් බව 

ඉවත් වනොවනු පික ස එම ක්රියාවන් මුස්ලිම්වරයකු පිරිසදු 

තත්ත්වවේ වනොසටින විවටක සදු කිරීම තහනම් වව්. 

සුළු වහෝ මහා කිල්ලට ග්රහණය වූ අයට තහනම් වූ කරුණු.

1- පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය ස්පර්ශං කිරීම.

කිල්ලට ග්රහණය වූවන් ආවරණයකින් වතොර ව අල් 

කුර්ආනය ස්පර්ශං වනොකළ යුුයය. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ 

ප්රකාශං කරි.. 

هُ  َل   الُْمَطَهُرونَ  إذَل  َيَمسُّ
එය පිවිුයරු උදවිය හැර ස්පර්ශං වනොකරි.. (අල් කුර්ආන් 56 

: 79) වමහි පිවිුයරු උදවිය යනු ජනාබත් වහේුයවවන් වහෝ වවනත් 

වහේුයවකින් ඇති වූ කිලිටි තත්ත්වවයන් පිවිුයරු වූ උදවිය යන්නය. 

වමය ඇතැම් විද්වුයන්වේ ප්රකාශංය අනුව පිහිටුනකි. 

තවදුරටත් වමම ආයතය විස්තරාත්මක ව බැලූ විට ඉන් 

අදහස් වන්වන් මලක්වරුන් බව වපනී යි.. වම් අනුව මිනිසා ද එම 

මඟ වපන්වීමට අදාළ වන බැවින් වමය ඒ සඳහා වූ සාධකයක් 

වශංවයන් ෙත හැක. 

එවමන්ම අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා අම්ර් ඉ නු හසම් ුයමාට ලියූ ලිපිවයහි සඳහන් වන 

එුයමාණන්වේ ප්රකාශංයද වමයට සාධකයක් වව්. එනම් පිරිසදු අය 

හැර වවන කිසවවකු අල් කුර්ආනය ස්පර්ශං වනොකළ යුුයය 

යන්නය. 
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වමය ඉමාම් නසාඊ හා වවනත් ඉමාම්වරු විසන් පූර්ව 

සාධක සහිත හදීස් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුුය ව දන්වා ඇත. 

පිරිසදු තත්ත්වවේ වනොවන වකවනකු අල් කුර්ආනය 

කවරයක් වහෝ බෑෙයක් ුයළ තබා ඉසලීම වරදක් වනොවව්. එවමන්ම 

එය බැලීමත් එය හදවතින් පාරායනය කිරීමත් ස්පර්ශං කිරීවමන් 

වතොර ව වවනත් ආධාරයක් මගින් පිටු වපරළීමත් වරදක් වනොවව්. 

2- අනිවාර්ය වහෝ අතිවර්ක සලාතයන් ඉටු කිරීම. 

පිරිසදු කිරීමට හැකියාව තිබිය දී පිරිසදු වනොවී සලාතය ඉටු 

කිරීම තහනම් බව සයලු විද්වුයන්වේ ඒකමතික තීරණය වව්.  අල් 

කුර්ආන් 5 : 6 වැනි වැකිය වමය සනිටුහන් කරි.. 

َها يَا يُّ
َ
ذ  إذَل  ُقْمتُمْ  إذذَا آََمنُوا اَّلذينَ  أ لُوا الَصََلة  وُُجوَهُكمْ  فَاْغسذ
يَُكمْ  يْدذ

َ
ُكمْ  اْمَسُحواوَ  الَْمَرافذقذ  إذَل  َوأ ذُرُءوسذ رُْجلَُكمْ  ب

َ
 الَْكْعبَْيذ  إذَل  َوأ

 فَاَطَهُروا ُجنُبًا ُكنْتُمْ  ِإَونْ 
අවහෝ විශං්වාස කළවුනි! නුඹලා සලාතයට සූදානම් වූ විට 

නුඹලාවේ මුු ණු ද නුඹලාවේ අත් මැක ක් කටුව දක්වා ද වසෝදා 

ෙනු. තවද නුඹලාවේ හිස ්(ජලවයන්) පිරිමදිනු. තවද නුඹලාවේ පාද 

ද වළලු කර දක්වා වසෝදා ෙනු. නුඹලා ස්නානය අනිවාර්යය වූ 

වකවනකු ව සටින්වනු  නම් (ස්නානය වකොට) පිරිසුදු කර ෙනිවු. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව ඉ නු 

උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වමවසේ දන්වා සටී.  

පිරිසදුකමින් වතොර ව ඉටු කරන සලාතය අල්ලාහ් 

පිළිෙන්වන් නැත.  

ඉමාම් මුස්ලිම් ඇුයළු ව තවත් ඉමාම්වරු විසන් වමම හදීසය 

දන්වා ඇත.  
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නමුත් වකවනකු දැනුවත්වම උවමනාවවන්ම පිරිසදු බවින් 

වතොර ව සලාතය ඉටු කවළේ නම් හු  පාපියකු වව්. එවමන්ම හු ට 

අවවාද කරනු ලැබිය යුුයය. නමුත් වනොදැනුවත්කමින් වහෝ අමතක 

වීවමන් වහෝ එවසේ කවළේ නම් එවිට හු  පාපියකු වනොවන නමුත් 

හු වේ සලාතය නිවැරදි වනොවව්. 

මහා කිල්ලට ග්රහණය වූ අය වවත තහනම් වූ විවශංේව කරුණු 

වනුවේ

1- ජුනු  තත්ත්වවේ පසුවන්නා කුර්ආනය කියවීම. 

අලී (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වමවසේ දන්වා සටී. එුයමා හු  

ව වැළැක්වූවේ නැත. එනම් අල් කුර්ආනවේ කිසවක් වහෝ 

කියවීවමන් හු  ව වැළැක්වූවේ නැත. (නමුත් එය) ජනාබත් 

තත්ත්වවේ වනොවීය. 

වමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා ඇත. උමර් (රළියල්ලාු  

අන්ු ) ුයමා විසන් ද වමම හදීසය වාර්තා වකොට ඇති අතර එය 

ඉමාම් බි.හකී ුයමා තහවුරු වකොට පවසි.. අලී (රළියල්ලාු  

අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මව්කූෆ් තරාතිරවම් තබා 

ඉමාම් දාරු කුත්නි ුයමා ද දන්වා ඇති අතර එය හු  පූර්ව සාධක 

සහිත හදීසයක් බව ද වපන්වා වදි..

හසප් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවන් හා නිෆාස් වහවත් 

දරු ප්රසූතියකින් පසු රුිකර වහනය වන තත්ත්වවේ පසු වන 

කාන්තාවන් සම්බන්ධවයන් සලකා බැලීවම් දී හවුන් වදවදනාට 

අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීමට අනුමැතිය ඇත. වහේුයව එය 

වළක්වාලමින් සාධක සහිත කිසදු ආධාරකයක් පැමිණ වනොමැති 

බැවිනි. එවසේ තහනම් කරමින් සඳහන් වූ ප්රකාශංයන් පැමික ය ද ඒවා 

ලඊෆ් ෙණයට අයත් හදීසයන් වව්. 

කිල්ලට හසු වූ පුද්ෙලයකු අල් කුර්ආනය කියවීවම් 

අරමුක න් වතොරව එයට සාවප්ක්ෂිත වදනින් කතා කිරීම වරදක් 

වනොවව්. උදාහරණ වශංවයන් බිස්මිල්ලාහ්, අල් හම්දු ලිල්ලාහි 
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ර බිල් ආලමීන් යනුවවන් වමවනහි කිරීවම් ස්වභාවවයන් එවසේ 

පවසා සටිය හැක. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමා සෑම අවස්යාවකම අල්ලාහ් ව වමවනහි කරන්නකු ව සටි බව 

ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ හදීසය ඊට 

සාධක ව පිහිටන බැවිනි. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)

2- ජනාබත් වහේුයවවන් වහෝ හි.ල් වහේුයවවන් වහෝ නිෆාස ්

වහේුයවවන් වහෝ මහා කිල්ලට හසු වූ අයට මස්ජිදවේ රැඳී සටීම 

තහනම් වව්. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි.. 

َها يَا يُّ
َ
نْتُمْ  الَصََلةَ  َتْقَربُوا َل  آَمنُوا اَّلذينَ  أ

َ
 َحَّت  ُسََكَرى َوأ

ذرذي إذَل  ُجنُبًا َوَل  َتُقولُونَ  َما َتْعلَُموا لُوا َحَّت  َسبذيل   ََعب  َتْغتَسذ

අවහෝ ! විශං්වාස කළවුනි, නුඹලා මත් ව සටිය දී නුඹලා 

පවසන දෑ නුඹලා වටහා ෙන්නා වතක් සලාතයට ළං වනොවනු. තවද 

(ස්නානය අනිවාර්යය වූ) කිලිටි තත්ත්වවේ සටින්නා ද ස්නානය 

කර ෙන්නා වතක් (මස්ජිදයට) ළං වනොවිය යුුයය. නමුත් (එහි) 

මාර්ෙය හරහා ෙමන් කරන්නා හැර (මූලාශ්රය : 4:43)

ඉන් අර්යවත් වනුවේ මස්ජිදවේ රැඳී සටීම සඳහා එහි ඇුයළු 

වනොවන්න යන්නය. 

එවමන්ම ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය හසප් 

තත්ත්වවේ සටිය දී එුයමියට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමා කළ ප්රකාශංයක් ද මීට සාධකයක් වව්. එනම් 

හජ් වන්දනාකරුවන් කරන අයුරින්ම හබ ද කරන්න. නමුත් 

හබ පිරිසදු වන වතක් බි.ුයල්ලාහ් (අල්ලාහ්වේ නිවස) පැදකුණු 

වනොකරන්න.  (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

පැදකුණු කිරීවමන් ඇය ව වළක්වාලීම මසජ්ිදවේ රුඳී සටීම 

තහනම් බව වපන්වා වදන්නකි. 
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ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ තවත් 

හදීසයක් ද වමයට සාධක වව්. එනම් එුයමිය වමවසේ පවසා සටියාය. 

(කාන්තාවන් වන) හවුන් ඉඃතිකාෆ් (මස්ජිදවේ රැඳී) සටිවයෝය. 

හවුන් හසප් තත්ත්වයට පත් වූ විට මස්ජිදවයන් පිට වන්නැි. 

අල්ලාහ්වේ දූතයාවණෝ හවුනට නිවයෝෙ කර සටියහ. 

ඉ නු කද්දාමා ුයමා වමය අල් මුේනි නම් කෘතිවයහි අබූ 

හෆ්ස් අල් අබකරී ුයමා සුය හදීසයක සඳහන් කරමින් අල් ෆුරඃහි 

එය නිවැරදි වාර්තා සම්බන්ධතාවක් ඇති හදීසයක් බව ද වපන්වා 

වදි.. 

ඊට සාධක වශංවයන් ආඉවා ුයමිය දන්වා සටි තවත් 

හදීසයක් වනුවේ වමවසේය.

අල්ලාහ්වේ දූතයාවණෝ (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාවණෝ මස්ජිදවේ සට මට (සලාතය සඳහා භාවිත කරන) කුඩා 

ඇතිරිල්ල වදන්නැි. පවසා සටියහ. එවිට ඇය මම හසප් 

තත්ත්වවේ පසුවවමි යැි. පැවසුවාය. එයට එුයමා හව  හි.ල් 

තත්ත්වය හව  දෑවතහි වනොමැතැි. පවසා සටියහ. 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති හදීසයකි. 

මහා කිල්ලට ග්රහණය වූ පුද්ෙලයකු වුළු ෙත් විට මස්ජිදවේ 

රැඳී සටීමට හු ට අවසරය ඇත. එය අතා බින් යසාර් ුයමාවේ 

කියමනට අනුවය. එුයමාවණෝ වමවසේ පවසා සටියහ. අල්ලාහ්වේ 

දූතයාණන්වේ මිුයරන්, හවුන් ජුනු  තත්ත්වවේ සටිය දී සලාතය 

සඳහා ෙන්නා වුළුඃ වමන් වුළුඃ ෙත් විට මස්ජිදවේ වාඩිවවමින් 

සටියහ. 

වමය ඉමාම් සඊද් ඉ නු මන්සූර් හසන් ෙණවේ වාර්තා 

සම්බන්ධතාවක් සහිත ව දන්වා ඇත. 

වමම වුළු කිරීවමන් අදහස් කරනුවේ ජනාබත් තත්ත්වය 

සැහැල්ලු කිරීමය. 
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මහා කිල්ලට ග්රහණය වූ අයට මස්ජිදය හරහා යෑමට 

පමණක් අනුමැතිය ඇත. එවසේ නැතිනම් මස්ජිදවේ වාඩි වනොවී 

අවශංයතාවට පමණක් එහි පිවිසීමට අනුමැතිය ඇත. එය සූරා අන්-

නිසා 44 වන වැකිවේ සඳහන් ඉල්ලා ආබිරී සබීලි එනම් එහි 

(මස්ජදිවේ) මාර්ෙවේ ෙමන් කරන අය හැර යන පාඨය සාධක කර 

ෙනිමිනි. ඉන් අදහස් වනුවේ මස්ජිදවයන් පිටවීම සඳහා ඒ හරහා 

ෙමන් කරන්නන් යන්නය. වමහි ‘හැර‘  යන අතිවර්ක පදවයන් 

අදහස් වනුවේ එයට අනුමැතිය ඇති බවය. 
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(ස්වභාවික කෘතිය) අවශංයතා සපුරා ෙැනීවම් විනය

ඉස්ලාම් දහම පරිපූර්ණ දහමකි. එය මිනිසාවේ ආෙමික හා 

වලෞකික අවශංයතා කිසවක් පැහැදිලි වනොවකොට අතහැර දැමුවව් 

නැත. වම් අනුව වැසකිළි කැසකිළි අවශංයතා සපුරා ෙැනීවම් ක්රමය 

ද එකකි. එය අල්ලාහ් වශ්රේව්ඨත්වයට පත් කළ මිනිසා එම 

වශ්රව්ඨත්වය ුයළින් සත්වයාවෙන් වවන් වකොට දැක්වීම සඳහාය. 

අපවේ දහම පිවිුයරු දහමය. පිරිසදුකවම් දහමය. එබැවින් වමහි 

වැසකිළියට යන විට හා තම අවශංයතා සපුරා ෙන්නා විට පිළිපැදිය 

යුුය ඇතැම් ආෙමික විනයන් සඳහන් වව්.

මුස්ලිම්වරයා වැසකිළියට (තම අවශංයතා ඉටු කිරීම සඳහා 

තනා ඇති ස්යානයට) යාමට සුයවව් නම් හු  පහත සඳහන් කරුණු 

පිළිපැදීම සුයටු දායකය. 

1- බිස්මිල්ලාහ්, අඌදු බිල්ලාහි මිනල් කු ස වල්කබාඉස 

(අල්ලාහ්වේ නාමවයනි, ස්ත්රී පුරුව නපුරු බලවව්ෙයන්වෙන් 

ආරක්වාව අල්ලාහ්වෙන් පතමි) යැි. පැවසීම. වම් පිළිබඳ ව 

සුන්නාහි සඳහන් ව ඇත. 

2- වැසකිළියට පිවිසන විට තම වම් කකුල මුලින් තබා 

පිවිසීම. 

3- එි.න් පිට වන විට දකුණු කකුල මුලින් තබා පිට වීම. 

එවිට ගුෆ්රානක (මම හවබන් සමාව අයදිමි) යැි. පැවසීම. එවසේ සදු 

කිරීමට වහේුය ව සයලුම යහපත් කටයුුය වලදී දකුණු පැත්ත භාවිත 

වකවරන අතර අපවිත්ර දෑ ඉවත් කිරීම වැනි කටයුුය වලදී වමත 

භාවිත වකවරන බැවිනි. එනම් වමහි මූලිකාංෙය වනුවේ. අපවිත්ර දෑ 

ඉවත් කිරීම වැනි කරුණු හා බැුමණු කටයුුය වලදී හැර වසසු සෑම 

අවස්යාවකම දකුණු අත දකුණු කකුල භාවිත කිරීමය. 

4- අවශංයතා ඉටු කිරීම සඳහා වවන් කළ ස්යානයක් 

වනොවන එළිමහන් ස්යානයක තමන්වේ අවශංයතා ඉටු කිරීමට 

තීරණය කවළේ නම් ජනි.න්වෙන් දුරස් වූ කිසවකු වනොමැති 
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ස්යානයක ඉටු කිරීමත් එවිට බිත්තියක් වහෝ ෙහක් වහෝ වවනත් 

යම් වස්ුයවක ආධාරවයන් වසසු ජනයාට වනොවපවනන පරිදි 

ආවරණය වීමත් සුයටු දායකය. 

5- තම අවශංයතා ඉටු කරන විට එය එළිමහන් ස්යානයක 

වුව ද වෙොඩනැගිල්ලක් ුයළ වුව ද කි ලාවට මුු ණ ලෑම වහෝ 

පසුපස ලෑම තහනම්ය. ඉන් හැරිය යුුයය. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් වැසකිළි අවශංයතා සපුරා ෙන්නා 

අවස්යාවව් කි ලා ව මුු ණලෑම හා එය පිටුපස ලෑම තහනම් කර 

ඇති බැවිනි. 

6- තම ශංරීරයට වහෝ ඇුමමට විහිවඳන අයුරින් මූත්රා 

කිරීවමන් වැළකී සටිය යුුයය. මූත්රා කිරීවම්දී ඉන් කිසවක් විහිදී 

වනොයන ආකාරවේ බුරුල් ස්යානයක් වතෝරා ෙැනීම පුරුද්දක් කර 

ෙත යුුයය. මූත්රා කිරීවමන් පසුව පිරිසදු වනොකිරීම ක ර් වහවත් 

මිනී වවළහි දඬුවම අනිවාර්යය කරන කරුණු වලින් එකකි. 

7- තම දකුණතින් තම ලිංගික අවයවය ස්පර්ශං වනොකළ 

යුුයය. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් එය 

තහනම් වකොට ඇති බැවිනි. 

8- ජනයා ෙමන් කරන මාර්ෙයන්හි ද හවුන් වහවණ ලබන 

ස්යානයන්හි ද හවුන් ජලය ලබා ෙන්නා ස්යානයන් හිද එවමන්ම 

මිනිසාට සැරිසැරීමට අවශංය වන එහි පදිංචි වීමට අවශංය වන 

ස්යානයන්හි ද මුස්ලිම්වරුන්වේ මිනී වළ දමන ක ර් ස්යානයන්හි 

ද මූත්රා කිරීම සුදුසු වනොවව්. එි.න් මිනිසාට හිංසාවන් වව්දනාවන් 

ඇති වන බැවින් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ 

එය තහනම් කළහ. 

9- කුර්ආනවේ වකොටසක් සඳහන් ව ඇති යමක් 

උසුලාවෙන් වැසකිලියට වනොයා යුුයය. වඩාත් යහපත් වනුවේ 

අල්ලාහ්වේ නාමය සඳහන් ව ඇති යමක් උසුලාවෙන වැසකිළියට 

යාවමන් පවා වැළකී සටීමය. 
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10- වැසකිළි අවශංයතා සපුරන විට කතා කිරීවමන් වැළකී 

සටිය යුුයය. ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වාර්තා කළ 

හදීසයක් මීට සාක්ෂියක් වලස පිහිටි.. එනම් දිනක් නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම් ුයමා මූත්රා කරමින් සටිය දී 

මිනිවසකු එුයමා අසලින් ෙමන් කවළේය. එවිට හු  එුයමාට සලාම් 

කීය. නමුත් එුයමා හු ට පිළිුයරු දුන්වන් නැත.  (වමය ඉමාම් 

මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති හදීසයකි.) 

11- වුළු ෙන්නා විට ද ස්නානය කරන විට ද කතා කිරීම 

වරදක් වනොවව්. 

අවශංයතා සපුරා ෙත් පසු ව අපවිත්ර දෑ බැහැර කළ ස්යානය 

ජලවයන් පිරිසදු කළ යුුයය. එවසේ වනොමැතිනම් ෙල් වහෝ එම 

ස්යානවේ පවතින වවනත් දෑ වෙන පිරිසදු කළ යුුයය. වමම ක්රම 

වදකින්ම පිරිසදු කර ෙැනීම වඩාත් වහොඳය. වදකින් එකක් මත 

පමණක් සීමා කර ෙත්තද ප්රමාණවත්ය. වම් සයල්ල පිළිබඳ 

සුන්නාහ්වවහි සඳහන් වී ඇත. 

ඉසත්ිජ්මාර් වහවත් ෙල් වහෝ එම සය්ානවේ පවතින වවනත් 

දැයක් මගින් පිරිසදු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කරුණු වකොන්වද්ස 

වශංවයන් පිහිටි.. 

1- පිරිමැදීම වාර ුයනක් වහෝ ඊට වැඩි වාර ෙණනාවක් වහෝ 

පිරිසදු විය යුුයය. 

2-  පිරිසදු කිරීම සඳහා ෙන්නා ද්රවය ඇට කටු හා සත්ව අූචචි 

වලින් වතොර විය යුුයය. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා එය තහනම් වකොට ඇත. 

3- මිනිසා වහෝ සුයන් ආහාරය සඳහා ෙන්නා ආහාර ද්රවය 

වහෝ දැනුම ලබන වපොත් වැනි වෙෞරවාන්විත යමකින් ද වනොවිය 

යුුයය. 
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ඉස්තිජ්මාර් වහවත් ෙල් වහෝ එයට සමාන වදයකින් පිරිසදු 

කිරීවම් අනුමත ප්රමාණය වනුවේ : ජලවයන් මිස වවනත් කිසවකින් 

ඉවත් කළ වනොහැකි කහට සලකුණක් පිහිටීමය. 

ඉසත්ින්ජා වහවත් ජලවයන් පිරිසදු කිරීවම් අනුමත ප්රමාණය 

වනුවේ. සයලු අපවිත්ර දෑ එම ස්යානවයන් පිරිසදු වන වතක් 

වසේදීමය. වමහිදී සවතන් සතීම පමණක් ප්රමාණවත් වව්. 
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සවාක් වහවත් දත් පිරිසදු කිරීවම් හා ෆිත්රා වහවත්  

වපර සට පැවත එන පිළිවවත්

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව 

විශං්වාසවන්ති.න්වේ මව වූ ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා ුයමිය 

විසන් වමවසේ වාර්තා කරන ලදී. 

අස්සවාක් වහවත් දත් පිරිසදු කිරීම කට පිරිසදු කරන 

පරමාිකපතිවේ තෘප්තියට බදුන් වන කරුණකි. 

ඉමාම් බුහාරි ුයමා වමය මුඅල්ලක් ෙණයට අයත් හදීසයක් 

බව ස්ථීර ස්වරපයකින් යුුය ව වාර්තා වකොට ඇත. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් ප්රකාශං 

කළ බව අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

පැවත එන පිළිවවත් පහකි. එනම් කත්නා කිරීම, රහසය 

වපවදස්හි වරෝම බෑම, උඩු රැවුල් කැපීම, කිහිලි වරෝම ඉවත් කිරීම, 

නියවපොුය කැපීම වව්.   

වමය බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් හදීසයකි.   

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට 

ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා දන්වා සටි තවත් හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි වමවසේ සඳහන් වව්.  

නුඹලා උඩු රැවුල් කපා දමන්න. යටි රැවුල වැවවන්නට ඉඩ 

හරින්න.  

වමම හදීසයන් හා වම් අදහස් කියැවවන තවත් හදීසයන් 

පදනම් කර වෙන ඉස්ලාමීය විද්වත්ු  පහත සඳහන් නීතිරීති වෙන 

ඇත.  

 පළමුවැන්න : සවාක්  
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 සයලුම අවස්යාවන්හි සවාක් වහවත් කට පිරිසදු කිරීම 

ආෙමානුෙත කරනු ලැබූවකි. එනම් දත් හා විදුරුමස් අතර පවතින 

කහ ෙතිය හා දුර්ෙන්ධය ඉවත් වකොට පිරිසදු කළ හැකි දැහැටියක් 

වහෝ ඊට සමාන වදයක් භාවිත කරමින් පිරිසදු කිරීමය.  

 සෑම වව්ලාවකම සවාක් කිරීම නබි ුයමාණන් වපන්වා දුන් 

සුන්නාවකි. වපොදුවව් ෙත් කළ අවශංයතාවක් ඇති වූ විවටක උපවාස 

කරු පවා එම දිනවයහි කට පිරිසදු කළ යුුයය. විවශංේව අවසය්ාවන්හි 

සවාක් කිරීම වඩාත් සුයටු දායකය.  

1- වුළු ෙන්නා විට. 

ِِب ُهَرْيَرةَ 
َ
َقاَل:  صىل اهلل عليه وسلمَعْن َرُسوِل اهللِ  رِض اهلل عنهَعْن أ

َواِك َمَع لُكِّ ُوُضوٍء {   َمْرُتُهْم بِالسِّ
َ
ِِت ََل مَّ

ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
رواه } لَْوََل أ

 اْلخاري معلقا بصيغة اجلزم 
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

ප්රකාශං කළ බව අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

මාවේ සමූහයාට ඉතා දුව්කර කාර්යයක් වනොවව් නම් වුළු 

වධෝවනය කරන සෑම අවස්යාවකම කට පිරිසදු කරන්නැි. හවුනට 

මම විධානය කර ඇත්වතමි.  

වමය ඉමාම් බුහාරි ුයමා මුඅල්ලක් ෙණවේ හදීසයක් බව ස්ථීර 

ස්වරපයකින් වාර්තා කරි.. වමය කට කළත්වා වසෝදන 

අවස්යාවව් විය යුුයය.  

2- අනිවාර්යය වහෝ අතිවර්ක සලාතයන් ඉටු කරන විට 

ِِب ُهَرْيَرةَ 
َ
َقاَل: }  قال: ان انلِب صىل اهلل عليه وسلم رِض اهلل عنهَعْن أ

 ِ َمْرُتُهْم ب
َ
ِِت ََل مَّ

ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
وَاِك لَْوََل أ  متفق عليه. {  ِعْنَد لُكِّ َصالَةٍ السِّ
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නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව අබූ 

ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මාවේ සමූහයාට ඉතා දුව්කර කාර්යයක් වනොවව් නම් සෑම සලාත් 

අවස්යාවකම කට පිරිසදු කරන්නැි. හවුනට මම විධානය කර 

ඇත්වතමි. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.

3- දහවල් වහෝ රාත්රිවේ නින්වදන් අවදි වූ විට

ُ  َصىلَّ  انلَِِّبُّ  "ََكنَ  َقاَل  ُحَذْيَفَة رِض اهلل عنه َعنْ   َقامَ  إَِذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَّ
وَاِك" متفق عليه. َفاهُ  يَُشوُص  اللَّْيلِ  ِمنْ   بِالسِّ

ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා රාත්රිවේ අවදි වූ විට කට 

අුයල්ලා පිරිසදු කරන්වනකු වූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

ඊට වහේුයව නින්දත් සමඟ කටින් හමන ෙන්ධය වවනස ්වන බැවිනි.

4- අනුභව කිරීම වහේුයවවන් වහෝ වවනත් යම් වහේුයවකින් 

කටින් හමන ෙන්ධය දුර් වීම. ඉහත සඳහන් ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  

අන්ු ) ුයමාවේ හදීසය වමයට සාධක වශංවයන් පිහිටි.. 

5- අල් කුර්ආනය කියවන විට  

عن خذيفة رِض اهلل عنه قال : قال انلِب صىل اهلل عليه وسلم : " 
 فطهروا أفواهكم للقرآن " رواه ابن خزيمة، بسند جيد. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව 

අලී (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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එබැවින් කුර්ආනය (කියවීම) සඳහා හබවේ කටවල් පිරිසදු 

කර ෙන්න. 

වමය ඉමාම් ඉ නු ු වසි.මා යහපත් වාර්තා 

සම්බන්ධකාවකින් යුුයව වාර්තා වකොට ඇත.    

   (මූලාශ්රය: ඉ නු ු වසි.මා)

6- නිවසට ඇුයල් වන විට 

عن اعئشة رِض اهلل عنها قالت : أن انلِب صىل اهلل عليه وسلم َكن 
 يبدأ إذا دخل بيته بالسواك " رواه مسلم

ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් තම නිවසට 

ඇුයළු වන විට මුළින්ම සවාක් (කට පිරිසදු) කර ෙන්වනකු වූහ. 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දැනුම් දී ඇත. 

 7- මරණ අවස්යාවව්දී

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි වාර්තා වී ඇති ආඉවා (රළියල්ලාු  

අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් වමයට සාධක වශංවයන් 

පිහිටා ඇත. 



වදවැන්න : 

වපර සට පැවත එන පිළිවවත් 

වපර සට පැවත එන පිළිවවත් යනුවවන් නම් තැබීමට වහේුය 

වූවේ අල්ලාහ් හු වේ ෙැත්තන් මවා ඇති ස්වභාවවයන්ම හවුන් 

වර්ණනා වන බැවිනි. ඒ වකවරහි අල්ලාහ් හවුන් ව දිරි ෙැන්වීය. 

හවුනට එය සුයටු දායක කරුණක් බවට පත් කවළේය. එය හවුන් 

ගුණාංෙයන්වෙන් හා මහිමයන්වෙන් පූර්ණවත් වනු පික සය. 
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එවමන්ම අලංකාර මැවීමකින් හා අලංකාර හැඩයකින් හවුන් වපනී 

සටිනු පික සය. එය නබිවරුන් වතෝරා ෙත් පැරක  චාරිත්රයකි. 

සයලුම පිළිවවත් එය පිළිෙන්නා කරුණකි. 

එම කරුණු වන්වන්

1- අල්-ඉස්තිහ්දාද් වහවත් යකඩ තලයක් භාවිත කරමින් 

වරෝම ඉවත් කිරීම එනම් ලිංෙය අවට ඇති වරෝම ඉවත් කිරීමය. 

ඉස්තිහ්දාද් යන නම වයදී ඇත්වත් ද එම වරෝම ඉවත් කිරීම සඳහා 

වර්සරයක් වහෝ දැළි පිහියක් වැනි යකඩ තලයක් භාවිත කරන 

බැවිනි. එය ඉවත් කිරීම අලංකාරය හා පිරිසදුකම වෙන වදන්නක් 

වව්. එය බෑම වහෝ වවනත් ආකාරයකින් වහෝ තමන් කැමති පරිදි 

ඉවත් කළ හැක. නමුත් බාන්වන් නම් එය වඩාත් උචිතය. වහේුයව ඒ 

පිළිබඳ ව සුන්නාහ්වව් සඳහන් වී ඇති බැවින් හා එය උදුරා ඉවත් 

කිරීම එම ස්යානය දුර්වල කරන බැවිනි.  

2- අල්-කිතාන් වහවත් චර්ම වේදනය එනම් ලිංොග්රය 

ආවරණය කරමින් තිවබන උඩු හම ලිංොග්රය වහළි වන තරමට 

ඉවත් කිරීමි.. එය කුඩා විවේදී සදු කළ යුත්තකි. එම අවදිවේ සදු 

කිරීවමන් ඇති වන ුයවාල ඉක්මනින් සුව වනු ඇත. වැඩි වියට පත් 

වන විට ලිංෙ චර්ම වේදනය කර ෙැනීම අනිවාර්යය වනු ඇත.  

චර්ම වේදනවයන් අවප්ක්ෂිත යයාර්යය වනුවේ චර්මාග්රවේ 

රැවදන අපවිත්ර දෑ පිරිසදු කිරීම හා කාන්තාවවේ දැඩි කාමාශංාව හීන 

කිරීමය.  

3- උඩු රැවුල කපා හැරීම. එය වකොට කිරීමට වඩා වැඩිවයන් 

විය යුුයය. එබැවින් උඩු රැවුල වකොට කිරීමට වඩා එය බෑම වඩාත් 

උචිතය. එවිට වකොට කිරීම යන ක්රියාවද එයට ඇුයළත් වනු ඇත. 

එපමණක් වනොව එය අලංකාරය පිරිසදු කම හා වද්ව 

ප්රතික්වවේපකි.න්වෙන් වවනස් වීම විදහා පාන්නක්ද වවි.. 

4- නියවපොුය කැපීම. එනම් හමට වඩා දිගු ව පවතින නිය 

කපා හැරීමය. එය දිගු වීමට ඉඩ වනොතබා විටින් විට කැපිය යුුය 
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වව්. වමමගින් අලංකාරය විදහා වපන්වන අතර  නිය යට රැවඳන 

කුණු ඉවත් කිරීමට පහසු වනු ඇත. මෘෙ සුයන්ට සමාන වීවමන් ද 

දුරස් විය හැක.  

5- කිහිලි යට වැවඩන වරෝම උදුරා දැමීම. කිහිලි යට 

වැවඩන වමම වරෝම උදුරා දැමීවමන් ඉවත් කිරීම සුන්නාවකි. 

සුන්නාහ්වව් සඳහන් වන බැවින් එය බෑමට වහෝ වවනත් මාර්ෙයක් 

භාවිත කිරීමට වඩා උදුරා දැමීම වඩාත් උචිතය. වමය ඉවත් කිරීම 

ුයළින් පිරිසදුකම රැක ෙත හැකි අතර එම වරෝම තිබීවමන් 

ඇතිවන්නා වූ දුර්ෙන්ධය නැති කර දමි..  

විමසුම :  

 ලිංොශ්රිතවයහි වැවඩන වරෝම බෑම උඩු රැවුල වකොට කිරීම 

නියවපොුය කපා හැරීම හා කිහිලි යට වරෝම උදුරා දැමීම සදු විය 

යුත්වත් එය ඉක්මවා වැවඩන විටය. දින හතළිහකට වඩා වැඩිවයන් 

ඒවා ඉවත් වනොවකොට අතහැර දැමීවම් තහනම හදීසයන් හි සඳහන් 

ව ඇති බැවින් ඒවා වැවඩන්නට හැරීම පිළිකුල් සහෙත ක්රියාවකි. 

අනස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලද හදීසයක 

වමවසේ සඳහන් වව්. වද්ව ප්රතික්වවේපකි.න්ටත් අේනි 

වන්දනාකරුවන්ටත් මෘෙ සුයන්ටත් සමාන වන පරිදි එය දිගු 

වන්නට ඉඩ හැර අතහැර දැමීම නුසුදුසුය.  

විමසුම : යටි රැවුල වැවවන්නට ඉඩ හැරීම අනිවාර්යය. එය බෑම 

වහෝ ඉන් වකොටසක් ඉවත් කිරීම වහෝ තහනම් ක්රියාවකි. ඉ නු 

උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය එයට 

සාධකයක් වව්. එනම් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාවණෝ වමවසේ ප්රකාශං කළහ. නුඹලා වද්ව ආවද්ශං කරන්නන්ට 

වවනස් ව කටයුුය කරන්න. උඩු රැවුල කපා හරින්න. යටි රැවුල 

පූර්ණ ව තබන්න. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  
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වුළුඃ වධෝවනවයහි නීති රීති 

වුළුඃ යනු භාවාමය අර්යය වනුවේ අලංකාරය පිරිසදුකම යන්නි..  

රීතියානුකූල අර්යය වනුවේ නියමිත රටාවකට අවයව සතරක්  

වසෝදා ෙනිමින් අල්ලාහ් වවනුවවන් ඉටු කරන නැමදුමකි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

َها يَا يُّ
َ
ذ  إذَل  ُقْمتُمْ  إذذَا آَمنُوا اَّلذينَ  أ لُوا الَصََلة  وُُجوَهُكمْ  فَاْغسذ

يَُكمْ  يْدذ
َ
ُكمْ  َواْمَسُحوا الَْمَرافذقذ  إذَل  َوأ ذُرُءوسذ رُْجلَُكمْ  ب

َ
 الَْكْعبَْيذ  إذَل  َوأ

විශං්වාස කළවුනි, සලාතය සඳහා නැගී සටින කල්හි නුඹලාවේ 

මුු ණු ද වැළමිට දක්වා නුඹලාවේ දෑත් ද වසෝදා ෙනිවු. තවද 

නුඹලාවේ හිස් (වතත් වූ අතින්) පිරිමදිවු. තවද නුඹලාවේ පාදද 

වළලු කර දක්වා (වසෝදා ෙනිවු) (අල් කුර්ආන් 5:6) 

වමම පාඨය සලාතය සඳහා වුළුඃ වධෝවනය කිරීම අනිවාර්යය බව 

අවධාරනය කරි.. වුළුඃ වධෝවන කරන විට වසේදිය යුුය එවමන්ම 

පිරිමැදිය යුුය අවයව වමහිදී විස්තර වකොට ඇත.  

වුළුඃ සඳහා වූ වකොන්වද්ස  

1. ඉස්ලාම ුයළ සටීම 

2. සහි බුද්ිකය තිබීම 

3. වබදා වවන්කර හුමනා ෙත හැකි වයස් සීමාවක පසුවීම 

4. අදිටන් කිරීම 

වද්ව ප්රතික්වවේපකයකු මානසක වරෝෙයකු වහෝ යමක් 

වබදා වවන් වකොට හුමනාෙත වනොහැකි විවේ පසු වන කුඩා 

දරුවකුවේ වුළුඃ වධෝවනය නිවැරදි වනොවව්. එවමන්ම වුළු 

ෙැනීවම් අදිටනින් වතොර ව සසල විදීවම් වහෝ එමගින් නජීස ්

ඉවත් කිරීවම් වහෝ කුණු ඉවත් කිරීවම් අදිටනින් 

වසෝදන්වනකුවේ වුළුඃ වධෝවනය ද නිවැරදි වනොවව්.  
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5. ඉහත කී පරිදි ජලය පිරිසදු ව තිබිය යුුයය. එය අපිරිසදු නම් 

වුළු අනුමත වනොවවි..  

6. හමට ජලය ෙලා යෑමට බාධා පමුණුවන මැටි  මැලියම් ඉටි 

බැුමණු කුණු හා ඝන තීන්ත වැනි දෑ අවයවයන්හි හමට 

කිසදු බාධාවකින් වතොර ව ජලය ෙලා යන අයුරින් ඉවත් 

කළ යුුයය. වහේුයව අවයවය සම්පූර්ණවයන් වසේදීම අල්ලාහ ්

අනිවාර්යය කර ඇති බැවිනි. එවමන්ම යම් බාධාවක් ඇති ව 

එම වධෝවනය නිවැරදි වනොවව්.  
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වුළුවවහි සුන්නත් ක්රියාවන් හා එහි ක්රමය 

පළමුව : කට පිරිසදු කිරීම. එහි නියමිත ස්යානය වනුවේ කට 

කලත්වා වසෝදන විටය. වම් සම්බන්ධවයන් කළින් සඳහන් වී ඇත.  

වදවනුව : හදීස්හි සඳහන් පරිදි මුු ණ වසේදීමට වපර වුළු 

වධෝවනවයහි මුල් අවයවය වශංවයන් අත ුයන් වරක් වසේදිය යුුයය.  

වතවනුව : මුු ණ වසේදීමට වපර කට පිරිසදු කරමින් හා නාසය 

පිරිසදු කරමින් ආරම්භ කළ යුුයය. උපවාසවේ නිරත ව සටින 

අවයකු හැර එම කරුණු වදවකහිම කලත්වා වසේදිය යුුයය. කට 

වසේදීවම්දී කැලැත්වීම යන සම්පූර්ණ කටටම ජලය ෙලා යන වසේ 

වසේදීමි.. නාසය වසේදීවම් දී කැලැත්වීම යනු නාස ්ුයඩුවව් අවසානය 

දක්වා ජලය ෙලන්නට සලස්වා වසේදීමය.  

සව්වනුව : ඝණ ව වැඩුණු රැවුල් විහිදුවා ජලවයන් වසේදීම  වුළුඃහි 

සුන්නත් ක්රියා අුයරින් එකකි. ඇතැම් විට එය ඇුයළාන්තය දක්වා 

යා හැක. එවමන්ම අත් හා පාද වල ඇඟිලි අතර විහිදුවා වසේදීම ද 

තවත් එකකි. එනම් ඒවාවයහි ඇතැම් දෑ ඇතැම් දෑ ුයළ දමා 

වසේදීමය. ඇතැම් විට එවසේ සදු විය හැක.  

පස්වනුව : දකුණට ප්රමුතත්වය ලබා දීම. එනම් වදඅත් හා වදපා 

අුයරින් වමතට වඩා දකුණට ප්රමුතත්වය ලබා දීමය.  

සයවැන්න :  සුන්නාහ්වව් සඳහන් ව ඇති ආකාරයට වුළුඃ හි ක්රම 

පිළිපැදීම. විවටක එක් එක් අවයව වරක් බැගින් ද තවත් විවටක 

එක් එක් අවයව වදවරක් බැගින් ද තවත් විවටක එක් එක් අවයව 

ුයන් වරක් බැගින් ද තවත් විවටක එකිවනකට වවනස් කරමින් ද 

වසෝදා වුළුඃ ෙැනීම. එනම් කට හා නාසය ුයන්වරක් පිරිසදු කරමින් 

මුු ණ වසේදීම. වදඅත් වදවරක් හා පාද වරක් බැගින් වසේදීම.  

සත්වැන්න : වුළුඃහි පවසනු ලබන ප්රාර්යනාවන් පිළිපැදීම එනම් 

වුළුඃ හි ආරම්භවේ බිස්මි පැවසීම එය අවසන් කළ පසු වහාදා 

කලිමාව පැවසීම එනම් :  
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ًدا َعْبُدُه  نَّ ُُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْيَك هَلُ، وأ ن َل إهِل إَلَّ اهلُل ، وَحَدهُ َلَ ََشِ

َ
أشهُد أ
 َوَرُسْوهُلُ 

වත්රුම : නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවනත් වදවියකු 

වනොමැති බවත් හු  ඒකීය බවත් හු ට කිසදු හවුල් කරුවකු 

වනොමැති බවද මම සාක්ෂි දරමි. තවත සැබැවින්ම මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා හු වේ ෙැත්තා බවත් හු වේ 

ධර්ම දූතයාණන් බවත් මම සාක්ෂි දරමි.  

ْن َلَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
تُْوُب ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك، أ

َ
ْسَتْغِفُرَك وَأ

َ
نْت ، أ

َ
إهِلَ إَِلَّ أ

 إَِْلَْك 
වත්රුම : යා අල්ලාහ් හබවේ ප්රශංංසාව ුයළින් හබ සුවිශුද්ධ විය. 

හබ හැර නැමදුමට කිසවකු වනොමැති බව මම සාක්ෂි දරමි. මම 

හවබන් පව් සමාව අයැදිමි. තවද හබ වවත පසුතැවිලි වී හැවරමි.  

වුළුඃහි ක්රමය: 

 වුළුඃ ෙන්නා අයුරු හා එය පිහිටිය ස්වරපය  

- වුළුඃ කිරීම ආෙමානුෙත කරනු ලැබූ සලාතය වහෝ වව්වා 

වහෝ වවනත් කටයුත්තක් වහෝ වව්වා ඒ වවනුවවන් වුළුඃ 

ෙන්නා බවට අදිටන් කිරීම  

- පසුව බිස්මිල්ලාහ් යැි. පැවසීම 

- තම අත් (මැක ක් කටුව දක්වා වු වකොටස) ුයන් වරක් 

වසේදීම 

- පසුව කට හා නාසය එක් අතින් එකවර වසේදීම. තම නාසය 

ුයළට වමතින් ජලය යවා වසේදීම  

- මුු ණ වසේදීම. දිගින් මුු වණහි සීමාව වනුවේ සාමානය 

පරිදි ඉදිරි හිවසහි වරෝම වැවඩන සය්ානවේ සට කම්මුල් හා 
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නිකටින් පහළ වකොටස දක්වා වව්. මුු වණහි පහළ 

වකොටවසහි දකුණු හා වම් කම්මුල් පැති කඩ වදකකි. නිකට 

ඒ වදක සම්බන්ධ කරමින් පවතී. එබැවින් එය 

සම්පූර්ණවයන් වසේදීම අනිවාර්යය වව්. මෘදු රැවුලක් 

ඇත්නම් එහි ඇුයළාන්තය හා බාහිරය වසේදීම අනිවාර්යය. 

නමුත් හම ආවරණය වන පරිදි ඝණ රැවුලක් නම් එහි මුය 

පිට වසේදීම අනිවාර්යය වන අතර ඉහත කී පරිදි ඇතැම් 

විවටක එහි ඇුයළාන්තය අුයල්ලා වසේදීම සුයටු දායක වව්. 

පළලින් මුු වණහි සීමාව වනුවේ එක් කනක සට අවනක් 

කන දක්වා වූ වකොටසය.  

- පසුව දෑත් මැක ක් කටුව දක්වා වසේදීම. වමහිදී අවතහි 

සීමාව වනුවේ නිය හා ඇගිලි ුයඩු සට බාු වව් ආරම්භක 

වකොටස දක්වා වූ වකොටසි.. දෑත් වසේදීමට වපර හමට ජලය 

ෙලා යාම වළක්වා ලන වසේ අවතහි ඇලී ඇති තීන්ත වැනි දෑ 

ඉවත් කළ යුුයය.  

- පසුව අලුතින් ජලය වෙන හිස සම්පූර්ණවයන් හා වදකන් 

එක් වරක් පිරිමැදීම. එය අත වසෝදා ඉතිරි වූ ජලය වනොවිය 

යුුයය. 

හිස මස්හ් කිරීවම් එනම් හිස පිරිමැදීවම් ක්රමය : ජලවයන් 

වතමා ෙත් දෑත් හිවසහි ආරම්භක වකොටවසහි තබා එය කුළල් 

සන්ිකය දක්වා වෙන වෙොස් නැවතත් ආරම්භ කළ ස්යානයටම 

වෙන ඒම. වඩාත් වහොදම ක්රමය වනුවේ වමයි.. හිවසහි 

වකොටසක් එවසේ පිරිමැද්දද ප්රමාණවත් වව්.  

- පසුව දබරැඟිලි වදක කන් කුහර මත තබා මහපට ඇගිලි 

වදකින් කන් වදවකහි බාහිර වකොටස පිරිමැදීම. 

- තම වදපා වළලු කර දක්වා වසේදීම. වළලු කර යනු 

වකණ්ඩයට පහළින් අස්ථි වනරා පිහිටා ඇති වකොටසය.  
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යවමකුවේ අත් වහෝ පාද කපා ඉවත් වකොට ඇත්නම් 

අවතහි වහෝ පාදවේ ඉතිරි වකොටස වසෝදා හැරිය යුුයය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

 اْستََطْعتُمْ  َما اّلَلَ  فَاَتُقوا
නුඹලාට හැකි පමක න් නුඹලා අල්ලාහට් බිය බැතිමත් වන්න. (අල් 

කුර්ආන් 64 : 16) 

  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමවසේ පවසා 

සටියහ. 

මම නුඹලාට යමක් නිවයෝෙ කවළේ නම් එි.න් හබට හැකි දෑ 

වෙන එන්න.    (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

 

වම් අනුව අනිවාර්යය කරනු ලැබූ ඉතිරි වකොටස වසෝදන විට හු  

තමන්ට හැකි දෑ වෙන ආ වකවනකු වවි.. 

- ඉහත කී ක්රමයට අවසන් කළ පසු ව එම තත්වවේ සට නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ ප්රාර්යනාවක් 

පැවසය යුුයය. ඉන් එකක් වනුවේ  

ًدا َعْبُدهُ  نَّ ُُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْيَك هَلُ، وأ ن َل إهِل إَلَّ اهلُل ، وَحَدهُ َلَ ََشِ

َ
أشهُد أ

ْن َلَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ْسَتْغِفُرَك َوَرُسْوهُلُ، ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك، أ

َ
نْت ، أ

َ
إهِلَ إَِلَّ أ

تُْوُب إَِْلَْك 
َ
 وَأ

වත්රුම : නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවනත් වදවියකු 

වනොමැති බවත් හු  ඒකීය බවත් හු ට කිසදු හවුල් කරුවකු 

වනොමැති බවත් මම සාක්ෂි දරමි. තවද සැබැවින්ම මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා හු වේ ෙැත්තා බවත් හු වේ 

ධර්ම දූතයාණන් බවත් මම සාක්ෂි දරමි. යා ! අල්ලාහ්, හබවේ 

ප්රශංංසාව ුයළින් හබ සුවිශුද්ධ විය. හබ හැර නැමදුමට කිසවකු 
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වනොමැති බව මම සාක්ෂි දරමි. මම හවබන් පව් සමාව අයැදිමි. තවද 

හබ වවත පසුතැවිලි වී හැවරමි.  

 

වුළුඃහි අනිවාර්යය දෑ 

එහි මූලිකාංෙ වනුවේ 

පළමුවැන්න : මුු ණ වසේදීම.   

කට වසේදීම හා නාසයට ජලය ෙලා යන්නට සලස්වා නාසය වසේදීම 

මුු ණ වසේදීවමහි වකොටසකි. එබැවින් කවවරකු වහෝ මුු ණ 

වසෝදන විට කට හා නාසය වහෝ ඒවාි.න් එකක් වහෝ අතහැරිවේ 

නම් හු වේ වුළු වධෝවනය නිවැරදි වනොවව්. වහේුයව කට හා නාසය 

මුු වණහි වකොටසක් වන බැවිනි අල්ලාහ් අල් කුර්ආන් 5 : 6 වැනි 

පාඨවේ වමවසේ පවසා සටිි. නුඹලා නුඹලාවේ මුු ණ වසෝදා ෙනු. 

එි.න් අවධාරණය කරනුවේ මුු ණ සම්පූර්ණවයන් වසෝදා හරින්න 

යන්නය. එබැවින් කවවරකු ඉන් වකොටසක් අතහරින්වන් ද හු  

අල්ලාහ්වේ නිවයෝෙය පිළිපදින්වනකු වනොවනු ඇත. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ කට හා නාසය වසේදූහ. 

එවමන්ම එය කරන වමන් නිවයෝෙ ද කර ඇත්තාහ. එුයමාණන් 

එය අතහැර දැමූ බවට කිසදු වාර්තාවක් වහෝ සඳහන් ව වනොමැත.  

වදවැන්න : අත් වදක මැක ක් කටුව ඇුයළු ව වසේදීම. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

يَُكمْ  يْدذ
َ
 الَْمَرافذقذ  إذَل  َوأ

වැළමිට දක්වා නුඹලාවේ දෑත් ද වසෝදා ෙනිවු. (අල් කුර්ආන් 5:6) 

වමහි වැළමිට දක්වා යනු වැළමිට ඇුයළු ව යන්න වව්. වහේුයව නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් තම දෑත් උඩු බාු වව් 

ආරම්භක වකොටස දක්වා වසේදූ බව අබූ ු වරි.යරා විසන් වාර්තා 

කළ හදීසයක් මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇති බැවිනි.   
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ුයන්වැන්න : හිස සම්පූර්ණවයන් පිරිමැදීම. කන් වදක වසේදීම ද ඉන් 

වකොටසකි. අල්ලාහ් වමවසේ දන්වා සටිි..  

 

ُكمْ  َواْمَسُحوا ذُرُءوسذ  ب
තවද නුඹලාවේ හිස් (වතත් වූ අතින්) පිරිමදිවු. (අල් කුර්ආන් 5:6) 

කන් වදක අදාළ වන්වන් ද හිසටය. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමාණන් එය සදු කළහ. එුයමාණන් එය අත හැර දමා 

හිවසහි වකොටසකට පමණක් සීමා කළ බවට හදීසයක් වාර්තා වී 

වනොමැත. නබි(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ‘කන් වදක 

හිවසහි වකොටසකි’ යැි. පැවසූ බව අ දුල්ලා ඉ නු වසි.ද් වාර්තා 

කළ හදීසයක් ඉමාම් ඉ නු මාජා දාරුකුත්නි ඇුයළු ව වවනත් 

ඉමාම් වරු විසන්ද දන්වා ඇත. එබැවින් හිවසහි වකොටසක් පමණක් 

පිරිමැදීම සුදුසු වනොවව්.  

සව්වැන්න : වදපා වළලු කර ඇුයළු ව වසේදීම. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

වමවසේ පවසා සටිි..  

رُْجلَُكمْ 
َ
 الَْكْعَبْيذ  إذَل  َوأ

තවද නුඹලාවේ පාද වළලු කර දක්වා (වසෝදා ෙනිවු) (අල් කුර්ආන් 

5:6) වමහි ‘දක්වා’ යන අර්යය වෙන වදන ‘ඉලා’ නම් අරාබි 

පදවයන් අදහස් වනුවේ ‘ඇුයළුව, සමඟ’ යන අර්ය වෙන වදන 

‘මඅ’ යන නිපාත පදවේ අර්යයි.. වුළුඃහි ක්රමය පිළිබඳ සඳහන් වන 

හදීස් වසේදිය යුුය වකොටසට වළලු කරද ඇුයළත් විය යුුය යැි. 

වපන්වා වදි.. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා තම වදපා 

වකණ්ඩවේ මුල් වකොටස දක්වා වසේදූ බවට අබූ ු වරි.රා 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක 

වශංවයන් පිහිටි..  (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්)  
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පසුවැන්න : පිළිවවළට කිරීම. එනම් පළමු ව මුු ණ වසෝදා පසු ව 

දෑත් ද ඉන් පසු ව හිස වතත් අතින් පිරිමැද අවසානවේ වදපා 

වසේදීමය. වම් බව අල්ලාහ් වමවසේ අවධාරණය කරි..  

َها يَا يُّ
َ
ذ  إذَل  ُقْمتُمْ  إذذَا آَمنُوا اَّلذينَ  أ لُوا الَصََلة  وُُجوَهُكمْ  فَاْغسذ

يَُكمْ  يْدذ
َ
ُكمْ  َواْمَسُحوا الَْمَرافذقذ  إذَل  َوأ ذُرُءوسذ رُْجلَُكمْ  ب

َ
 الَْكْعبَْيذ  إذَل  َوأ

විශං්වාස කළවුනි! සලාතය සඳහා නැගී සටින කල්හි නුඹලාවේ 

මුු ණු ද වැළමිට දක්වා නුඹලාවේ දෑත් ද වසෝදා ෙනිවු. තවද 

නුඹලාවේ හිස් (වතත් වූ අතින්) පිරිමදිවු. තවද නුඹලාවේ වළලු කර 

දක්වා පාද ද (වසෝදා ෙනිවු)  (අල් කුර්ආන් 5:6) 

වමහි පිරිමැදීම යන පදය වවනමම වනොපවසා වසේදීම යන පද අතර 

වයදී තිබීවමන් එය පිළිවවළට කළ යුුයය යන වකොන්වද්සය ෙමය 

වව්. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වමම ක්රමය 

පිළිපදිමින් වුළුඃ පිළිවවළට ඉටු කළහ. වමම ක්රමය බිද දමා වවනත් 

ක්රමයකට වුළුඃ කළ බවට සඳහන් කිසදු හදීසයක් වාර්තා වී 

වනොමැත.  

සයවැන්න : අතණ්ඩ ව ඉටු කිරීම. එනම් ඉහත කී අවයවයන් 

වසේදීවම් දී එක් අවයවයක් ඊට වපර තිවබන අවයවය අතර දීර්ඝ 

වවන් කිරීමක් වනොවකොට අතණ්ඩ ක්රියාවලියක්ව පිළිපැදීමි.. එම 

අවයවයන් වසෝදන විට වනොකඩවා වසේදිය යුුයය.  

අතණ්ඩ ව කළ යුුයය යන වකොන්වද්සය වැළැක්විය වනොහැකි 

වහේුයවක් මත බිද වැවටි.. උදාහරණයක් වලස ශංරීරයට ජලය ෙලා 

වනොයන වසේ පවතින යමක් ඉවත් කිරීම ජලය ලබා ෙැනීවම් 

අවශංයතාව වැනි දෑ සැලකිල්ලට ෙත හැකිය. 
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වම්ස් සපත්ුය මත හා ඒ හැර අවනකුත් ආවරක ක 

පැලුමම් මත මස්හ් කිරීවම් නීති රීති. 

අල් මස්ු  : භාවාමය අර්යය වනුවේ පිරිමදිමින් වෙන යාමය.  

රීතියානුකූල අර්යය වනුවේ පිරිමැදීම ආෙමානුෙත කළ දෑ මත 

වතත් කළ අත වෙන යමින් පිරිමැදීමය.  

වම් පිළිබඳ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ විසන් 

ප්රකාිතත හදීස් හතළිහක් පමණ ඇත. ඉ නු මුන්දිහ් ුයමා ඒ සයල්ල 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන්වේ සහාබාවරුන් අුයරින් සහාබාවරු අට 

වදවනකුවෙන් රැවෙන වෙොනු කර ඇතැි. ඉමාම් අහ්මද් ුයමා 

පවසි..  

වම්ස් සපත්ුය මත පිරිමැදීවම් නීතිය.  

වමය ක්රියාවකට ලැවබන වරප්රසාදයකි. මිනිවසකු වම්ස් සපත්ුය 

පැලද සටින විට එය ෙලවා වදපා වසේදීමට වඩා අල්ලාහ්වෙන් වූ 

වරප්රසාදයක් වලස එය ෙැනීම වඩාත් උුයම්ය. එවමන්ම හු  එය 

වනොපැලද සටින විට වඩාත් උුයම් වන්වන් වදපා වසේදීමය. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා තමන්වේ වදපා තිවබන 

තත්ත්වයට පටහැක ව දුව්කරත්වය වතෝරා ෙත්වත් නැත. තම වදපා 

වම්ස් සපත්ුය පැලඳ තිව  නම් ඒ මත එුයමාවණෝ පිරිමැද්දාහ. 

වදපා නිරාවරණ ව ඇත්නම් එුයමා පාද වදක වසේදූහ. වම්ස් සපත්ුය 

මත පිරිමැදීම සඳහා එය පැලඳීමට වහෝ එය වසේදීම සඳහා ෙැලවීමට 

වහෝ ආෙමානුෙත කරනු වනොලැබීය.  

වම්ස් සපත්ුය මත පිරිමැදීවම් අනුමත කාලය  

පදිංචිකරුවකු වූ කලී හු ට දහවල් හා රාත්රිය වශංවයන් දිනක 

අවසරය ඇත. සලාතය වකටි කිරීමට අනුමැතිය ඇති දුරක 

ප්රමාණයක් ෙමන් කරන මගිවයකු වූ කලී දහවල් ුයනක් හා රාත්රී 
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ුයනක් වශංවයන් දින ුයනකට අවසරය ඇත. මීට සාධක වශංවයන් 

මුස්ලිම් සඳහන් වන හදීසයක් වමවසේය.  

ِبي َطاليب  
َ
ِّ بْني أ َ اهلل َعنه َوَعْن يلَعي ُّ  }قَاَل:  رِضي ثَََلثََة  صىل اهلل عليه وسلمَجَعَل انلَِّبي

يمي  , َوَيْوًما َويَلْلًَة ليلُْمقي َُهنَّ ليلُْمَسافيري يَّام  َويَلَايلي
َ
ْْيي  - أ : يفي الَْمْسحي لََعَ اْْلُفَّ    {َيْعِني

َ
ْخرََجُه أ

.  ُمْسليم  

අලී ඉ නු අබී තාලි  (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමා මගියාට දහවල් හා 

රාත්රී වශංවයන් දින ුයනක් ද පදිංචිකරුවාට දහවලක් හා රාත්රියක් 

වශංවයන් එක් දිනක් ද පත් කවළේය. වමි.න් අදහස් කරනුවේ වම්ස් 

සපත්ුය මත පිරිමැදීම සම්බන්ධවය.   

මුස්ලිම් ුයමා විසන් වමය වහළිදරව් කර ඇත.

වම් අවස්යා වදවකහිම මස්හ් කිරීවම් කාලය ආරම්භ වනුවේ 

කිලිටි වලට ග්රහණය වූ පසුවය. 

වම්ස් සපත්ුය වහෝ එයට සමාන ආවරක ක පැලදුම් මත 

මස්හ් කිරීවම් වකොන්වද්ස.

වම්ස් සපත්ුය වහෝ එයට සමාන වම්ස් වැනි ආවරක ක පැලුමම් 

මත මස්හ් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කරුණු වකොන්වද්ස වශංවයන් 

පැන වව්. 

1-  කිලිටි වලින් බැහැර වීම සඳහා ජලය භාවිත කරමින් පූර්ණ 

වලස පිරිසදු කර ෙත් පසු ව එය පැලඳීම. පහත සඳහන් හදීසය ඊට 

සාධක ව පවතී. එනම් 
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رَيةي بْني ُشْعبََة  ِّ  :قَاَل رِض اهلل عنه َعْن اَلُْمغي ,  صىل اهلل عليه وسلمُكنُْت َمَع انلَِّبي
َ
أ َفتَوَضَّ

, َفَقاَل: " يْهي َع ُخفَّ نْزي
َ
ْهَويُْت ِلي

َ
" َفَمَسَح َعلَْيِهَمافَأ ْدَخلُْتُهَما َطاِهَرَتْْيِ

َ
  "َدْعُهَما، فَإِِّنِّ أ

ُمتََّفق  َعلَيْه ي.  

මුගීරා ඉ නු ෂඃබා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. මම නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමා සමඟ 

සටිවයමි. එවිට එුයමා වුළු වධෝවනය කරන්නට වූහ. මම එුයමාවේ 

වම්ස් සපත්ුය වදක ෙලවා දමන්නට නැමුවනමි. ඒ අවස්යාවව් 

එුයමා ඒ වදක අත හරින්න. වහේුයව සැබැවින්ම මම ඒ වදක පිරිසදු 

තත්ත්වවේ තිබිය දී මම එය දැමුවවමි. පසු ව ඒ වදක මත 

එුයමාවණෝ පිරිමැද්දාහ. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)

2- සාමානය වලස ප්රවයෝජනයට ෙත හැකි ආකාරවේ 

වස්ුයවකින් එම වම්ස් සපත්ුය පිහිටා තිබීම. 

3- ආෙමානුෙත කළ නියමිත වව්ලාව ුයළ එය සදු විය යුුයය. 

4- වම්ස් සපත්ුය වහෝ ඊට සමාන ආවරක ක දෑ පිරිසදු 

වස්ුයවකින් නිම් වකොට තිබිය යුුයය. මිය ගිය සුයන් වහෝ සුනති.න් 

වැනි සුයන්වේ හම් මත මස්හ් කිරීම නිවැරදි වනොවව්. 

ජටාව මත මස්හ් කිරීවම් වකොන්වද්ස වදකකි. 

පළමුවැන්න : හිවසහි සුපුරුදු පරිදි ආවරණය විය යුුය වකොටස 

ආවරණය වී තිබීම. 

වදවැන්න :  පූර්ණ පිරිසදු වීමකින් පසු ව එය පැලඳ තිබීම.   

 වවළුම් පටි මත මස්හ් කිරීම

වවළුම් පටි මත මස්හ් කිරීමට අනුමැතිය ඇත. එය අලවන 

ප්ලාස්ටරයක් වහෝ හතන වවළුම් පටියක් වහෝ ඊට සමාන අස්ථී 

කැඩී යාමක දී බඳින ඝණ වවළුමක් වහෝ විය හැක. කැපීම් ුයවාලය 

මත ඇති එම වවළුම් පටිය මුය පිටින් පිරිමදිි.. එවමන්ම  ුයවාලය 



 

 

 
44 

මත ඇති එම ප්ලාස්තරය මුයපිටින් ද පිරිමදිි.. වම් පිළිබඳ 

අවධාරණය කරමින් ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

හදීස් වාර්තා වී ඇත. වම් සයල්ල අවශංයතාවව් ප්රමාණයට අනුව 

වවළන ලද දෑ විය යුුයය. එවිට ඒ මත පිරිමැදිය හැක. ඇතැම් විට 

එම අවශංයතා ව පිරිමසා ෙැනීම සඳහා සදු වූ ුයවාලයට සමීප 

වකොටසක් ද ආවරණය වී තිබිය හැක.  අවශංයතාවව් සීමාව ඉක්මවා 

එය පැලඳ ඇත්නම් ඊට අමතර දෑ ඉවත් කිරීම අනිවාර්යය වව්.  

නමුත් එවසේ ඉවත් කිරීම හානිදායක නම් එම අමතර දෑ මත මස්හ ්

කරි.. එයට අනුමැතිය ඇත. 

කවරකුට ුයවාලයක් සදු වී තිව  ද හු ට පහත සඳහන් 

අවස්යාවලින් ඉවත් ව සටිය වනොහැක.  

පළමුවැන්න : ඒ මත ප්ලාස්ටරයක් වහෝ වවළුම් පටියක් වහෝ 

ඊට සමාන වදයක් දමා ඇති අවස්යාව. එවිට හු  ඒ මත මසහ්් කරි..

වදවැන්න : ඒ මත ප්ලාස්ටරයක් වහෝ වවළුම් පටියක් වහෝ ඊට 

සමාන කිසවක් වහෝ වනොතිවබන අවස්යාව. ුයවාලය වසේදීවමන් 

වහෝ ඒ මත පිරිමැදීවමන් වහෝ කිසදු හානියක් සදු වනොවව් නම් 

එවිට එය වසෝදා හරී එවසේ නැතිනම් ඒ මත පිරිමදිි.. 

ුයනැවැන්න :  ඒ මත ප්ලාස්ටරයක් වහෝ වවළුම් පටියක් වහෝ 

ඊට සමාන කිසවක් වහෝ වනොතිබී එය වසේදීවමන් වහෝ පිරිමැදීවමන් 

හානියක් වෙන වදන අවස්යාව. එවිට හු  වුළු ෙත් පසු අත් හැර දැමූ 

ස්යානය වවනුවවන් තයම්මුම් කර ෙනී. වුළු හා තයම්මුම් අතර 

අතණ්ඩතාවක් පිහිටිය යුුයය යන වකොන්වද්සයක් වනොමැත. 

සුළු කිලිටි අවස්යාවක වුව ද මහා කිලිටි අවස්යාවක වුව ද එම 

වවළුම මත වහෝ ඊට සමාන දෑ මත මස්හ් කිරීමට අනුමැතිය ඇත. 

වමහි දී මස්හ් කිරීමට නියමිත කාල සීමාවක් වනොමැත. එය ෙලවන 

වතක් වහෝ ඊට යටින් ඇති ුයවාලය සුව වන වතක් වහෝ ඒ මත 

පිරිමැදිය හැක. වහේුයව එවසේ මස්හ් කරනුවේ ඒ සඳහා අවශංයතාව 

ඇති බැවිනි. එබැවින් අවශංයතාවව් ප්රමාණය අනුව එහි කාලසීමාව 

පිහිටනු ඇත. 
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වමම ආවරණක දෑ මත මස්හ් කිරීවම් සීමාව

වම්ස් සපත්ුය හා වම්ස් මත මස්හ් කරි.. ජටාවක වබොවහෝ 

තැන් ආවරණය වන පරිදි මස්හ් කරි.. එහි ඇති වට ප්රමාණය අනුව 

එය වතෝරා ෙනී. එවමන්ම සයලුම වවළුම් මත වසේදිය යුුය සය්ානය 

අනුව ඉහළ හා පහළ වකොටස් පිරිමදී. 

වම්ස් සපත්ුය හා ඊට සමාන අවනකුත් ආවරක ක දෑ මත මස්හ් 

කිරීවම් ක්රමය. 

ජලවයන් වතමා ෙත් අත් ඇගිලි පා ඇගිලි මත තබා වකණ්ඩය 

දක්වා වෙන ආ යුුයය. දකුණු අතින් දකුණු කකුල ද වම් අතින් වම් 

කකුල ද පිරිමදිි.. පිරිමදින විට තම ඇගිලි ඈත් කර ෙනිි.. මස්හ් 

කිරීම නැවත නැවතත් සදු වනොකරි.. 
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වුළුඃ අවලංගු වන කරුණු පිළිබඳ විස්තර

වුළුඃ අවලංගු වන කරුණු යනු වුළුඃ බිද දමන එය ශුනය කරන 

දෑය. 

1- සාමානය පරිදි අපවිත්ර දෑ පිටවීම. එය මළ මූත්රා වහෝ ශුක්රාණු 

වහෝ ඊට වපර ෙලන මැලියම් සහිත ද්රාවණය වහෝ හසප් අවසය්ාවව් 

ෙලන රුිකරය වහෝ වාතය වහෝ විය හැක. 

වුළුඃ අනිවාර්යය කිරීවම් දී අල්ලාහ් වමවසේ පවසා සටිි.. 

اْلَغاِئِط ِمَن ِمْنُكْم َأَحٌد َجاَء َأْو

නුඹලා අුයරින් යවමකු මළ පහ වකොට පැමික වේ නම් (අල් 

කුර්ආන් 5: 6) 

ඊට සාධක වශංවයන් පහත සඳහන් හදීසය ද පිහිටි.. 

ال    صىل اهلل عليه وسلمََكَن رَُسوُل اهللي  }َقاَل: رِض اهلل عنه  َوَعْن َصْفَواَن بْني َعسَّ
َُهنَّ  يَّام  َويَلَايلي

َ
َفاَفنَا ثَََلثََة أ ْن ََل َنْْنيَع خي

َ
ُمُرنَا إيَذا ُكنَّا َسْفًرا أ

ْ
ْن يَأ ْن مي ْن َجنَابَة  َولَكي , إيَلَّ مي

, َونَْوم   , َوَبْول  .  {ََغئيط  يُّ ذي مي ْ , َوالِّتِّ ُّ ْخرََجُه النََّساِئي
َ
أ

  සෆ්වාන් ඉ නු අස්සාල් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමාවණෝ අපි යම් ෙමනක වයදී සටියවහොත් අපවේ 

වම්ස් සපත්ුය දින ුයනකට වනොෙලවන වමන් අණ කරන්වනකු ව 

සටියහ. නමුත් ජුනු  තත්ත්වවේ පසු වූවේ නම් හැර නමුත් මළ 

මූත්රා කිරීවමන් හා නින්ද යෑවමන් (වරදක් වනොවන්වන්ය.)

නසාඊ ුයමා හා තිර්මිදි ුයමා විසන් වහළිදරව් කර ඇත. 
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කාමුකත්වය වහේුයවවන් පිට වූ මැලියම් සහිත ද්රාවණය 

ලිංෙවයන් පිස දමා පිරිසදු කර ෙැනීමත්  පසුව වුළුඃ ෙැනීමත් නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා අණ කළහ. 

එවමන්ම වාතය පිට වීවමන් ද වුළු අවලංගු වන බවට පහත 

සඳහන් පූර්ව සාධක සහිත හදීසය සාධකයක් වශංවයන් පිහිටා ඇති 

අතර විද්වුයන්වේ ඒකමතික තීන්දුව අනුව ද එය තහවුරු වව්. 

ِِب  َعنْ 
َ
ُ  َصىلَّ  ُهَرْيَرةَ رِض اهلل عنه قال : قال انلَِِّبُّ  أ ُ  َيْقَبُل  ََل  َوَسلََّم: " َعلَْيهِ  اّللَّ  اّللَّ
َحِدُكمْ  َصاَلةَ 

َ
ْحَدَث  إَِذا أ

َ
 " فقال رجل : ما احلدث يا أبا هريرة؟ قال  َحّتَّ  أ

َ
أ َيَتَوضَّ

 فساء أو رضاط. متفق عليه.
වකවනකු කිල්ලට ග්රහණය වූ විට හු  වුළුඃ ෙන්නා වතක් අල්ලාහ් 

එම සලාතය පිළි ෙන්වන් නැත යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. එවිට මිනිවසකු හු වෙන් අවහෝ ! අබූ 

ු වරි.රා, කිල්ල යනු කුමක් දැ ි. විමසා සටිවේය. එයට හු  හඬක් 

වනොමැති ව පිටවන වාතය හා හඬ ඇති ව පිටවන වාතය යැි. පවසා 

සටීය.  මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.

විද්වුයන්වේ ඒකමතික තිරණය ද වමම පදනම මත  පිහිටා ඇත. 

ඉදිරි හා පසුපස විවර වලින් හැර ශංරීරවේ වවනත් විවර පිළිබඳ වූ 

කලී. එි.න් මළ වහෝ මූත්රා පිට වූවේ නම් වුළුඃ අවලංගු වන අතර ඒ 

හැර රුිකරය වමනය වසම වැනි දෑ පිට වූවේ නම් එමගින් වුළුඃ 

අවලංගු වන්වන්ද නැතිද යන්න පිළිබඳ ව විද්වුයන් අතර මත වේද 

පවතී. 

ඒ මත වදකින් වඩාත් නිවරදිම මතය වනුවේ එමගින් වුළුඃ අවලංගු 

වනොවන බවය. නමුත් මීට පටහැක ව යමක් පිට වූවේ නම් එවිට 

වුළුඃ කර ෙැනීම වඩාත් යහපත් වනු ඇත. 

2- සහි විකල් වීම වහෝ සහිසුන් වීම 
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සහිවිකල් වීම යනු උන්මාදය වැනි යම් වහේුයවක් මගින් සහිය විකල් 

වීමය. සහිසුන් වීම යනු නින්ද වහෝ ක්ලාන්තය වැනි දෑ වහේුයවවන් 

සහි සුන් වීමය.  කවවරකුවේ සහිය විකල් වූවේ ද නැතවහොත් 

නින්ද වැනි වහේුයවක් නිසා හු වේ සහිය සුන් වූවේ ද හු වේ වුළුඃ 

අවලංගු වනු ඇත. සෆ්වාන් ඉ නු අස්සාල් ුයමාවේ හදීසය මීට 

සාධක වශංවයන් පිහිටි.. වහේුයව වමය කිලිටි ඇති වූවාදැ ි. 

අනුමාන කරන්නක් බවට පත් වීමය. එවමන්ම ඒ ෙැන හැඟීමක් 

තමන්ට වනොවීමය. නමුත් ෙැඹුරු නින්දකින් වතොර සුළු නින්දක 

අවස්යාවක දී වුළුඃ අවලංගු වනොවව්. අනස් බින් මාලික් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වාර්තා කරන පරිදි සහාබාවරු සුළුවවන් 

නිදා ෙනිති. පසු ව සලාතය ඉටු කරති. නමුත් වුළුඃ වනොෙනිති. 

(මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) තවත් ප්රකාශංයක හවුන්වේ ඇලපත් මත හාන්ස 

වවති යැි. සඳහන් ව ඇත. (මූලාශ්රය: අබූ දාවූද්) එහි දී හවුන් වුළුඃ 

ෙත් බවට සඳහන් කිසදු හදීසයක් වනොමැත. වම් සයල්ල සලකා 

බැලීවම්දී වුළුඃ අවලංගු වන්වන් ෙැඹුරු නින්දකදී පමණය. 

3- හටු මස් අනුභව කිරීම. එය අඩුවවන් වහෝ වැඩිවයන් වහෝ වුව ද 

එක සමානය. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) වම් පිළිබඳ ව පැහැදිලි කරමින්  ප්රකාශං කළ හදීසයක් 

අනස් (රළියල්ලාු  අන්ු  ුයමා විසන් වමවසේ ප්රකාශං කරන ලදී. 

َ اهلُل َعنُْهَما;  َّ  }َوَعْن َجابيري بْني َسُمَرَة رَِضي َل انلَِّبي
َ
نَّ رَُجًَل َسأ

َ
 صىل اهلل عليه وسلم: أ

ْن ُُلُومي الَْغنَمي   مي
ُ
أ تَوَضَّ

َ
بيلي قَ  إِْن ِشْئَت َقاَل:  ؟أ ْن ُُلُومي اْْلي  مي

ُ
أ تَوَضَّ

َ
ْخرََجُه   { َنَعمْ قَاَل:  ؟اَل: أ

َ
أ

.  م  ُمْسلي 

ජාබිර් බින් සමුරා (රළියල්ලාු  අන්ු මා) යන අය විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.

සැබැවින්ම මිනිවසකු නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා වවත පැමිණ එළු මස් වහේුයවවන් මම වුළු 

වධෝවනය කළ යුුය දැ ි. විමසුවව්ය. එුයමාවණෝ හබ කැමති නම් 
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යැි. පිළිුයරු දුන්හ. හටු මස් වහේුයවවන් මම වුළු වධෝවනය කළ 

යුුය දැ ි. විමසුවව්ය. එවිට එුයමාවණෝ එවසේය යැි. පිළිුයරු දුන්හ. 

ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වමය වහළිදරව් කර ඇත.

වම් පිළිබඳ ව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා විසන් 

දන්වා සටි පූර්ව සාධක හදීස වදකක් සඳහන් ව  ඇති බව ඉමාම් 

අහ්මද් ුයමා අවධාරණය කරි.. 

හටු මස් යනුවවන් පවසා තිබීවමන් එහි උවේ හදවත උවේ 

හිවසේ මස් වැනි සයලු වකොටස් එයට ඇුයළත් වව්.

හටුවන් හැර වවනත් මස් අනුභව කිරීවමන් වුළුඃ අවලංගු 

වනොවව්. 

විමසුම :  ලිංෙය ස්පර්ශං කිරීවමන් වුළුඃ අනිවාර්යය වන බව 

වබොවහෝ විද්වුයන් අවධාරණය කරි.. එය බුසර්ා බින් සෆව්ාන් ුයමා 

වාර්තා කළ හදීසය මුල් කර වෙනය. එනම් 

َ اهلُل َعنَْها;  َة بينْتي َصْفَواَن رَِضي نَّ رَُسوَل اهللي  }َوَعْن بُْْسَ
َ
قَاَل:  صىل اهلل عليه وسلم أ

"
ْ
أ ْخرََجُه   { "َمْن َمسَّ َذَكرَهُ فَلَْيَتَوضَّ

َ
َحهُ أمحد, وأبو داود, والنساِئ, وأ يُّ وََصحَّ ذي مي ْ  .  الِّتِّ

සැබැවින්ම අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව බුසර්ා බින්ත් සෆව්ාන් (රළියල්ලාු  

අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

කවවරකු තම ලිංෙය ස්පර්ශං කවළේ ද එවිට හු  වුළුඃ වධෝවනය 

කර  ෙත යුුයය. 

අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, ඉමාම් තිර්මිදි යන ඉමාම් වරු විසන් 

වාර්තා වකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි වමය පූර්ව සාධක සහිත 

හදීසයක් බව දන්වා සටිි.. 
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පවක් සදුවීවමන් පසු ද කාමාශංාවවන් යුුය ව ලිංෙය ස්පර්ශං 

කිරීවමන් පසු ද වුළුඃ වධෝවනය කර ෙැනීම සුයටු දායකය. 

කාන්තාවක් කාමාශංාවවන් යුුය ව ස්පර්ශං කිරීමද එවලසමය.  

විමසුම : පිරිසදුභාවවේ ස්යාවරත්වවේ සට පසු ව එය අවලංගු 

කරවන යමක් සදු වූ බවට සැකයක් මුය වූවේ නම් එහි මූලිකාංෙය 

වනුවේ පිරිසදුභාවවේ සටින බවය. මීට සාධක වශංවයන් පහත 

සඳහන් හදීසය පිහිටි.. එනම් 

ِبي ُهَريَْرةَ َوعَ 
َ
إَِذا وََجَد " } صىل اهلل عليه وسلم:َقاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهْن أ

َحُدُكْم ِِف َبْطنِِه َشيًْئا
َ
ْشََكَ َعلَْيهِ  ،أ

َ
ءٌ  ،فَأ َخَرَج ِمْنُه ََشْ

َ
ْم ََل ، أ

َ
فاََل ََيْرَُجنَّ ِمْن  ؟أ

ْو َُيِدَ  ،الَْمْسِجِد َحّتَّ يَْسَمَع َصْوتًا
َ
حيًا أ ْخرََجُه ُمْسلي   { رِ

َ
.أ    م 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාණන් ප්රකාශං කළ බවට අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

හබ අුයරින් කිසවවකු වහෝ තම කුවසහි යමක් දැක පසු ව 

ඉන් යමක් (වාතයක්) පිටවූවේ ද? නැති ද? යන්වනන් සැකයක් ඇති 

වූ විවටක හු  එහි හඬ කනට වැවටන ුයරු වහෝ දුර්ෙන්ධය දැවනන 

ුයරු වහෝ එම මස්ජිදවයන් (සලාතය අතහැර දමා) පිට වී 

වනොයන්න. 

මුස්ලිම් විසන් එය වහළිදරව් කර ඇත.

නීතිය හා රීතිය වනුවේ : ස්ථීරභාවය සැකය ුයළින් ඉවත් 

වනොවන බවය.

එවමන්ම තමන් කිලිටිභාවවේ ස්යාවරත්වවේ සට පසුව 

පිරිසදුකම ෙැන තමන් පිරිසදු ද නැද්ද යන්වනහි සැකයක් ඇති වූ 

විවටක එහි මූලිකාංෙය වනුවේ කිලිටිභාවවේ සටින බවය. 
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ස්නානය කිරීවම් නීතිය

පහත සඳහන් නියමිත ක්රමයකට අනුව මුළු ශංරීරයම ආවරණය 

කරන පරිදි ජලය භාවිත වකොට ස්නානය කිරීමය. 

එයට සාධක වශංවයන් අල්ලාහ් අවධාරණය කරන අල් 

කුර්ආන් 5: 6 වැනි පාඨය පිහිටි.. 

ُروا ُجُنًبا ُكْنُتمْ  َوإِنْ  هَّ فَاطَّ

නුඹලා (ස්නානය අනිවාර්යය කරන) කිලිටිභාවවයන් 

පසුවන්වන් නම් එවිට නුඹලා (ස්නානය වකොට) පිරිසදු වන්න. 

ස්නානය අනිවාර්යය කරවන කරුණු හයකි. 

1- පිරිමියකුවේ ලිංෙ මාර්ෙවයන් ශුක්රාණු වහෝ කාන්තාවකවේ 

වයෝනි මාර්ෙවයන් ඩිම්බ පිටවීම. අවදිවයන් සටිය දී වහෝ නින්වදහි 

සටිය දී වහෝ එය පිටවිය හැක. 

අවදිවයන් සටිය දී පිට වූවේ නම් එය පිටවන විට කාමාශංාවවන් 

යුුය ව පිටවීම වකොන්වද්සයක් වලස පැන වව්. කාමාශංාවකින් 

වතොර ව පිට වූවේ නම් ස්නානය අනිවාර්යය වනොවව්. එය වරෝගී 

තත්ත්වයක වහෝ එය රඳා පවත්වා ෙත වනොහැකි තත්ත්වයක වහෝ 

වවනත් යම් වහේුයවක් මත වහෝ පිටවීම වමන්ය.

නින්වද් දී පිට වූවේ නම් එය ඉහ්තිලාම් යනුවවන් නම් කරි.. 

වපොදුවව් ස්නානය කිරීම අනිවාර්යය වව්. වහේුයව එය තමන් 

වනොදැනුවත්වම පිටවන බැවින් හා කාමුක හැඟීවමන් පිටවූවේ ද 

නැද්දැ ි. යන්න වටහා ෙත වනොහැකි බැවිනි.  

නිදමින් සටින්නා නින්වදන් අවදි වූ විට යම් වතතමනයක් දුටු 

විට එය පහත සඳහන් කරුණු වලින් එකක් වීම සැඟවිය වනොහැකි 

කරුණකි. 

පළමුව: තමන් එය ශුක්රාණු යැි. දැන ෙැනීම. එවිට වපොදුවව් 

ස්නානය අනිවාර්යය කරි.. 
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වදවනුව : ශුක්රාණු වනොවන බව දැන ෙැනීම. එවිට ස්නානය 

අනිවාර්යය වනොවව්. නමුත් පවතින දෑ පිරිසදු කර ෙත යුුයය. 

ුයන්වැන්න : එම කරුණ සම්බන්ධවයන් සැකවයන් පසුවීම. 

එවිට ස්නානය හු  වකවරහි අනිවාර්යය වනොවව්. නමුත් හු  ඇති වූ 

දෑ පිරිසදු කර ෙත යුුයය. 

2- ලිංෙය වයෝනිය හරහා ඇුයළු කිරීම. ඉන් අදහස් වනුවේ 

ලිංග්රාග්රය වයෝනිය ුයළට බහාලීමය. එවසේ සංසර්ෙය වයවදන විට දී 

වදවදනාටම ශුක්රාණු පිට වනොවූව ද ස්නානය කර ෙැනීම 

අනිවාර්යය. වමය ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා 

කළ හදීසය තහවුරු කරි.. එනම්,

َ اهلُل َعنَْها َقالَْت: يَشَة رَِضي ي  رَُسوُل  قَاَل  َعْن ََعئ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َبْْيَ  َجلََس  " إيَذا وََسلَّمَ  َعلَيْهي  اّللَّ
ْرَبعي  ُشَعبيَها

َ
" رواه مسلم ويف لفظ : " وإن لم   الُْغْسُل  وََجَب  َفَقدْ  اْْليتَانَ  اْْليتَانُ  َوَمسَّ  اِْل

 يْنل"

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) පැවසූ 

බව ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වමවසේ වාර්තා කරන 

ලදී.  ඇයවේ පැති කඩ හතරක් මත වාඩි වී ලිංෙය වයෝනිය සමඟ 

ස්පර්ශං වූ විට ස්නානය අනිවාර්යය විය. වමය ඉමාම් මුස්ලිම් ුයමා 

විසන් වාර්තා වකොට ඇති අතර තවත් ප්රකාශංයක ‘ශුක්රාණු පිට 

වනොවූවද’ යැි. සඳහන් ව ඇත.  

3- වද්ව ප්රතික්වවේපකයකු ඉස්ලාමය වැළඳ ෙැනීම 

වකවනකු ඉස්ලාමය වැලඳ ෙත් විට හු  වකවරහි ස්නානය 

කිරීම අනිවාර්යය වව්. වහේුයව කේස් බින් ආසම් ුයමා ඉස්ලාමය 

වැලඳ ෙත කල්හි ස්නානය කර ෙන්නා වලස නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා හු ට අණ කළ බව අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි 

යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇත.
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තවත් විවටක සුමාම ඉ නු අසාල් ුයමා ද ඉස්ලාමය වැලඳ ෙත් 

කල්හි ස්නානය කර ෙන්නා වලස එුයමා හු ට අණ කළ බව 

අහ්මද් ුයමා හා අ දුර් රස්සාක් ුයමා තම ග්රන්ය වල සඳහන් වකොට 

ඇත.  

 4, 5 - හි.ල් වහවත් හසප් තත්ත්වය හා නිෆාස් වහවත් දරු 

ප්රසූතිවයන් පසු ඇති වන රුිකර වහනය. 

අල් කුර්ආන් 2: 222 වැනි පාඨවේ 

ْرنَ  فَإَِذا َتَطهَّ

හවුන් පිරිසදු වූ විට ...... යනුවවන් අල්ලාහ් අවධාරණය කරි.. 

වමි.න් අදහස් වන්වන් හසප් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවන් 

රුිකර වහනය නතර වූවාි.න් පසු ස්නානය වකොට පිරිසදු වීමය. 

ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය වාර්තා කළ හදීසයක ද වමවසේ 

සඳහන් වව්. 

ُ  َصىلَّ  انلَِِّبُّ  قَالَ  رِض اهلل عنها قَالَْت  اَعئَِشةَ  َعنْ  ْقَبلَْت  : "إَِذا وََسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَّ
َ
َْيَضةُ  أ  احلْ

اَلةَ  فََدِع  ْدبََرْت  َوإَِذا الصَّ
َ
" رواه اْلخاري وغريه.  فَاْغِسِل  أ  َوَصلِّ

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව ආඉවා 

(රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
හසප් තත්ත්වය ඇති වූවේ විට හබ සලාතය අතහැර දමන්න. එය 

පසු වූ විට හබ ස්නානය වකොට සලාතය ඉටු කරන්න.  මූලාශ්රය : 

බුහාරි ඉමාම් ඇුයළු ව වවනත් අය. 
6-  මරණයට පත්වීම. උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාු  අන්හා) 

ුයමියවේ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටි.. එනම්, 
නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන්වේ 

දියක යක් මිය ගිය අවසය්ාවව් ඇය ව සන්ානය කරන කාන්තාවන්ට 

එුයමා වමවසේ පවසා සටියහ.  
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ඇය ව ුයන් වරක් වහෝ පස්වරක් වහෝ ඊට අිකක ව වහෝ 

නාවන්න. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  
ස්නානය කිරීවම් ක්රමය: 
ස්නානය කිරීවම් ක්රම වදකක් ඇත.  
පළමුවැන්න : පූර්ණ වලස ස්නානය කිරීවම් ක්රමය. එය 

වාජි  වහවත් අනිවාර්යය ක්රියා හා මුස්තහ  වහවත් සුයටු දායක 

ක්රියා පිළිපදිමින් ස්නානය කිරීමය. එනම්, 
- හදවතින් අදිටන් කිරීම  
- පසු ව බිස්මි පවසා ුයන් වරක් දෑත් වසෝදා තම ලිංෙය ද 

වසෝදා ෙැනීම.  
- පසුව තම වදපා සමඟම පූර්ණ වලස වුළුඃ වධෝවනය කර 

ෙැනීම. ඇතැම් විට ස්නානය අවසානවේ වසේදීම සඳහා 

වදපා වසේදීම ප්රමාද කරි..   
- පසු ව තම හිසට ුයන් වරක් ජලය වක් කර ෙැනීම. එහි 

හිසවකස්හි මුලට ජලය ෙලන්නට සැලැස්වීම.  
- පසු ව මුළු ශංරීරයම ආවරණය වන පරිදි එක් වරක් සන්ානය 

කර ෙැනීම. දකුණු පැත්වතන් ආරම්භ කිරීම ද ජලය ෙලා 

යන පරිදි තම දෑතින් අුයල්ලා වසේදීම ද සුයටුදායකය.  
- පසු ව ඉහත කී පරිදි වුළුඃහි උසුරන ලද ප්රාර්යනාවන් වෙන 

වමහිද උසුරීම  

වදවන්න : අනුමත සන්ානවේ ක්රමය. එනම් අදිටන් කර ෙනිමින් 

කට හා නාසය වසෝදා පිරිසදු කර ෙනිමින් මුළු ශංරීරයම ආවරණය 

වන පරිදි ස්නානය කර ෙැනීමය.   
විමසුම : නිේයත් වහවත් අදිටන් කිරීවම් අවස්යාවන් ඇත.  
පළමුව : තමන් අතිවර්ක ස්නානය වහෝ අනිවාර්යය ස්නානය 

කරන බවට අදිටන් කිරීම. වමහිදී වදකින් එකක් අදිටන් කළ ද 

එමගින් අවනක අනුමත වනු ඇත.  
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වදවනුව : මහා හා සුළු කිල්වලන් බැහැර වන බවට වහෝ 

වපොදුවව් කිල්වලන් බැහැර වන බවට වහෝ සලාතය ඉටු කිරීම 

වවනුවවන් වහෝ අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීම වවනුවවන් වහෝ 

යැි. අදිටන් වකොට ස්නානය කිරීවමන් මහා කිල්ල හා සුළු කිල්ල 

යන අවස්යා වදකින් මිවදනු ඇත.   
ුයන්වනුව : මහා කිල්වලන් බැහැර වන බවට අදිටන් කිරීම. 

වමමගින් කිලිටි වර්ෙ වදකින්ම ඉවත් වනු ඇත.  
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තයම්මුම්හි නීති රීති පිළිබඳ පාඩම 
තයම්මුම් යන්වනහි භාවාමය අදහස පැුයමි..  
රීතියානුකූල ආෙමික අදහස : නියමිත ක්රමයක් පිළිපදිමින් 

මුු ණ හා අත් වදක පිරිසදු පසන් පිරිමැදීවමන් අල්ලාහ්ට කරන 

නැමදුමකි.  
උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පවසා සටිි..  

يَُّها يَا
َ
ِينَ  أ اَلةِ  إَِل  ُقْمُتمْ  إَِذا آََمُنوا اذلَّ يِْديَُكمْ  وُُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا الصَّ

َ
 الَْمرَافِقِ  إَِل  وَأ

رُْجلَُكمْ  بُِرُءوِسُكمْ  وَاْمَسُحوا
َ
ُروا ُجُنًبا ُكْنُتمْ  َوإِنْ  الَْكْعَبْْيِ  إَِل  وَأ هَّ  ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َفاطَّ

وْ  َمْرَض 
َ
وْ  َسَفرٍ  لََعَ  أ

َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
وْ  الَْغائِِط  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أ

َ
 َماءً  ََتُِدوا فَلَمْ  النَِّساءَ  ََلَمْسُتمُ  أ

ُموا يِْديُكمْ  بِوُُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا َطيًِّبا َصِعيًدا َفَتَيمَّ
َ
ُ  يُِريدُ  َما ِمْنهُ  وَأ  ِْلَْجَعَل  اّللَّ

َرُكمْ ِْلُ  يُِريدُ  َولَِكنْ  َحَرٍج  ِمنْ  َعلَْيُكمْ   تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  نِْعَمَتهُ  َوِْلُتِمَّ  َطهِّ

අවහෝ ! විශං්වාස කළවුනි, නුඹලා සලාතයට සූදානම් වූ විට 

නුඹලාවේ මුු ණු ද නුඹලාවේ අත් මැක ක් කටුව දක්වා ද වසෝදා 

ෙනු. තවද නුඹලාවේ හිස ්(ජලවයන්) පිරිමදිනු. තවද නුඹලාවේ පාද 

ද වළලු කර දක්වා වසෝදා ෙනු. නුඹලා ස්නානය අනිවාර්යය වූ 

වකවනකු ව සටින්වනු  නම් (ස්නානය වකොට) පිරිසුදු කර ෙනිවු. 

නමුත් නුඹලා වරෝගී ව වහෝ යම් ෙමනක නිරත ව සටිවයු  නම් 

වහෝ නුඹලා අුයරින් කිසවකු මළමූත්රා පහ වකොට පැමික වේ නම් 

වහෝ නුඹලා (නුඹලාවේ) බිරියන් (ලිංගික ව) ස්පර්ශං කවළු  නම් 

තවද නුඹලා ජලය වනොලැබුවවු  නම් පිරිසදු පසන් නුඹලාවේ 

මුු ණුද නුඹලාවේ අත් ද පිරිමදිනු. නුඹලාට කිසදු දුව්කරතාවක් 

ඇති කිරීමට අල්ලාහ් අවප්ක්වා වනොකරි.. නමුත් නුඹලා කෘතවව්දී 

විය හැකි වනු පික ස නුඹලා ව පිරිසදු කිරීමටත් හු වේ 

ආිතර්වාදයන් නුඹලා වකවරහි පූර්ණවත් කිරීමටත් අවප්ක්වා කරි.. 

(අල් කුර්ආන් 5 : 6) 
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කුර්ආනවේ සඳහන් වන පරිදිම අල්ලාහ්වේ දූතයාණන්වේ 

ප්රකාශංයන්හි ද සමාජවේ සමස්ත විද්වුයන්වේ ඒකමතික තීන්දුහිද 

සඳහන් ව ඇත. වමය වමම සමාජයට පිරිනමනු ලැබූ මහත් 

වරප්රසාදයකි. එය අල්ලාහ් අපට වතෝරා දී ඇත. වම් හා පුළුල් පිරිසදු 

ක්රමයක් හා වඩාත් යහපත් ක්රමයක් වවනත් කිසදු සමූහයකට හු  

ඇති වනොකවළේය.  වම් පිළිබඳ ව බුහාරි හා මුස්ලිම් ඇුයළු ව වවනත් 

ග්රන්ය වල සඳහන් හදීසයන් වදස වයොමු වී බැලිය හැක. එනම්,  

نَّ انلَِِّبَّ 
َ
ُ َعْنُهَما; أ ِ َرِِضَ اّللَّ ْعِطيُت " قَاَل:صىل اهلل عليه وسلم َعْن َجابِرِ بِْن َعْبِد اّللَّ

ُ
أ

ْرُض َمْسِجًدا 
َ
ُت بِالرُّْعِب َمِسرَيةَ َشْهٍر، وَُجِعلَْت ِِل اَْل َحٌد َقْبِل: نُِِصْ

َ
ََخًْسا لَْم ُيْعَطُهنَّ أ

اَلةُ فَلُْيَصلِّ  ْدَرَكْتُه الصَّ
َ
يَُّما رَُجٍل أ

َ
   " ويف لفظ : "فعنده مسجده وطهوره"َوَطُهوًرا، َفأ

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ 

බව ජාබිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මට වපර කිසවවකු ට පිරි වනොනැමූ කරුණු පහක් මට පිරිනමනු 

ලැබීය. මහවපොවළොව මුළුමක න්ම නමදින ස්යානයක් වලස ද 

පිරිසදු ස්යානයක් වලස ද පත් කරන ලදී. මිනිවසකු වකොතැනක 

සටියත් හු ට සලාතවේ වව්ලාව පැමික වේ නම් හු  එහි සලාතය 

ඉටු කරත්වා!

(මූලාශ්රය: අහ්මද්, බි.හකී)

තවත් ප්රකාශංයක :  එම ස්යානය හු වේ මස්ජිදයි.. හු වේ පිරිසදු 

ස්යානයි. යනුවවන් සඳහන් ව ඇත. 

තයම්මුම්හි නීතිය: 

ජලය ලැවබන වතක් වහෝ ජලය භාවිත කිරීමට වනොහැකි වූ 

බාධකය ඉවත් වන වතක් වහෝ තයම්මුම් ක්රියාවලිය කිලිටි ඉවත් 

කරි.. ජලය ලැබුණු විවටක එවසේ නැතවහොත් තයම්මුම් කිරීමට 

වහේුය වූ සාධකය ඉවත් වූ විවටක හු වේ තයම්මමු ූචනය වව්. 

ජලය වවනුවට තයම්මුම් සදු කරන අවස්යාවන් : 
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පළමුව : ජලය වනොමැති වූ විවටක එම ස්යානවේ වහෝ ඊට 

සමීපවයන් වහෝ ජලය ඇති බව වනොදන්නා විවටක අල්ලාහ් 

පවසන පරිදි එවසේ තයම්මුම් කර ෙත යුුයය. 

ُموا َماءً  ََتُِدوا فَلَمْ    َفَتَيمَّ

නුඹලා ජලය වනොලැබුවවු  නම් එවිට තයම්මුම් කර ෙනු. (අල් 

කුර්ආන් 5:6) එය පදිංචි ස්යානවේ වහෝ ෙමන් ෙන්නා ස්යානවේ දී 

වහෝ වනොවූව ද එය වසොයා වනොලැබුණු විවටක වහෝ වුව ද එක 

සමානය.   

වදවනුව : බීමට හා ආහාර පිසීමට අවශංය ජලය පමණක් තිවබන 

විවටක. එනම් එම ජලය පිරිසදු කිරීම සඳහා භාවිත කළ විවටක තම 

මූලික අවශංයතා සපුරා ෙැනීවම්දී අපහසුතාවක් ඇති වව්. බීමට 

ජලය සුරක්වා වනොවකොට එවසේ පිරිසදු කිරීම සඳහා භාවිත කළ විට 

පිපාසය වහේුයවවන් තම ජීවිතයට වහෝ වසසු අයවේ ජීවිතයට වහෝ 

සුයන්වේ ජීවිතයට වහෝ යම් බලපෑමක් ඇති වන්නට පුළුවන. 

ුයන්වනුව : ජලය භාවිත කළ විවටක වරෝගී බව වහේුයවවන් තම 

ශංරීරයට බලපෑම් ඇති වව්. එවසේ නැතිනම් සුව වීමට ප්රමාද වව්. එම 

ුයවාලය පෑවර්. අමාරු වව් යැි. බියක් ඇති වූ විවටක. ඉහත සඳහන් 

අල් කුර්ආන් 5: 6 වැනි පාඨවයන්  අල්ලාහ් වමය අවධාරණය 

කරි.. එනම්  

وْ  َمْرَض  ُكْنُتمْ  َوإِنْ 
َ
وْ  َسَفرٍ  لََعَ  أ

َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
وْ  الَْغائِِط  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أ

َ
 النَِّساءَ  ََلَمْسُتمُ  أ
ُموا َماءً  ََتُِدوا فَلَمْ   َفَتَيمَّ

නමුත් නුඹලා වරෝගී ව වහෝ යම් ෙමනක නිරත ව සටිවයු  නම් 

වහෝ නුඹලා අුයරින් කිසවකු මළමූත්රා  පහ වකොට පැමික වේ නම් 

වහෝ නුඹලා (නුඹලාවේ) බිරියන් (ලිංගික ව) ස්පර්ශං කවළු  නම් 

තවද නුඹලා ජලය වනොලැබුවවු  නම් පිරිසදු පසන් නුඹලාවේ 

මුු ණුද නුඹලාවේ අත් ද පිරිමදිනු. 
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ජලය ඇත්වත් ඇතැම් අවයව වසේදීම සඳහා පමණක් නම් එය හැකි 

පමක න් එම අවයව හා ශංරීරය සඳහා භාවිත කළ යුුයය. ජලවයන් 

වසේදීම සඳහා ප්රමාණවත් වනොවූ ඉතිරි අවයව වවනුවවන් තයම්මුම් 

කළ යුුය වව්. උත්තරීතර අල්ලාහ් අල් කුර්ආන් 64: 16 වැනි 

පාඨවයන් වමවසේ අවධාරණය කරි..  

َ  فَاتَُّقوا  اْسَتَطْعُتمْ  َما اّللَّ

නුඹලාට හැකි පමක න් අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු.  

තයම්මුම්හි ෆර්ලු වහවත් අනිවාර්යය මූලිකාංෙ 

1- මුු ණ පිරිමැදීම 

2- මැක ක් කටු දක්වා දෑත් පිරිමැදීම 

3- මුු ණ හා දෑත් අතර පිළිවවල හා අතණ්ඩතාව රැකීම.  

විමසුම: තයම්මුම් කරන දෑ 

තයම්මුම් කරන දෑ වකොටස් වදකකට වබවද්. 

පළමුව : පස් වැලි ෙල් කළුෙල් වහෝ එවැනි මහවපොවළොවට 

ආවව්ක ක වර්ෙයක් වීම. වපොදුවව් එවන් දෑ මත තයම්මුම් කිරීම 

නිවැරදි වව්. උත්තරීතර අල්ලාහ ්අල් කුර්ආන් 4:43 වැනි පාඨවයන් 

වමවසේ පවසි..  

ُموا   َطيًِّبا َصِعيًدا َفَتَيمَّ

පිරිසදු පසන් තයම්මුම් කරනු. (අල් කුර්ආන් 5:6) 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් හා එුයමාවේ 

මිුයරන් සලාතවේ වව්ලාව හවුන් වවත පැමික  විට හවුන් සලාතය 

ඉටු කරන භූමිවේම පිරිසදු පසන් වහෝ වවනත් දැයකින් වහෝ 

තයම්මුම් කර ෙනිති. හවුන් පස් උසුලා වෙන ගිවේ නැත.  
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වදවැන්න : ඇතිරිල්ලක් ලෑලි වකොටයක් යකඩයක් වැනි 

මහවපොවළොවට ආවව්ක ක වනොවූ වර්ෙයක් වීම. වමහි දී ඒවා මත 

දූවිලි තිබිය යුුයය යන වකොන්වද්සය පැන වව්.  

තයම්මුම් කරන ක්රමය: 

දෑතින් පසට ෙසා පසුව මුු ණ පිරිමැද අනුයරු ව දෑත් පිරිමැදීමය. 

වදමුරයක් පසට ෙසන්වන් නම් ඉන් එක් මුරයකින් මුු ණ පිරි මැද 

වදවැනි මුරවයන් දෑත් පිරිමදින්වන් නම් එය ද අනුමතය. නමුත් 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවෙන් පැවත එන ක්රමය 

වනුවේ මුල් ක්රමයි.. වදමුරයකින් තයම්මුම් කිරීවම් ක්රමය  

සහාබාවරුන්වෙන් පැවත ආ කරුණකි.  

තයම්මුම් අවලංගු වනුවේ 

1- සුළු කිල්ලට හසු වූ විවටක එනම් වුළු අවලංගු කර වන 

යමක් ඇති වූ විවටක වහෝ මහා කිල්ලට හසු වූ විවටක 

එනම් ජනාබත් තත්ත්වය හසප් තත්ත්වය හා නිෆාස ්

තත්ත්වයට පත් වූ විවටක. වහේුයව යමක් වවනුවට කිරීවම්දී 

එම කරුණට අදාළ නීතිය ද එයට බලපාන බැවිනි.  

2- ජලය වනොමැතිකම වහේුයවවන් තයම්මුම් කර ඇත්නම් 

ජලය ලැබුණු විවටක තයම්මුම් අවලංගු වව්. එවමන්ම 

තයම්මුම් කිරීම සඳහා දහම අනුමත කළ වරෝගී භාවය වැනි 

බාධක ඉවත් වූ විවටක තයම්මුම් ද අවලංගු වව්. 

ජලය වහෝ පස් වනොමැති විවටක වහෝ  ජලය වහෝ පස් ස්පර්ශං 

කිරීමට වනොහැකි අවස්යාවක් උදා වූ විවටක වුළුඃ වහෝ 

තයම්මුම් කිරීවමන් වතොරව පවතින තත්ත්වය අනුව සලාතය 

ඉටු කරි.. වහේුයව කිසවකුට ඉසලිය වනොහැකි බරක් අල්ලාහ් 

වනොපටවන බැවිනි. නැවතත් සලාතය ඉටු කිරීවම් අවශංයතාවක් 

වනොපවතී. වහේුයව හු  කවර වදයක් අණ කර තිව  ද එය 

පිළිපදින බැවිනි. උත්තරීතර අල්ලාහ් අල් කුර්ආන් 64: 16 වැනි 

පාඨවයන් වමවසේ අවධාරණය කරි..  
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َ  فَاتَُّقوا  اْسَتَطْعُتمْ  َما اّللَّ

නුඹලාට හැකි පමක න් අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු.  

එවමන්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමවසේ 

පවසා සටියහ. මා කුමක් වහෝ නිවයෝෙයක් නුඹලාට නිවයෝෙ කර 

ඇත්නම් ඉන් හව  ශංක්තියට හැකි දෑ පිළිපදින්න. 

විමසුම : සලාතය ඉටු කිරීමට වපර ජලය ලැබුවණ් නම් තයම්මුම් 

ූචනය වව්. එවිට වුළුඃ කර ෙැනීම අනිවාර්යය. සලාතය ඉටු 

කිරීවමන් පසු ලැබුවණ් නම් එම සලාතය නිවැරදිය. සලාතය ඉටු 

කරන අතරවාරවේ ලැබුවණ් නම් එවිට හු  එක් රකඅතයක් ඉටු 

කර ඇත්නම් හු  හු වේ සලාතය පූර්ණ කළ යුුයය. එවසේ 

වනොමැතිනම් සලාතය අත්හිටුවිය යුුයය.  

විමසුම : ජලය ලැව වි යැි. දන්වන් නම් වහෝ හැඟුවණ් නම් වහෝ 

ජලය ලැවබන වතක් සලාතය ප්රමාද කිරීම සුයටුදායකය. ඒ 

වහේුයවවන් සාමුහික ව ඉටු කිරීම වැනි අනිවාර්යය කරුණක් අතපසු 

වනොවිය යුුයය. එවසේ වනොමැති නම් සලාතය ඉටු කළ යුුයය.  
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නජීස් ඉවත් කිරීවම් නීතිරීති 

සලාතය ඉටු කිරීමට සතූ විවටක කිලිටිවලින් පිරිසදු වීම මුස්ලිම් 

වරයකුවෙන් අවප්ක්වා කරනු ලබන පරිදිම ශංරීරය වස්ත්රය හා 

ස්යානය අපවිත්ර දැි.න් පිරිසදුව තබා ෙැනීම ද අවප්ක්වා කරනු 

ලැව .  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ඇුමම පිරිසදු කිරීම සම්බන්ධවයන් වමවසේ 

ප්රකාශං කර සටිි.. 

رْ  َوثَِيابََك   َفَطهِّ

හව  වස්ත්රය හබ පිරිසදු ෙන ෙන්න. (අල් කුර්ආන් 74 : 4)   

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ අස්මා (රළියල්ලාු  

අන්හා) ුයමියට හසප් රුිකරය තැවරුණු ඇවේ ඇුමම වසෝදා ෙන්නා 

වමන් නිවයෝ කළහ. (මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

ශංරීර පිරිසදුකම පිළිබඳ ව වූ කලී, මළ මූත්රා කිරීවමන් පසු පිරිසදු 

කිරීම අවධාරණය කරමින් පැමිවණන හදීසයන් වපර පැහැදිලි 

කිරීම් වල සඳහන් ව ඇත.  

ස්යාන පිරිසදුකම පිළිබඳ ව වූ කලී, අනස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 

විසන් වාර්තා කළ හදීසය සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත.   එහි ෙම්බද 

අරාබි ජාතිකයකු මූත්රා කළ ස්යානයට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා වුයර භාජනයක් වක් කළ බව සඳහන් ව ඇත. 

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

නජීස් දෑ පිරිසදු කිරීවම් දී කරුණු වදකක් ඇති වීවමන් ඉවත් විය 

වනොහැක.  

පළමුව :  මහවපොවළොව මත වහෝ ඒ හා බැුමණු තාප්පයක් වළක් 

වහෝ ෙලක් වැනි දැයක් මත පිහිටා ඇති අපවිත්ර දෑ. එවිට එම අපවිත්ර 

දෑ ඉවත් ව යන පරිදි එක් වරක් වසෝදා පිරිසදු කිරීම ප්රමාණවත් වව්. 

එහි අර්යය වනුවේ ඒ මත එක් වරක් ජලය වක් කිරීවමන් ඒ සමඟම 
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එම අපවිත්ර දෑද ෙලා යෑමය. මස්ජිදය ුයළ ෙම්බද අරාබි ජාතිකයා 

මූත්රා කළ විට ඒ මත ජලය වක් කරන්නැි. නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා කළ නිවයෝෙය මීට සාධක වශංවයන් දැක් 

වව්.  

වදවැන්න : මහවපොවළොවව් වහෝ ඒ හා බැුමණු තැනක වහෝ 

වනොමැති ව වවනත් තැනක පිහිටා ඇති අපවිත්ර දෑ. එහි වකොටස් 

කිහිපයක් වවන් කර දැක්විය හැක.  

පළමුවැන්න : නජාසා මුෙල්ලලා වහවත් දැඩි ෙණවේ අපවිත්ර දෑ. 

එය සුනතයාවේ අපවිත්රතාවය. එය සත් වරක් වසෝදා ඉන් එක් වරක් 

පස් එකුය කිරීමය. එනම් වසෝදන ලද වාරයන්හි එක් වාරයක් පස් 

සම්බන්ධ වකොට වසේදීමය.  

ِِب ُهَرْيَرةَ َرِِضَ اهلُل َعنْ 
َ
ُ َعلَْيِه وََسلَّمَ َعْن أ ُطُهوُر إنَاءِ " :ُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اّللَّ

َاِب  وََلُهنَّ بِالُّتُّ
ُ
ْن َيْغِسلَُه َسْبَع َمرَّاٍت ، أ

َ
َحِدُكْم إَذا َولََغ فِيِه الََْكُْب أ

َ
ْخرََجُه ُمْسلٌِم .  " أ

َ
أ

ِمذِ  ْ وََلُهنَّ " .َويِف لَْفٍظ هَلُ " فَلْرُيِْقُه " ، َولِلُّتِّ
ُ
ْو أ

َ
ْخرَاُهنَّ ، أ

ُ
 يِّ " أ

හබ කිසවවකුවේ භාජනයක් සුනතයා වලව කෑ විට එය පිරිසදු 

වනුවේ සත් වරක් වසේදීවමනි. ඉන් ප්රයම වාරය පසන් විය යුුය යැි. 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි වසල්ලම්) ප්රකාශං 

කළ බව අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාණන් විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

වසෝදන මුල්ම අවස්යාවව් පස් වයදීම වඩාත් උචිතය.   

වදවැන්න : නජාසා මුහෆ්ෆෆා වහවත් සැහැල්ලු ෙණවේ අපවිත්ර දෑ. 

එය ස්ව කැමැත්වතන් ආහාර වනොෙන්නා පිරිමි දරුවාවේ මූත්රා වව්. 

එවමන්ම මදී වහවත් වනොදැනුවත් ව ෙලන මැලියම් සහිත ද්රාවණය  

වමහිදී ජලය ඉසීම ප්රමාණවත් වව්. ඊට සාධක වශංවයන් පහත 

සඳහන් උම්මු කි.ස් ුයමියවේ හදීසය පිහිටා ඇත.  
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කිසදු අහාරයක් අනුභව වනොකළ ඇයවේ කුඩා දරුවා සමඟ ඇය 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් වවත පැමික යාය. පසු ව එුයමාවේ උකුවල් 

වාඩි වකවරව්වව්ය. හු  එුයමාවේ ඇුමවමහි මූත්රා කවළේය. එවිට 

එුයමා ජලය වෙන්වා වෙන එයට ඉස්වසේය. නමුත් එුයමා එය 

වසේදුවව් නැත. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

ස්ව කැමැත්වතන් ආහාර වතෝරා අනුභව කරන්වන් නම් එවිට 

එවැනි දරුවකුවේ මූත්රාද වැඩිහිටියකුවේ මූත්රා වමනි. එවමන්ම 

කුඩා දැරියකවේ මූත්රාද වැඩිහිටියකුවේ මූත්රා වමනි. වම් කී සයලු 

අවස්යාවන් හි වසසු අපවිත්ර දෑ වසෝදනවාක් වමන් වසෝදනු ලැව .  

ුයන්වැන්න : නජාසා මුතවස්සතා වහවත් සාමානය ෙණවේ අපවිත්ර 

දෑ. ඉහත සඳහන් වකොටස් වදක හැර දැරියකවේ මූත්රා වැඩිහිටි 

අයවේ මූත්රා වහනය වන රුිකරය වැනි වසසු අපවිත්ර දෑ වම් ෙණයට 

අයත් වව්. එය පිරිසදු වී ඇතැි. තමන් සතන තරමට වසේදීවමන් එය 

පිරිසදු භාවයට පත් වව්.  

විමසුම : හටු ෙව හා එළු වැනි ආහාරය සඳහා අනුමත සුයන්වේ 

මළමූත්රා පිරිසදුය. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාවණෝ සදකාවට නියමිත හටුවන් තමන් වවත භාර වදන වමන් 

අර්නිේයා වෙෝත්රය වවත නිවයෝෙ කළහ. එවිට හවුන් උන්වේ මූත්රා 

හා උන්වේ කිරි පානය කරමින් සටියහ. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා 

මුස්ලිම්) 

එවමන්ම අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් පැවසූ බව අබූ ු වරි.රා 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වමවසේ වාර්තා කරි..  

හබ එළු පට්ටිවේ සලාතය ඉටු කරන්න. නමුත් හටුවන් ජලය වබොන 

ස්යානවේ සලාතය ඉටු වනොකරන්න.   

වමය ඉමාම් අහ්මද් හා ඉමාම් තිර්මිදි ුයමා විසන් දන්වා ඇති අතර 

ඉමාම් තිර්මිදි වමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව සඳහන් කරි..   

විමසුම :  
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නජීස් වහවත් අපවිත්ර දෑ :  

1- සංහ වලස් වකොටි වැනි උන්වේ මාංශං අනුභව කිරීමට 

තහනම් සුයන්.  

මීට සාධක වශංවයන් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමා බළළුන් පිළිබඳ පවසා සටි හදීසය දැක්විය හැක. 

‘සැබැවින්ම ඌ නජීස් වනොවව්. ඌ හබ අතර ෙැවවසන 

සත්වයකි’ යැි. එුයමා පවසා සටියහ.  

වමය ඉමාම් තිර්මිදී ඇුයළු වවනත් ඉමාම් වරු විසන් ද 

වාර්තා වකොට ඇත.  

වම් අනුව ඌ හැර වළක්වා ෙැනීමට අසීරු වනොවන වසසු 

සුයන් නජීස් බව වමි.න් වපන්වා වදි.. නමුත් වම් 

නීතිවයන් මිනිස් වර්ෙයා වවන් වවි.. හු  වද්ව 

ප්රතික්වවේපකයකු වුව ද පිරිසදුය. එවමන්ම වෙෝනුස්සන් 

මකුණන් මදුරුවන් වැනි රුිකර ෙමනය වනොමැති සුයන් ද 

වවන් වවති. තවද බළළුන් බූරුවන් වැනි වළක්වා ෙැනීමට 

අසීරු වන සුයන් ද වවන් වවති. වහේුයව උන් නිතර 

ෙැවවසන බැවිනි. වම් සයල්ල පිරිසදුය. උන්වේ දහඩිය 

උන්වේ වකළ උන්වේ වරෝම පිරිසදුය.  

2- මංශං අනුභවයට තහනම් වූ සුයන්වෙන් පිට වන මළ මූත්රා 

හා රුිකරය වැනි දෑ. වම්වා නජීස් වව්. නමුත් මිනිසා මින් 

වවන් වවි.. මිනිසාවේ වකළ දහඩිය කිරි කාන්තාවකවේ 

වයෝනි මාර්ෙවේ පවතින වතත ෙතිය හමන ෙද වැනි දෑ 

අපිරිසදු වනොවව්. එවමන්ම රුිකර ෙමනය වනොමැති 

සුයන්වෙන් පිට වන දෑ ද ඉහත කී පරිදි වළක්වා ෙැනීමට 

අසීරු සුයන්වේ වකළ හා දහඩිය ද අපිරිසදු වනොවව්.  

3- මුු දු සුයන් මිනිස් වද්හය හා රුිකර ෙමන් කිරීමක් වනොමැති 

සුයන් හැර මිය ගිය වසසු සයලු දෑ නජීස්ය.  

4- සත්වි.න්වෙන් වවන් වූ වකොටස් නජීස්ය. නමුත් වරෝම 

පිහාටු වලෝම අං කුර වැනි දෑ හා මිනිස් වකොටස් මින් වවන් 

වවි..  
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5- සුයන් කපන විට පිට වී ෙලා යන රුිකරය හා සුයන් ජීවත් ව 

සටින විට උන්වෙන් පිට වන රුිකරය නජීස් වන නමුත් 

මිනිස් රුිකරය. මිනිසාවේ ලිංොශ්රවයන්  පිට වන රුිකරය ඒ 

හැර වවනත් රුිකරය නජීස් වනොවව්.  
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හි.ල් වහවත් හසප් තත්ත්වය හා නිෆාස් වහවත් දරු 

ප්රසූතියකින් පසු පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ නීති රීති 

පළමුව :  හි.ල් හා එහි නීති රීති.  

හි.ල් යනු භාවාමය අර්යය ෙලා යාමය.  

රීතියනුකූල ආෙමික අර්යය වනුවේ නියමිත කාල සීමාවක් ුයළ 

කාන්තාවකවෙන් වහනය වන ස්වභාවික රුිකරයි..  

විමසුම: වමම තත්ත්වය සීමිත වයස් සීමාවකට වහෝ සීමිත දින 

ෙණනකට පමණක් සීමා වන්වන් ද? එනම් කාන්තාවකට ඇති වන 

හසප් තත්වය ආෙමනුකූලව සලකනු ලබනුවේ නියමිත වයස් 

සීමාවක් ුයළ වහෝ නියමිත දින ෙණනාවක් ුයළ ඇති වන රුිකර 

වහනය පමණක් යැි. සතිය හැකි ද?  

නිවැරදි අදහස වනුවේ අල් කුර්ආන් 2:222 වැනි පාඨවයන් අල්ලාහ ්

පවසන පරිදි හි.ල් නම් හසප් තත්ත්වය වයස් සීමාවකට වහෝ දින 

ෙණනකට පමණක් සීමා වනොවූවක් බවය. එනම්  

لُونََك 
َ
ًذى ُهوَ  قُْل  الَْمِحيِض  َعنِ  َويَْسأ

َ
 َحّتَّ  َرُبوُهنَّ َتقْ  َوََل  الَْمِحيِض  ِِف  النَِّساءَ  فَاْعََتِلُوا أ

ْرنَ  فَإَِذا َيْطُهْرنَ  تُوُهنَّ  َتَطهَّ
ْ
َمَرُكمُ  َحْيُث  ِمنْ  فَأ

َ
 َوحُيِبُّ  اتلَّوَّابِْيَ  حُيِبُّ  اهللَ  إِنَّ  اهللُ  أ

ِرينَ   (222) الُْمَتَطهِّ

තවද හසප්භාවය පිළිබඳ ව හවුු  නුඹවෙන් විමසති. එය කිලිටකි. 

එබැවින් හසප් සමවේ බිරියන්වෙන් ඉවත් වනු. හවුන් පිරිසදු වන 

වතක් නුඹලා හවුනට (ලිංගික ඇසුරට) සමීප වනොවනු. හවුන් පිරිසදු 

වූ කල්හි අල්ලාහ් නුඹලාට අණ කළ පරිදි හවුන් වවත යනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් පශං්චාත්තාපවේ නියැවළන්නන් හා පිරිසදු ව 

සටින්නන්ට ප්රිය කරන්වන්ය යැි. පවසනු. (අල් කුර්ආන් 2:222) 

කාන්තාවකට සාමානය පරිදි ඇති වන්නා වූ රුිකර වහනය 

කාන්තාවක් දුටුවවහොත් එම අවස්යාවව් එම කාන්තාව හසප් 
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තත්ත්වවේ කාන්තාවන් පිළිපදින නීති රීති පිළිපැදිය යුුයය. නියමිත 

වයස් සීමාවක වහෝ නියමිත දින ෙණනක සදු විය යුුය යැි. සීමා 

වන්වන් නැත.  

හසප් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවක් එම කාල පරිච්වේදය ුයළ හා 

එය අවසන් වූ තත්ත්වයක පිළිපැඳිය යුුය නීති රීති අල් කුර්ආනවේ 

හා සුන්නාහ්වව් විස්තරාත්මක ව සඳහන් වව්.  

1- හසප් තත්ත්වවේ ඇය සලාතයට ඉටු වනොකළ යුුයය. 

එවමන්ම උපවාසවේ නිරත වනොවිය යුුයය. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ ෆාතිමා බින්ත් 

අබී ු වබි.ව් (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමියට වමවසේ ප්රකාශං 

කළහ. හබට හසප් තත්ත්වය ඇති වූ විට හබ සලාතය 

අතහරින්න. මූලාශ්රය බුහාරි. හසප් තත්ත්වවේ පසු වන 

කාන්තාවක් උපාවාසවේ නිරත වූවා නම් වහෝ සලාතය ඉටු 

කළා නම් වහෝ ඇයට උපවාසය වහෝ සලාතය අනුමත 

වනොවන්වන්ය. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා එය තහනම් කර ඇති බැවිනි. එවසේ පනවන 

තහනම අනුමත වනොවන්නක් බව තීන්දු කරි..  නමුත් එය 

අල්ලාහට් හා හු වේ රසූල්වරයාට පිටුපෑමක් බවට පත් වව්.  

ඇය හසප් තත්ත්වවයන් පිරිසදු වූවා නම් ආෙමික 

විද්වුයන්වේ ඒකමතික තීන්දුව අනුව ඇය අත්හළ සලාතය 

හැර උපවාසය පමණක් නැවත ඉටු කළ යුුයය. ආඉවා 

(රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය වමවසේ දන්වා සටිි.. 

අල්ලාහව්ේ දූතයාණන්වේ (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

කාලවේ අපි හසප් තත්ත්වයට පත් වූ විට උපවාසය නැවත 

ඉටු කරන වමන් අපි අණ කරනු ලැබවවමු. නමුත් සලාතය 

නැවත ඉටු කරන වමන් අණ කරනු ලැබුවව් නැත. (මූලාශ්රය 

:  බුහාරි හා මුස්ලිම්)  
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හිරු උදා වී වමොවහොතකට පසු වහෝ හිරු අවරට යෑමට 

වමොවහොතකට වපර වහෝ මිස ඇය පිරිසදු වනොවූවේ නම් 

ඇයවේ එදින උපවාසය නිවැරදි වනොවව්.   

 

2- බි.ුයල්ලාහ් ව වටා තවාෆ් (ප්රදක්වණය) කිරීම ද ඇයට 

අනුමත වනොවව්. එවමන්ම ඇය මස්ජිදවේ රැඳී වනොසටිය 

යුුයය1. වම් පිළිබඳ ව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමා කළ ප්රකාශංයක් ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය 

විසන් වමවසේ දන්වා සටි.  

හජ් වන්දනාකරුවන් ඉටු කරන දෑ හබ ද ඉටු කරන්න. 

නමුත් හබ බි.ුයල්ලාහ් ව තවාෆ් (ප්රදක්වණය) 

වනොකරන්න. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

 

3- ඇයවේ හසප් තත්ත්වය නතර වී ඇය ස්නානය කර ෙන්නා 

වතක් ඇයවේ සැමියා ඇය සමඟ ලිංගික සම්බන්ධතා ඇති 

කර ෙැනීම හු ට තහනම් වන්වන්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

වමවසේ පවසා සටිි..   

لُونََك 
َ
ًذى ُهوَ  قُْل  الَْمِحيِض  َعنِ  َويَْسأ

َ
 َتْقَرُبوُهنَّ  َوََل  الَْمِحيِض  ِِف  النَِّساءَ  فَاْعََتِلُوا أ

ْرنَ  فَإَِذا َيْطُهْرنَ  َحّتَّ  تُوُهنَّ  َتَطهَّ
ْ
َمَرُكمُ  َحْيُث  ِمنْ  فَأ

َ
 اتلَّوَّابِْيَ  حُيِبُّ  اهللَ  إِنَّ  اهللُ  أ

ِرينَ  َوحُيِبُّ    الُْمَتَطهِّ

තවද හසප්භාවය පිළිබඳ ව හවුු  නුඹවෙන් විමසති. එය 

කිලිටකි. එබැවින් හසප් සමවේ බිරියන්වෙන් ඉවත් ව සටිනු. 

හවුන් පිරිසදු වන වතක් නුඹලා හවුනට (ලිංගික ඇසුරට) සමීප 

වනොවනු. හවුන් පිරිසදු වූ කල්හි අල්ලාහ් නුඹලාට අණ කළ 

පරිදි හවුන් වවත යනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් පශං්චාත්තාපවේ 

                                           
1. ස්නානය පිළිබඳ පාඩම වවත වයොමු වන්න.  
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නියැවළන්නන් හා පිරිසදු ව සටින්නන්ට ප්රිය කරන්වන්ය යැි. 

පවසනු. (අල් කුර්ආන් 2:222) 
වමහි බිරියන්වෙන් ඉවත් ව සටිනු යන්වනන් අදහස් කරනුවේ 

ඇය සමඟ ලිංගික ඇසුවරන් වැළකී සටින්න යන්නි.. ‘හබ 

සංසර්ෙය හැර අවනක් සයලු දෑ සදු කර ෙන්න’ යනුවවන් නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව අනස් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. (මූලාශ්රය : 

මුස්ලිම්)  තවත් ප්රකාශංයක ‘ලිංගික ඇසුර හැර’ යැි. සඳහන් ව 

ඇත.   
හසප් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාව සමඟ සංසර්ෙවේ නිරත 

වනොවී ඇය ව ස්පර්ශං කිරීම සප ෙැනීම යනාදි වලස ඇයවෙන් 

පහස විදීම ඇයවේ සැමියාට අනුමතය.  
4- ඇය හසප් තත්ත්වවේ පසු වන විට ඇය ව දික්කසාද කිරීම 

ඇයවේ සමියාට අනුමත වනොවව්. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

වමවසේ පවසා සටිි..  

يَُّها يَا
َ
تِِهنَّ  َفَطلُِّقوُهنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا انلَِِّبُّ  أ  لِِعدَّ

නබිවරය, (ජනි.න්ට වමවසේ පවසනු) ‘නුඹලා කාන්තාවන් 

දික්කසාද කරන්වන් නම් හවුන්වේ ඉද්දාවවහි (එනම් එය පටන් 

ෙැනීමට සුදුසු කාලවයහි) දික්කසාද කරවු.  (අල් කුර්ආන් 65 : 1) 

මින් අදහස් කරනුවේ ඉද්දා පටන් ෙැනීම සඳහා ලිංගික ඇසුරුකම් 

වනොපැවත් වූ සුදුසු පිරිසදු කාලය යන්නි.. ඉ නු උමර් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවණෝ හු වේ බිරිය හසප් තත්ත්වවේ 

සටියදී දික්කසාද කළහ. එවිට නබි(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාණන් ඇය ව නැවත වෙන්වා ෙන්නා වමන් නිවයෝෙ වකොට 

ඇය පිරිසදු තත්ත්වයක සටිය දී තමන් කැමති නම් ඇය ව දික්කසාද 

කර ෙන්නැි. නිවයෝෙ කර සටියහ. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  
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5- හසප් තත්ත්වවේ සටින කාන්තාවක් අල් කුර්ආනය ස්පර්ශං 

කිරීම අනුමත වනොවව්.  

මීට සාධක වශංවයන් අබූ බක්ර් බින් මුහම්මද් බින් අම්ර් බින් 

හස්ම් ුයමා තම පියාවෙන් ද පියා තම සීයාවෙන් ලබා වෙන 

වාර්තා කළ හදීසය වපන්වා දිය හැක. එනම් අල්ලාහ්වේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා අම්ර් ඉ නු 

හසම් ුයමාට ලිපියක් ලියූහ. එහි ‘පිරිසදු අය හැර වවන 

කිසවවකු අල් කුර්ආනය ස්පර්ශං වනොකළ යුුයය’ යනුවවන් 

සඳහන් ව තිබිණ.

වමය මාලික් නසාඊ දාරුකුත්නි යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 

වකොට ඇත. 

ුයු ර් වහවත් පිරිසදු කාලය යනු රුිකර වහනය නැවතී යාමය. 

පිරිසදු භාවවේ සලකුණු වදකකි.  

1- හි.ල් අවසානවේ ෙර්භාවවයන් පිට වී ෙලන සුදු පැහැති 

ද්රාවණයි..  

2- වියළි භාවය. එනම් රුිකර වහනය නැවතී එම ස්යානවේ 

සනීපාරක්වක ුයවා තබා එය ඉවත් කරන විට එහි කිසදු 

වවනසක් වනොතිබීමය.  

ඇයවේ රුිකරය නතර වූ විට ඇය පිරිසදු වන්නීය. ඇයවේ හසප් 

කාලය අවසන් වී යි.. එවිට ස්නානය කර ෙැනීම අනිවාර්යය වව්. 

හසප් තත්ත්වය වහේුයවවන් ඇයට තහනම් වූ සයලු දෑ ඇයවෙන් 

ඉවත් වවි.. පිරිසදු වීවමන් පසු ඇය වබොර පැහැති වහෝ කහ පැහැති 

යමක් දුටුවව් නම් ඒ වවත නැවත හැරී බැලිය යුුය වනොවව්. මීට 

සාධක වශංවයන් උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය පිහිටා ඇත. එනම් ‘පිරිසදු වූවාි.න් පසු ඇති වන 

කහ වර්ණය වහෝ වබොර පැහැති වර්ණය ෙැන අපි ෙණන් 

වනොෙත්වතමු.’ වමය ඉමාම් අබූ දාවුද් ුයමා විසන් වාර්තා කර ඇත. 

වමහි දී හසප් තත්ත්වය ඉවත් වූ බවට නීතිය ෙැ  වවි.. වහේුයව වම් 
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පිළිබඳ ව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා දන්වා ඇති 

බැවිනි. එවමන්ම පිරිසදු වීමට වපර හසප් තත්ත්වයට අදාළ නීති 

රීති ඇය පිළිපැදිය යුුය වව්. නමුත් සාමානය පරිදි හසප් තත්ත්වය 

නතර වී ඇය තවදුරටත් වබොර පැහැති වහෝ කහ පැහැති වර්ණයක් 

ඇය දුටුවව් නම් ඇය එය වසෝදා පිරිසදු කර වෙන සලාතය ඉටු කළ 

යුුයය. හසප් රුිකර වහනය ඇති වීමට වපර ද වබොර පැහැති වර්ණය 

වහෝ කහ පැහැති වර්ණය දුටුවව් නම් එහි නීතියද එවලසමය. ඒ 

පිළිබඳ ව ෙණන් ෙත යුුය වනොවව්.  

විමසුම:  හසප් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවක් වහෝ නිෆාස් 

වහවත් දරු ප්රසූතිවයන් පසු රුිකර වහන තත්ත්වයක පසු වන 

කාන්තාවක් වහෝ සලාතවේ එක් රකආතයක් ඉතිරි ව ඇති තරම් 

වව්ලාවක් ෙත වී යාමට වපර පිරිසදු තත්ත්වයට පත් වූවා නම්. එම 

වව්ලාවට නියමිත සලාතය ඉටු කිරීම ඇයට අනිවාර්යය වව්.  

උදාහරණයක් වශංවයන් පහත සඳහන් අවස්යාවන් දැක ෙත හැක. 

එනම් හිරු අවරට යෑමට වපර එක් රකආතයක් තරම් කාලයක් 

පවතින විවටක ඇය පිරිසදු තත්ත්වයට පත් වූවා නම් එදින අසර් 

සලාතය ඉටු කිරීම ඇයට අනිවාර්යය වව්. එවමන්ම ඇය රාත්රිවයන් 

අඩක කාලයක් ෙත වූ පසු පිරිසදු වූවා නම් එදින ඉවා සලාතය 

පමණක් ඉටු කිරීමට ඇයට අනිවාර්යය වව්.  

සලාතවේ වව්ලාව පැමික  පසු ඇය එය ඉටු කිරීමට මත්වතන් හසප් 

තත්තවයට වහෝ නිෆාස් තත්ත්වයට පත් වූවා නම් ඒ පිළිබඳ නිවැරදි 

ප්රකාශං වනුවේ නියමිත සලාතවේ වව්ලාව පැමිණ එහි ආරම්භවේ 

එක් රකඅතයක තරම් කාලයක් ෙත වී පසු ව එය ඉටු කිරීමට වපර 

ඇය හසප් තත්ත්වයට වහෝ නිෆාස් තත්ත්වයට පත් වූ විවටක එම 

සලාතය නැවත ඉටු කිරීම ඇයට අනිවාර්යය බවය.  

වදවැන්න ඉස්තිහාලා හා ඊට අදාළ නීති රීති.  

අල් ඉස්තිහාලා යනු නියමිත කාලයක් ුයළ සදු වනොවන   දහඩියක 

ස්වරපවයන් පිට වන රුිකර වහනයි.. වමය ආදිල් යනුවවන් 

හැඳින් වව්.  
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රීතියනුකූල අර්යය වනුවේ හි.ල් වහෝ නිෆාස් වහෝ විය වනොහැකි 

ිතරාවන් ුයළින් වහනය වන රුිකර ෙැලීමය.   

ඇයට සදු වන ඝණ රුිකර වහනය වහෝ එවසේ නැතවහොත් ටික 

කලක් ෙත වීවමන් පසු ව මිස විසන්ික වනොවන රුිකර වහනය 

වමයට ඇුයළත් වව්. 

ඉස්තිහාලා ඇති වන කාන්තාවන්ට තත්ත්ව ුයනක් ඇත.  

පළමුව : ඇයට ඉස්තිහාලා ඇති වීමට වපර සාමානයවයන් ඒ ෙැන 

ඇය දැන හුමනන තත්ත්වයක් විය හැක. එනම් ඉස්තිහාලා ඇති 

වීමට වපර මාසය ආරම්භවේ වහෝ මධයවේ වහෝ දින පහක් වහෝ 

දින අටක් වහෝ හසප් තත්ත්වය ඇති වී එහි නියමිත දින ෙණන ද 

ඇය දැන සටිවේ නම් එය සුපුරුදු පරිදි ඇයට සදු වන නියමිත දින 

ෙණන් නම් ඇය සලාතය හා උපවාසය අතහැර දැමිය යුුයය. එවිට 

හසප් තත්ත්වයක දී පිළිපැදිය යුුය නීති රීති සයල්ල අදාළ වව්. 

සුපුරුදු පරිදි රුිකරය වහනය වී නතර වූ විට ඇය ස්නානය වකොට 

සලාතවේ නිරත විය යුුයය. නමුත් ඉන් පසුව වහනය වවමින් 

පවතින රුිකරය සලකනුවේ ඉස්තිහාලා යනුවවනි. වහේුයව උම්මු 

හබීබා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමියට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා ‘හබට (සාමානයවයන්) හසප් රුිකර වහනය ඇති 

වන (දින) ප්රමාණයට (සලාතය හා උපවාසවයන්)  වැළවකනු. පසුව 

ස්නානය වකොටස සලාතය ඉටු කරනු. යැි. පවසා ඇති බැවිනි.  

වදවනුව : ඇය හුමනන සාමානය තත්ත්වයට පරිබාහිර තත්ත්වයක් 

විය හැක. නමුත් ඇය එය වවන් කර හුමනා ෙත යුුයය. ඇතැම් 

විවටක එය ඝණ කළු පැහැවයන් යුක්ත හා දුර්ෙන්ධවයන් යුක්ත 

හි.ල් හි ලක්වණ උසුලන තත්ත්වයක් විය හැක. එවසේ නැතිනම් 

රුය පැහැවයන් යුක්ත ඊට දුර්ෙන්ධයක් වහෝ ඝණත්වයක් වහෝ 

වනොමැති හි.ල් හි ලක්වණ වනොවපන්වන තත්ත්වයක් ද විය හැක. 

වමම තත්ත්වය යටවත් හි.ල් හි ලක්වණ වලින් යුුය ව වහනය වන 

රුිකරය හි.ල් වලස සලකනු ලැව . එවිට සලාතය හා උපවාසය 

අතහැර දැමිය යුුයය. වම් හැර වවනත් වදයක් නම් එය ඉස්තිහාලා 
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යනුවවන් සලකනු ලැව . හි.ල් හි ලක්වණ ඇති ව සදු වන රුිකර 

වහනය අවසානවේ ඇය ස්නානය කර ෙත යුුය අතර පසු ව 

සලාතය හා උපවාසය ඉටු කළ යුුයය.   ඉස්තිහාලා තත්ත්වය පිරිසදු 

යැි. සලකනු ලැව . එය නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

ෆාතිමා බින්ත් අබී ු වබි.ව්ට කළ ප්රකාශංවයන් අවධාරණය 

වන්නකි. එනම් “හසප් කාලවේ වහනය වන රුිකරය වී නම් එය 

කළු පැහැවයන් යුක්ත ව හුමනා ෙනු ලබන්වන් නම් හබ 

සලාතවයන් වැළකී සටින්න. (ඒ හැර) වවනත් වදයක් නම් හබ 

වසෝදා පිරිසදු කර වෙන සලාතය ඉටු කරන්න.” (වමය ඉමාම් අබූ 

දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම් වරුන් විසන් වාර්තා වකොට ඇති අතර 

ඉමාම් ඉ නු හි බාන් හා ඉමාම් හාකිම් යන අය වමය පූර්ව සාධක 

සහිත හදීසයක් බව දන්වා සටී.  

ුයන්වනුව : සුපුරුදු පරිදි දැන හුමනා ෙැනීමට වනොහැකි 
තත්ත්වයකින් වහෝ හසප් තත්ත්වය වවන් කර හුමනා ෙත හැකි 
ලක්වණ වනොමැති තත්ත්වකින් වහෝ පිහිටිය හැක. එවිට 
කාන්තාවන් බු තරයකට සාමානයවයන් සදු වන පරිදි සෑම මසකම 
දින හයක් වහෝ හතක් වහෝ ඇය ඉවත් ව සටිය යුුයය. වහේුයව එය 
කාන්තාවන් බු තරයකට සාමානයවයන් සදු වන නිශං්චිත කාල 
පරිච්වේදය වන බැවිනි. හම්නා බින්ත් ජහස් (රළියල්ලාු  අන්හා) 
ුයමියට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා කළ ප්රකාශංය මීට 
සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එුයමිය ‘මම දරුණු වලස අිකක ව 
හසප් රුිකර වහනය වන්නියක් වීමි. එබැවින් මම නබි (සල්ලල්ලාු  
අවලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් වවත පැමිණ ඒ ෙැන ආෙමික නීතිය 
කුමක්දැ ි. විමසුවවමි. එවිට එුයමා 

“එය වවි.තාන්වේ ක්රියාවලියකි. (වපොදුවව්) දින හයක් වහෝ හතක් 

වහෝ හබ හසප් තත්වවේ කාලය වලස සලකන්න. පසු ව හබ 

ස්නානය කරන්න. හබ පිරිසදු වන්නී නම් දින විස හතරක් වහෝ දින 

විස ුයනක් සලාතවය හි නිරත වන්න. උපවාසවේ නිරත වන්න. 

සලාතය ඉටු කරන්න. සැබැවින් ම එය හබට ප්රමාණවත් ය. සෑම 

මසකම වසසු කාන්තාවන් හසප් සම්බන්ධ ව කටයුුය කරන අයුරින් 

හබත් කටයුුය කරන්න. යැි. පවසා සටියහ.”
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අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉ නු මාජා හා අහ්මද් යන ඉමාම්වරුන් විසන් 

වමය දන්වා ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි වමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 

වලස සඳහන් කරි.. 

ඉස්තිහාලා තත්ත්වයක පසු වන කාන්තාවක් පිරිසදු වීවම් නීති 

සම්බන්ධවයන් පිළිපැදිය යුුය කරුණු. 

1- ඉහත සඳහන් කළ අයුරින් හි.ල් වලස සැලවකන රුිකර වහනය 

අවසන් වූ පසු ස්නානය කිරීම ඇයට අනිවාර්යය වව්. 

2- රුිකර වහනය වන ස්යානවේ සනීපාරක්වක ුයවා වහෝ එම 

වහනය වළක්වාලන වවනත් වස්ුයවක් වහෝ ඒ මත තබා එය 

වනොවැවටන අයුරින් තදින් බැද ෙත යුුයය.

ුයන්වැන්න : නිෆාස් වහවත් දරු ප්රසූතිවයන් පසු වහනය වන රුිකර 

තත්ත්වය හා එහි නීති රීති. 

භාවාමය අර්යය : ඇුයළතින් පිට වන දෑ 

රීතියනුකූල ආෙමික අර්යය : දරු ප්රසූතියක දී වහෝ ඊට පසු ව වහෝ 

ඊට වපර ප්රසූතියත් සමඟ ෙර්භාවවයන් බුරුලට වහනය වන 

රුිකරයි.. 

වම් අනුව දරු ප්රසූතියකට වපර වහනය වන රුිකර සම්බන්ධවයන් 

සලකා බැලීවම් දී දරු ප්රසූතිවේ සලකුණු එහි දැක ෙත වනොහැකි වූ 

විවටක එය නිෆාස් යැි. වනොසැලවක්. 

නිෆාස් තත්ත්වය ද හේල් තත්ත්වයට සමානය. එබැවින් සංසර්ෙ 

ක්රියාවලිවයන් වතොර ව පහස විදීම වැනි අනුමත කරුණු වලදී ද 

සංර්ෙවේ නිරත වීම වැනි තහනම් කරුණු වලදී වම් හා සමාන 

අයුරින් කටයුුය කළ යුුය වව්. උපවාසය සලාතය දික්කසාදය තවාෆ ්

කිරීම මස්ජිදවේ රැඳී සටීම වැනි දැි.න් වැළකී සටීම රුිකරය වහනය 

අවසන් වූ පසු ස්නානය අනිවාර්ය වීම වැනි කටයුුය වලදී ද ඇය 

හි.ල් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවකට සමානය. එවමන්ම හි.ල් 

කාරියක් වමන් උපවාසය නැවත ඉටු කිරීම ඇය වකවරහි 
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අනිවාර්යය වන අතර සලාතය එවසේ නැවත ඉටු කිරීමට අවශංය 

වනොමැත.  

විමසුම: නිෆාස් හි උපරිම කාලය වනුවේ දින හතළිහකි. එය උම්මු 

සලමා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලද 

හදීසයකට අනුවය. එනම් ‘‘දින හතළිහක් සම්පූර්ණ කළ විට ඇය 

ස්නානය වකොට සලාතය ඉටු වකොට පිරිසදු කාන්තාවන්ට අදාළ 

නීති පිළිපැදිය යුුය වව්” යැි. උමර් අනස් ඉ නු අ බාස් උම්මු 

සලමා හා වවනත් උුයමන්ලා (රලියල්ලාු  අන්ු ම්) විසන් දන්වා 

ඇත. 

දින හතළිහකට වපර නිෆාස් තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවන්වේ 

රුිකර වහනය නැවුයවණ් නම් ඇයවේ නිෆාස් තත්ත්වය අවසන් 

වව්. එවිට ඇය ස්නානය වකොට සලාතය ඉටු කළ යුුයය. නිෆාස් 

තත්ත්වවයන් ඇයට තහනම් කරනු ලැබූ සයල්ල ඇයවෙන් ඉවත් වී 

යි.. 

විමසුම :  මිනිස් මැවීමකට සමාන වහෝ ඊට වඩාත් සමීප හැඩයකින් 

යුත් කලලයක් ෙැබනි මවක් විසන් ප්රසූත වකොට පසු ව ඒ සමඟම 

රුිකර වහනය සදු වූවේ නම් ඇයවේ නීතිය ද නිෆාස් 

කාන්තාවකවේ නීතිය හා සමානය. ෙර්භාවවේ වැවඩන කලලය 

මිනිස් හැඩයක් ෙැනීමට ෙත වන කාලය වබොවහේ විට මාස ුයනකි. 

එහි අවම කාලය දින අසූ එකකි. මිනිස් හැඩරුවක් යැි. කිව 

වනොහැකි මස් කැබැල්ලක් කලලයක් වැනි වදයක් වැටුවණ් නම් 

ඉන් පසු ෙලන රුිකරය නිෆාස් රුිකරය යැි. වනොසැලවක්. එවිට 

සලාතය වහෝ උපවාසය අතහැරීමට අවශංය වනොවව්. ඇය නිෆාස් 

තත්ත්වවේ පසු වන කාන්තාවකට අදාළ නීති අදාළ වනොවව්. 

සටහන : දරු ප්රසූතියකට වපර ෙැබිනි මවක් දකින ජලය වමන් වූ 

ද්රාවණය මුල් කර ෙනිමින් ඇය නැමදුම් අත් වනොහළ යුුයය. එහි 

නීතිය පිරිසදුය යන්නය. තම වයෝනි මාර්ෙය වහෝ ඇුමම පිරිසදු කර 

ෙත යුුය නැත. එි.න් වුළු අවලංගු වනොවව්.  
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සලාතවේ නීති රීති 

පස්වව්ල සලාතවේ අනිවාර් භාවය පිළිබඳ පාඩම 

වහාදා වහවත් ප්රතිපත්තිමය ප්රකාශංයට පසු 
ඉස්ලාමවේ වැදෙත්මය අංෙය වනුවේ සලාතයි.. අල්ලාහව්ේ 
දූතවරුන් අුයරින් අවසන් දූතයාණන් වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාු  
අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා මිඃරාජ් වහවත් ගුවන් ෙමවනහි නිරත 
වූ විට එදින රාත්රිවයහි  වපර පැවැති පිළිවවත්වලට වවනස ්
ආකාරයකින් අල්ලාහ ්එුයමාට සලාතය  අනිවාර්යය කවළේය. 
එහි ඇති මහිමය එය අනිවාර්යය වීවම් වැදෙත්කම හා අල්ලාහ ්
අබියස එයට ඇති උසස ්ස්යානය වමමගින් වපන්වා වදි..  

සලාතය: භාවාමය අර්යය ‘ප්රාර්යනාව’ය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්අල් කුර්ආන් 9: 103 م ْْوََصلِّ َعلَيْهي  හවුනට පතන්න. 

එනම් හවුනට ප්රාර්යනා කරන්න යනුවවන් ප්රකාශං කර සටී. 

එහි රීතියනුකූල ආෙමික අර්යය වනුවේ : අල්ලාු  
අක්බර් යැි. තක්බීර් පවසා ආරම්භ වකොට නියමිත 
ප්රකාශංයන් හා නියමිත ක්රියාවන් ඉටු කරමින් අස්සලාමු 
අලි.කුම් යැි. සලාම් පවසා අවසන් කරන නැමදුමය. වමවලස 
සලාත් යනුවවන් නම් කරනු ලැබුවව් ප්රාර්යනාව ද එහි 
ඇුයළත් වන බැවිනි. සලාතය ඉටු කරන්නා ප්රාර්යනාවක් 
වහෝ ප්රශංංසාවක් වහෝ පැුයමක් වහෝ වනොමැති ව නැමදුම 
සම්පූර්ණ කළ වනොහැක. එබැවින් සලාතය යනුවවන් නම් 
ලැබීමට වමය වහේුය විය. පස ්වැනි හිජ්රි වර්වයට වපර නබි 
ුයමාණන් මිඃරාජ් වහවත් ගුවන් ෙමවනහි නිරත වූ දිනවේ දී 
නිශං්චිත කාලය පැමික  විට දහවල් හා රාත්රිවයහි පස ්වව්ලක් 
සලාතය ඉටු කිරීම වැඩිවියට පත් සෑම මුස්ලිම්වරයකු වවතම 
අනිවාර්යය කරන ලදී. උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ ප්රකාශං 
කරි..  
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ني  ََلَة ََكنَْت لََعَ الُْمْؤمي َْي كيتَابًا َمْوقُوتًاإينَّ الصَّ  

නියත වශංවයන්ම සලාතය වද්ව විශංව්ාසවන්ති.න්ට 
නිශං්චිත කාලයක් නියම කරන ලද්දක් විය. (අල් කුර්ආන් 
4:103) එනම් වමය අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් තම ප්රකාශංවයන් 
හා ක්රියාවවන් පැහැදිලි කර වපන්වා දුන් කාලයන්හි 
අනිවාර්යය කරනු ලැබූවක් බවය.  

උත්තරීතර අල්ලාහ ්තවදුරටත් වමවසේ පවසා සටිි..  

ُُاا الصلَلاَََوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َو ِِي ُي  

අල්ලාහ්ට පමණක් දහම සුය කරමින් පිවිුයරු ව හු ට 
පමණක් අවංක ව නැමදුම් කිරීමට ද සලාතය සය්ාපිත කිරීම ද 
මිස හවුු  අණ කරනු වනොලැබුවවෝය.  

(අල් කුර්ආන් 98 : 5) 

තවත් වැකිය අල්ලාහ ්වමවසේ අවධාරණය කරි..  

ََلةَ  يُموا الصَّ يَن آََمنُوا يُقي ي َي اَّلَّ بَادي  قُْل ليعي
විශංව්ාස වකොට සලාතය විිකමත් ව ඉටු කරන මාවේ 

ෙැත්තන්ට (නබිවරය) නුඹ පවසනු.  

(අල් කුර්ආන් 14:31) 

එවමන්ම “ඉස්ලාමය කරුණු පහක් මත වෙොඩ නැගී 
ඇත. 1. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ ්හැර වවනත් වදවියකු 
වනොමැති බවටත් සැබැවින්ම මුහම්මද් ුයමාණන් අල්ලාහ්වේ 
දූතයාණන් බවටත් වූ ප්රතිපත්තිමය ප්රකාශංට සාක්ෂි දැරීම 2. 
සලාතය විිකමත් ව ඉටු කිරීම ......” යනුවවන් නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව ඉ නු 
උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වාර්තා කළ හදීසය බුහාරි 
මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  

විමසුම :   
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කුඩා දරුවකු සත් වැනි වියට පා තබන විට සලාතය හු  
වකවරහි අනිවාර්යය වනොවූව ද එහි වැදෙත්කම වටහා ෙනු 
පික ස එය ඉටු කරන වමන් හු ට සැල කර සටීම හු වේ 
භාරකරු වකවරහි පැවවරන වෙකීමකි. හු  සලාතය ඉටු කවළේ 
නම් අල් කුර්ආනවේ හා සුන්නාහ්වව් සඳහන් පරිදි වපොදුවව් 
හු ට හා හු වේ භාරකරුට ප්රතිඵල සටහන් වනු ඇත. 
අල්ලාහ ්වමවසේ පවසා සටිි..  

يَها ْمثَال
َ
 َمْن َجاَء بياُْلََسنَةي فَلَُه َعْْشُ أ

කවවරකු යහපත වෙන එන්වන් ද එවිට ඒ හා සමාන 
කුසල් දහයක් හු ට හිමිය  

(අල් කුර්ආන් 6:160)  

ඉ නු අ බාස ් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වාර්තා කළ 
හදීසයක  වමවසේ සඳහන් වව්. කාන්තාවක් තම දරුවා ඉහළට 
හසවා වමොු ටත් හජ් ඇත්වත් දැි. නබි ුයමාණන්වෙන් විමසා 
සටියාය. එවිට එුයමාවණෝ එවසේය. එවමන්ම හබටත් කුසලක් 
හිමි යැි. පවසා සටියහ.  

(මූලාශංර්ය : මුස්ලිම්) 

එබැවින් සලාතය හා ඒ සඳහා පිරිසදු වීවම් ක්රමය හු ට 
හු වේ භාරකරු විසන් ඉෙැන්විය යුුයය.  

දරුවකු වැඩි වියට පත් වූ විවටක හු  සලාතය ඉටු 
කවළේ නම් එය හු ට නිවැරදි වවි.. එවසේ නැතවහොත් නියමිත 
සලාතවේ වව්ලාව එක් රකඅතයක කාලයක් වහො ඊට වඩා 
වැඩි කාලයකි වහෝ වෙවී යෑමට මත්වතන් හු  වැඩිවියට පත් 
වූවේ නම් සලාතය ඉටු කිරීම හු  වකවරහි අනිවාර්යය වව්.  

වද්ව ප්රතික්වවේපකයාට ද උන්මත්තකයාට ද සලාතය 
අනිවාර්යය වනොවන නමුත් සලාතවේ නියමිත වව්ලාව එක් 
රකඅතයකින් වහෝ වෙවී යාමට වපර එම වද්ව 
ප්රතික්වවේපකයා ඉස්ලාමය වැලඳ ෙත්වත් නම් වහෝ එම 
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උන්මත්තයාවේ සහිකල්පනාව පැමික වේ නම් වහෝ එවිට එය 
ඉටු කිරීම හවුන් වදවදනා වකවරහි අනිවාර්යය වව්.  

විමසුම :   

සලාතය නියමිත වව්ලාවට වඩා ප්රමාද කිරීම සුදුසු 
නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පවසි..  

نيَْي كيتَابًا َمْوقُوتًا ََلَة ََكنَْت لََعَ الُْمْؤمي  إينَّ الصَّ
නියත වශංවයන්ම සලාතය වද්ව විශංව්ාසවන්ති.න්ට 

නිශං්චිත කාලයක් නියම කරන ලද්දක් විය. (අල් කුර්ආන් 
4:103) එනම් නිශංච්ිත කළ වව්ලාවව්ම එය ඉටු කිරීම 
අනිවාර්යය යන්නි.. එය ප්රමාද වනොකළ යුුයය. නමුත් සලාත 
වදකක් එකට එක් වකොට ඉටු කිරීමට අනුමැතිය ඇති 
අවස්යාවක එකක් ප්රමාද වකොට අවනක් සලාතය  සමඟ එක් 
වකොට ඉටු කිරීමට අවප්ක්වා කළ අවයකු හැර. එවමන්ම 
ජනාබත් වහේුයවවන් වහෝ යම් කිලිටක් වහේුයවවන් වහෝ 
වවනත් යම් වහේුයවකින් වහෝ සලාතය නියමිත වව්ලාවව් ඉටු 
වනොවකොට එය ප්රමාද කිරීම සුදුසු වනොවව්. සලාතවේ නියමිත 
වව්ලාව පැමික  විට එය ඉටු කළ යුුය වව්.  

විමසුම: සලාතය ඉටු කිරීම අනිවාර්යය යැි. වනොතකා 
මැළිකමින් වහෝ වනොසැලකිලිමත් බවින් වහෝ යවමකු සලාතය 
මඟ හරින්වන් නම් විද්වුයන්වේ නිවැරදි ප්රකාශංය අනුව හු  
වද්ව ප්රතික්වවේපවයකු බවට පත් වනු ඇත. “මිනිවසකු අතර 
හා ප්රතික්වවේපය අතර පවතින වවනස වනුවේ සලාතය 
පැහැර හැරීමය” යන ජාබිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයත් (මූලාශංර්ය: මුසල්ිම්) “අප අතර හා හවුන් 
අතර ඇති ගිවිසුම වනුවේ සලාතයි.. එබැවින් කවවරකු එය 
මඟ හරින්වන් ද එවිට හු  වදවියන් ප්රතික්වවේප කවළේය” 
යනුවවන් නබි (සල්ලල්ලාහ ් අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් 
පැවසූ බවට බුවරි.දා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 
කළ හදීසත් මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. (පස ් මහා 
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ඉමාම්වරු විසන් වමය පූර්ව සාධ සහිත හදීස ් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුුය ව වාර්තා වකොට ඇත.) 
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අදාන් හා ඉකාමත් පිළිබඳ නීති රීති 

අදාන් යනු භාවාමය අර්යය ‘නිවව්දනය’ කිරීම වව්.  

රීතියනුකූල ආෙමික අර්යය වනුවේ නියමිත පාඨ 
වමවනහි කරමින් සලාතවේ වව්ලාව පැමික  ඇති බවට 
නිවව්දනය කරමින් ඒ වවත ඇරයුම් වකොට අල්ලාහ්ට නැමදුම් 
කිරීම වව්.  

ඉකාමත් යනු ‘අකාම’ යන මූල පදවයන් ෙනු ලැබූවක් 
වන අතර යමක් ඍජු ව විිකමත් ව සැකසීමට වමම පදය භාවිත 
කරනු ලැව .  

රීතියනුකූල ආෙමික අර්යය වනුවේ නියමිත පාඨ 
වමවනහි කරමින් සලාතවේ සඳහා නැගී සටින වමන්   
නිවව්දනය වකොට අල්ලාහ්ට නැමදුම් කිරීම වව්. 

හිජ්රි පළමුවැනි වසවර්ම අදාන් ආෙමානුෙත කරන ලදී. 
එවසේ ආෙමානුෙත කිරීමට වහේුය වූවේ සහාබාවරුන්ට 
සලාතවේ වව්ලාව නිවැරදි ව හුමනා ෙැනීමට දුව්කර වූ බැවිනි. 
ඒ සඳහා යම් සලකුණක් තැබිය යුුය යැි. හවුු  සාකච්ඡා 
කවළෝය. අ දුල්ලාහ ්ඉ නු වසි.ද් ුයමාට වමම අදාන් ක්රමය 
හීවනන් වපන්වන ලදී. පසු ව වද්ව පක විඩය එය 
පිළිෙත්වත්ය. අල්ලාහ ්එය වමවසේ අවධාරණය කරි..  

ْن يَْومي اْْلُُمَعةي فَاْسَعْوا إيَل  ََلةي مي َي ليلصَّ يَن آََمنُوا إيَذا نُودي ي َها اَّلَّ يُّ
َ
ْكري يَا أ  ذي

ي وَذَ  ُروا اْْلَيْعَ اّللَّ  

නුඹලාට ජුමුආ දින සලාතය සඳහා දැනුම් දුන් විට 
අල්ලාහ ් ව වමවනහි කිරීමට යුු සුලුවවන් පැමිවණනු. 
ව්යාපාරික කටයුුය අතහැර දමනු.  (අල් කුර්ආන් 62:9) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ පවසි..  
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ََلةي   َوإيَذا نَاَدْيتُْم إيَل الصَّ

සලාතය වවත නුඹලා ඇරයුම් කරන විට ... 

(අල් කුර්ආන් 5:85) 

අදාන් හා ඉකාමත් ෆර්ළු කිෆායා වව්. ෆර්ළු කිෆායා යනු 
ක්රියාවක් ඉටු කිරීමට අවප්ක්වා කරනු ලබන විට එය ඉටු 
කිරීම සඳහා සයලු මුසල්ිම්වරුන් වවත පැවවරන අනිවාර්යය 
වෙකීමකි. නමුත් එය ප්රමාණවත් පිරිසක් විසන් ඉටු කරනු 
ලැබුවව් නම් වසසු අයවෙන් එය ඉවත් වවි.. අදාන් හා 
ඉකාමත් යන වදකම ඉසල්ාමවේ බාහිර සංවක්තයන්ය. 
ෙමනක නිරත වී සටිය ද පදිංචි ස්යානවේ රැඳී සටිය ද පසව්ව්ල 
සලාතය සඳහා ඒ වදක නිවව්දනය කිරීම පිරිමින්වේ වෙකීම 
ුයළ පවතින අනිවාර්යය කරුණු වදකකි. ඒ වදකම අත්හරින 
ප්රවද්ශංයක් ඇත්නම් එම ප්රවද්ශංවාසීන්ට අවවාද කරනු 
ලැබිය යුුයය. වහේුයව ඒ වදක ඉසල්ාමවේ බාහිර සංවක්ත 
අුයරින් වන බැවිනි. නමුත් ඒ වදක දීර්ඝ කරමින් පැවසීම සුදුසු 
වනොවව්.  

විමසුම: තනි ව සලාතය ඉටු කරන්නාට අදාන් හා 
ඉකාමත් පැවසීම සුන්නාක්වකි. උක්බා ඉ නු ආමිර් 
(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය එයට 
සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම්  

කුම මුදුන් තලාවක සටින එළුවන් දක්කාවෙන යන 
පුද්ෙලයකු සලාතය සඳහා නිවව්දනය වකොට (අදාන් ඉකාමත් 
පවසා) පසු ව හු  සලාතවේ නිරත වවි.. නුවේ පරමාිකපති ඒ 
පුද්ෙලයා වදස බලා සුයටු වන්වන්ය.  

වමය ඉමාම් නසාඊ ුයමා විසන් දන්වා ඇත.  

විමසුම: අදාන් හා ඉකාමත් නිවැරදි වීමට ඇතැම් 
වකොන්වද්ස පැන වව්. පිළිවවළට අතණ්ඩ ව එක් අයකු විසන් 
නිවව්දනය කළ යුුයය. අදාන් පවසන්නා පිරිමියකු මනා බුද්ිකය 
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ඇත්වතකු විශංව්ාසවන්තයකු වහොඳ නරක වවන් කර හුමනා 
ෙත හැකි අයකු විය යුුයය. එවමන්ම නියමිත වව්ලාව 
පැමිණීවමන් පසු ව පැවසය යුුයය. අදාන්හි ආෙමානුෙත කළ 
වදන් කිසවක් අඩු වනොකළ යුුයය.  

අදාන්හි ක්රම දදක 

අදානයට ක්රම වදකක් ඇත. 

පළමුවැන්න: බිලාල් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 
අදාන් පිළිවවළ. එය වදන් පහවළොවකින් සමන්විතය. එුයමා 
විසන් අල්ලාහව්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
ුයමා ඉදිරිවේ අතණ්ඩ ව කියන ලද්වද් වමම ක්රමය අනුවය. 

වදවැන්න: අබූ මහ්දූරා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 
අදාන් පිළිවවළ. එය බිලාල් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 
අදාන් ක්රමය වමන්ම වදන් දහ නවයකින් සමන්විත වූවකි. 
අමතර සංඛ්යාවක් එයට එකුය වූවේ එම වදන් නැවත 
නැවතත් පැවසීවමනි. එනම් සාක්ෂි දැරීවම් ප්රකාශංයන් වදක 
තමන් අවට සටින අයට ඇවසන තරමට පහත් හඬින් පවසා 
පසු ව නැවතත් ඒ වදක උස් හඬින් පැවසීමය.  

ඒ අනුව විවටක එක් ක්රමයක් ද තවත් විවටක අවනක් 
ක්රමය ද අනුෙමනය කිරීම සුයටුදායකය.  

අදාන් හි පිළිපැදිය යුුය සුයටු දායක කරුණු : අදාන්හි 
වදන් දිගුවට අදිමින් වහෝ සීමාව ඉක්මවා යමින් වහෝ 
වනොපවසා වසමින් පැවසය යුුයය. විවටක සෑම වදනක්ම 
නවත නවතා පැවසීමත් විවටක වදන් වදක බැගින් යුත් දෑ 
එකට එකුය කරමින් පැවසීමත් සුයටුදායක වනු ඇත. අදාන් 
පවසන අවස්යාවව් උස් හඬින් පවසනු පික ස කි ලා වදසට 
හැරීම. හි.ය අලස ්සලාත් යැි. පවසන විට දකුණට හැරීම. 
හේය අලල් ෆලාහ ්යැි. පවසන විට වමට හැරීම. හේය අලල් 
ෆලාහ ්හි වදවන ප්රකාශංවයන් පසු ව සු ු  අදාන් හි පමණක් 
අස්සලාුය කි.රුන් මිනන් නව්ම් යැි. වදමුරයක් පැවසීම. 
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වහේුයව එම කාලවේ ජනයා වබොවහෝ විට නිදා ෙන්නා බැවින් ද 
ඒ පිළිබඳ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා නිවයෝෙ 
කර ඇති බැවින් ද වව්.  

ඉකාමත් පවසන විට ඉක්මක න් පැවසීම ද 
සුයටුදායකය. වහේුයව එය සහභාගී වී සටින අයට කරන 
ඇරයුමක් වන බැවිනි. එහි වදන් ඇද ඇරයුම් වනොකළ යුුයය. 
අදානයට භාර ව සටින්නා ඉකාමතයටත් භාර ව සටීමද 
සුයටුදායකය. ඉමාම්වේ අනුමැතිවයන් වතොර ව ඉකාමත් 
වනොපැවසය යුුයය. වහේුයව ඉකාමත් ඉමාම්වේ අධීක්වණය 
යටවත් එහි වව්ලාව තීන්දු කිරීම බැඳී ඇති බැවිනි. එබැවින් 
හු වේ සංඥාවකින් වතොර ව ඉකාමත් කියනු වනොලැව .  

ඉකාමත් පැවසීවම් ක්රම වදක :  

පළමුවැන්න : බිලාල් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 
ක්රමය. එය වදන් එවකොළහකින් සමන්විතය.  

වදවැන්න : අබූ මහ්දූර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 
ක්රමය. එය බිලාල් ුයමාවේ අදානය වමන්ම වදන් 
පහවළොවකින් සමන්විතය. විවටක ක්රමයක් පිළිපැදීමත් 
තවත් විවටක අවනක් ක්රමය පිළිපැදීමත් සුයටු දායකය.  

විමසුම : නියමිත වව්ලාවට වපර අදාන් පැවසීම සුදුසු 
වනොවව්. වහේුයව නිවව්දනය කිරීමට ආෙමානුෙත කර ඇත්වත් 
නියමිත වව්ලාව පැමිණ පසුවය. එවසේ කවළේ නම් අවප්ක්ෂිත 
අරමුණ ඉටු වනොවනු ඇත. එය සවන් වදන්නාට ද එහි වැරදි 
ඇතිවන්නට පුළුවන. ආෙමානුෙත ක්රමය වනුවේ වපොදුවව් 
ආදානය එහි ආරම්භ වව්ලාවව්ම පැවසීමය. වමම ක්රමය නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන්වේ මුඅද්දින්වරු 
වදවදනා විසන් පිළිපදින ලද්දකි.  

නියමිත පිරිසකට පමණක් අදාන් පවසනු ලබන්වන් 
නම් සලාතයට වපර එය සදු කිරීම ආෙමානුෙත කරන ලද්දකි.  
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පළමුවන අදානය : අලුයම උදා වන අවසය්ාවව් පවසන 
ලද වදවන අදානයට වපර හිමිදිරිවයහිම පළමු අදානය පැවසීම 
සුයටුදායකය. ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසය එයට සාක්ෂි වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් 
නියත වශංවයන්ම බිලාල් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා රාත්රිවයහි 
අදාන් පවසි.. එබැවින් ඉ නු උම්මි මක්තූම් (රළියල්ලාු  
අන්ු ) ුයමා අදාන් පවසන වතක් ආහාරපාන ෙන්නැි. නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ පවසා සටියහ.   

අදාන් වදක අතර පැවතිය යුුය කාලය නිදන්වනකු අවදි 
වී සලාතය ඉටු වකොට හු  උපවාසවේ නිරත වන්නට අවප්ක්වා 
කරන්වනකු නම් හු වේ සහර් ආහාර වව්ල ෙන්නා වතක් වූ 
කාල පරාසයි..  

මුඅද්දින්ට පිළිුයරු දීම  

මුඅද්දින්වේ අදාන් හඬ ඇවසන්වනකු එයට පිළිුයරු දීම 
සුන්නාවකි. එනම් හු  පවසන අයුරින්ම තමන් ද එය 
පැවසීමය. හේය අලස ්සලාත් හා හේය අලල් ෆලාහ ්යන වදන් 
පවසන විට ලා හවුල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහි යැි. 
පැවසීම ද සුන්නාවකි. මුඅද්දින් අදාන් පවසා හමාර කළ පසු  

د   ى ُمَحمَّ
َ
ةِ . اللُهمَّ صل َعل

َ
ال ِة َوالصَّ امَّ ْعَوِة التَّ اِئَمِة  اللُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

َ
ق

ْ
 ال

ُه، 
َ
ِذي َوَعْدت

َّ
اًما َمْحُموًدا ال

َ
ُه َمق

ْ
 َواْبَعث

َ
ة

َ
َفِضيل

ْ
 َوال

َ
ة

َ
َوِسيل

ْ
ًدا ال  )آِت ُمَحمَّ

َ
َك ال ِإنَّ

ْيَعادَ  ِ
ْ
 اْل

ُ
خِلف

ُ
(ت  

අල්ලාු ම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් අල්ලාු ම්ම ර බ 
හාදිහිද් දඃවතිත් තාම්මා වස්සලාතිල් කාඉමා ආති මුහම්මදන් 
අල් වසීලත වල් ෆළීලා. ව අසු්  මකාමන් මහ්මූදනිල්ලදී 
වඅද්තහ ්(ඉන්නකලා ුයක්ලිෆුල් මීආද්). 

වත්රුම : සම්පූර්ණ වූ වම් කැඳවුම හා ස්යාවර වූ 
සලාතවේ පරමාිකපතියාණනි. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාු  අවලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමාණන්ට (හබවේ) උපකාරය හා ශං්වර්වඨ්ත්වය 
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ලබා වදනු මැන. හබ වපොවරොන්දු වූ මකාමන් මහ්මූදාවවහි 
(උුයම් වූ ස්යානවයහි) එුයමාණන් අවදි කරනු මැන ! (බුහාරි) 

වදවන වර වහෝ ුයන්වන වර අදාන් පවසන්නාටත් 
පිළිුයරු දිය යුුයය. අදාන්හි වකොටසකට පමණක් සවන් 
වදන්වන් නම් තමන්ට ඇවසන එම වකොටසට පමණක් 
පිළිුයරු දිය යුුයය.  

අදාන් පැවසීවමන් පසු කිසදු වහේුයවකින් වතොර ව වහෝ 
නැවත පැමිණීවම් අරමුක න් වතොර ව මස්ජිදවයන් බැහැර ව 
යාම තහනම් වව්.  
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සලාතවේ වර්ත් වහවත් වකොන්වද්ස 

වර්ත් යන්වනහි භාවාමය අර්යය ‘සවඛ්තය’ි.. 

රීතියානුකූල ආෙමික අර්ය දැක්වීම වනුවේ  

යමක් වනොතිවබන විවටක වනොතිබීම අනිවාර්යය 
කරන්නකි. එය තිවබන විවටක තිබීම අනිවාර්ය 
වනොකරන්නකි. එය සව්භාවවයන්ම නැතිවම බැරි කරුණකි. 
සලාතවේ වකොන්වද්ස එය ඉටු කිරීමට හැකියාව තිබිය දී ඉටු 
වනොකිරීම සලාතවේ නිවැරදි භාවය වළක්වි..  

පළමුවැනි දකොන්දේසිය: සලාතවේ නියමිත වව්ලාව 
පැමිණ තිබීම.  

උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ පවසි..  

ُُْؤِمِننَي ِك ََ َكاَنْت َعَلى اْل َتاًبا َمْاُقاًتاِإنََّ الصَََّلا  

සැබැවින්ම සලාතය වද්ව විශංව්ාසවන්ති.න් වකවරහි 
කාල නියමයකින් නියම කරනු ලැබූවකි.  (අල් කුර්ආන් 
4:103) 

එනම් සීමිත කාලයන් ුයළ අනිවාර්යය කරනු ලැබූවක් 
යන්නි.. කාල නියමය යනු සීමා කිරීමකි. දවවසේ නියමිත 
වව්ලාවන් සලාතය සඳහා සීමා කිරීම ුයළින් සලාතයට කාල 
නියමයක් අල්ලාහ ්පිහිවටව්වව්ය. ඒ අනුව සයලු මුසල්ිම්වරුන් 
පංචකාලීන සලාතයන්ට සීමා කරන ලද   විවශංේව වව්ලාවන් 
ඇති බව ඒකමතික ව පිළිෙනිති.  ඊට වපර ඉටු කිරීම සුදුසු 
වනොවවි..  

විශංව්ාසවන්ති.න්වේ නායකයකු වූ උමර් ඉ නු අල් 
කත්තා  ුයමාවණෝ වමවසේ පවසා සටියහ.  
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සලාතයට වව්ලාවක් ඇත. එය පිළිපැදීවමන් හැර 
සලාතය නිවැරදි වනොවන බවට අල්ලාහ ්එයට වකොන්වද්ස 
පැවනව්වව්ය.  

එම වව්ලාවන් වනුවේ පහත සඳහන් අයුරිනි.  

1- ලුහර් සලාතවේ වව්ලාව: හිරු මුදුක න් බැස යාමත් 
සමඟ  ඇරවේ. එනම් හිරු මුදුක න් බටහිර වදසට නැඹුරු 

වීමය. වමය  ْم
َّ

وِك الش
ُ
 ِلُدل

َ
ة

َ
ال ِقِم الصَّ

َ
سأ  හිරු අවරට යන විට නුඹ 

සලාතය ඉටු කරනු යන අල්ලාහ්වේ ප්රකාශංවේ සඳහන් 
‘දුලූක්’ අවරට යෑම යන පදවයන් පැහැදිලි කරි.. එවමන්ම 
බටහිර වදසට හිරු නැඹුරු වීමත් සමඟ නැවෙනහිර වදසන් 
වහවණැලි වැටීමට පටන් ෙනී. ඉන් හිරු අවරට යන බව හුමනා 
ෙත හැක. යම් වස්ුයවක වහවණැල්ල එම වස්ුයව හා සමාන 
දිගුවකින් දිස ්වන වතක් ලුහර් සලාතවේ කාලය දිගු වව්. ඒ 
සමඟම එහි සලාතවේ වව්ලාව අවසන් වවි.. අ දුල්ලාහ ්
ඉ නු අම්ර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වාර්තා කළ හදීසය මීට 
සාධකයක් වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම්  

ලුහර් හි වව්ලාව හිරු මුදුක න් අවරට වෙොස ්මිනිසකුවේ 
වහවණැල්ල හු වේ උසට සමාන ව පිහිටන වතක්ය.  

මූලාශංර්ය :  මුසල්ිම් 

එහි ආරම්භ වව්ලාවව්ම එය ඉටු කිරීම සුයටු දායකය. 
නමුත් දැඩි හිරු රශංම්ීය ඇති අවස්යාවක හැර. එවිට යවමකු 
තනි ව වහෝ සාමුහික ව වහෝ සලාතය ඉටු කරන්වන් නම් හිරු 
රශංම්ිය හීන වී යන වතක් අසර් සලාතයට සමීප ව එය ප්රමාද 
කිරීම සුයටුදායක වනු ඇත. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බවට අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  
අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය වමයට සාධක වශංවයන් 
පිහිටි.. එනම්  
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‘හිරු රශංම්ීය අිකක වූ විට සසල ඇති වන තරමට 
සලාතය ප්රමාද කරන්න. වහේුයව සැබැවින්ම දැඩි තාපය 
නිරවේ ගිනි ජාලාවවනි. ’  (මූලාශංර්ය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

2. අසර් සලාතය: ලුහර් වව්ලාව අවසන් වීමත් සමඟ 
අසර් සලාතවේ වව්ලාව ඇරවේ. එනම් සෑම වස්ුයවකම 
වහවණැල්ල ඒ හා සමාන ප්රමාණයකින් පිහිවටන 
අවස්යාවි.. ආෙමික වියුයන්වේ නිවැරදිම ප්රකාශංය වනුවේ 
එය කහ පැහැවයන් හිරු ආවලෝකය වන වතක් දිගු වන බවය. 
ඊට සාධක වශංවයන් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 
ප්රකාශං කළ බවට අ දුල්ලාහ ් ඉ නු අම්ර් (රළියල්ලාු  
අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය පිහිටා ඇත. එනම්:  

‘‘අසර්හි වව්ලාව වනුවේ හිරු ආවලෝකය කහ පැහැ 
වනොෙැනුනු කාලය වතක්ය. ” (මූලාශංර්ය : මුසල්ිම්) 

වමය වතෝරා ෙැනීවම් නිදහස ්වව්ලාවි.. වැළැක්විය 
වනොහැකි අවස්යාවක හිරු අවරට යන වතක් එහි කාලය දිගු 
වවි.. අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාණන් විසන් 
වාර්තා කළ නබි ුයමාණන්වේ ප්රකාශංය මීට සාධක වශංවයන් 
පිහිටා ඇත. එනම්, 

හිරු අවරට යන්නට වපර අසර් සලාතවයන් එක් 
රකආතයක් කවවරකු ලැබුවව් ද හු ට අසර් සලාතය ලැබිණ. 
(මූලාශංර්ය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

අසර් සලාතයට පමණක් ආවව්ක ක වූ කාල අවස්යා 
වදකක් ඇත. එය වතෝරා ෙැනීමට දී ඇති නිදහස ්වව්ලාව හා 
වනොවැළැක්විය හැකි වහේුයවක් මත උදා වන වව්ලාවි..  

නමුත් එහි ආරම්භ වව්ලාවව්ම ඉටු කිරීම නබි ුයමාණන් 
වපන්වා දුන් මෙ වවි.. එයට ඇති විවශංේව මහිමය නිසා 
අල්ලාහ ්එය සලාුයල් වුස්තා වහවත් මධ්යකාලීන සලාතය 
යැි. හුමන්වා ඇත. එනම් 
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ي قَانيتيْيَ  َّ ََلةي الْوُْسَطى َوقُوُموا ّللي لََواتي َوالصَّ (832 )َحافيُظوا لََعَ الصَّ  

සලාතයන් හා මධ්යකාලීන සලාතය මත සුරක්ෂිත ව 
රැඳී සටිනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට යටහත් වූවන් වලස නැගී 
සටිනු. (අල් කුර්ආන් 2:238)  

මධ්යකාලීන සලාතය යනු අසර් සලාතය යැි. තහවුරු 
කරමින් හදීස ්වාර්තා වව්.  

3- මේරි  සලාතය: හිරු අවරට යෑවමන් එම වව්ලාව 
ආරම්භ වව්. එනම් හිරුවේ වෙෝලාකාර හැඩවයන් කිසවක් 
වනොදකින තරමට මුළුමක න්ම එය අවරට යෑමය. එය 
තැනිතලාවක වහෝ කුම මුදුනක වහෝ වව්වා වනොවපනිය යුුයය. 
නැවෙනහිර වදසන් වෙොඩනැගිලි වල අුමර වැටීවමන් හිරු 
අවරට ගිය බව හුමනා ෙත හැක. එය උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) 
ුයමා විසන් වාර්තා කළ නබි ුයමාණන්වේ හදීසය තහවුරු 
කරි..  

එනම්  ‘රාත්රිය වමහි සට උදා වූ විට වහෝ දහවල වමහි 
සට බැස යන විට උපවාසය රකින්නා උපවාවසන් මිවදනු ඇත.  
(මූලාශංර්ය : බුහාරි හා මුසල්ිම්) පසු ව විහිදී පවතින රක්ත 
වර්ණය බැස යන වතක් මේරි  හි වව්ලාව දිගු වවි.. රක්ත 
වර්ණය යනු හිරු එළිය සමඟ මුසු වූ රුය එළිය වව්. පසු ව රුය 
පැහැය ඉවත් වෙොස ්සුදු එළිය පමණක් පවතී. පසු ව එය ද 
ක්රමවයන් සැඟ වී යි.. සුදු එළිය සැඟ වී යාම රුය එළිය සැඟ 
වී ගිය බවට වූ සාධකයක් වවි..  

මේරි  සලාතය එහි ආරම්භ වව්ලාවව්ම ඉටු කිරීම නබි 
ුයමාණන් වපන්වා දුන් මඟ වව්. ඉමාම් තිර්මිදි විසන් වහළිදරව් 
කළ සල්මා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ 
හදීසය මීට සාධකයක් වලස පිහිටි.. එනම් 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 
හිරු අවරට ගිය විට මේරි  සලාතය ඉටු කරන්වනකු වූහ. 
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ඉමාම් තිර්මිදි ුයමා පවසන ආකාරයට සහාබාවරුන් හා 
ඉන් පසු පැමික  බු තර විද්වුයන්වේ මතය වූවේ එය බවය. 
වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා සමඟ 
ජි රීල් (අවලි.හිස ්සලාම්) ුයමා පළමු හා වදවන දිනයන්හි 
හිරු අවරට ගිය පසු ව එය ඉටු කර ඇති බැවිනි.  

4- ඉවා සලාතය : මේරි  වව්ලාව අවසන් වීවමන් ඉවා 
වව්ලාව ආරම්භ වව්. එනම් හිරුවේ රක්ත වර්ණය බැස යාවම් 
සට මධ්යම රාත්රිය දක්වා වූ කාලයි.. නබි (සල්ලල්ලාු  
අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් ප්රකාශං කළ බවට අ දුල්ලාහ ්
ඉ නු අම්ර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසය මීට සාධක ව පවතී. එනම්, 

ඉවා සලාතවේ වව්ලාව මධ්යම රාත්රිය දක්වාය. 
(මූලාශංර්ය : මුස්ලිම්)  

තනි ව වහෝ සාමුහික ව සලාතය ඉටු කරන්නන් එහි 
අවසන් වව්ලාව දක්වා එය ප්රමාද කිරීම උුයම්ය. නමුත් 
වමවහයවන්වනකු පිළිපදිමින් ඉටු කරන්නන්හට අසීරු 
වන්වන් නම් එය එහි ආරම්භ වව්ලාවව්ම ඉටු කිරීම සුයටු 
දායකය. එය දුව්කරත්වය පදනම් කර ෙනිමිනි. වහේුයව 
සහාබාවරුන් කල් ඇුයව රැස් ව සටිනු දුටුවව් නම් එුයමාණන් 
එය කළින්ම ඉටු කරති. හවුන් ප්රමාද වී රැසව්නු දුටුවව් නම් 
එුයමා ද ප්රමාද කරති. (වාර්තාකරු ජාබිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) 
මූලාශංර්ය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

ඉවා සලාතයට වපර නින්දට යාම පිළිකුල් සහෙතය. 
වහේුයව ෙැඹුරු නින්දට වැටී එය අතපසු වීමට අවස්යාව 
එළවඹන වහි.නි. ඉවා සලාතවයන් පසුව මිනිසුන් සමඟ කතා 
කිරීම ද පිළිකුල් සහෙතය. ඒ අනුව රාත්රිය අවසානවේ නැගිට 
සලාත් ඉටු කිරීම සඳහා ඉවා සලාතය ඉටු කළ වහාම නින්දට 
යා යුුයය. පසුව රාත්රිය අවසානවේ නැගිට ඉතා උනන්දුවවන් 
තහජ්ජුද් සලාතය ද පසුව සු ු  සලාතය ද ඉටු කරනු ඇත. 
වහේුයව ඉවා සලාතයට වපර නින්දට යාමත් ඉන්පසු ව කතා 
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කිරීමත් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පිළිකුල් 
කර ඇති බැවිනි. වමය අබූ බර්දා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 
විසන් වාර්තා වකොට ඇති අතර ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් 
ුයමා විසන් දන්වා ඇත.  

වමවසේ පිළිකුල් සහෙත වනුවේ කිසදු අවශංය්තාවකින් 
වතොරව රාත්රිවේ අවදි වී සටින විටය. නමුත් යම් කිස 
වහේුයවක් අවශංය්තාවක් ඇවතොත් එහි වරදක් වනොමැත.  

5- සු ු  වහවත් ෆජ්ර් සලාතය : අලුයම උදාවවත්ම එහි 
වව්ලාව ඇරවේ. හිරු උදා වන වතක් එය දීර්ඝ ව පවතී. 
අ දුල්ලාහ ් අම්ර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 
නබි ුයමාණන්වේ ප්රකාශංය මීට සාධකයක් වලස පිහිටි.. 
එනම්: ‘සු ු  වව්ලාව අලුයම උදාවව් සට හිරු උදා වනොවී 
පවතින කාලය පුරාය’ මූලාශංර්ය මුස්ලිම්. 

හිරු උදා වීම තහවුරු වූ විට එය ඉක්මන් කිරීම 
සුයටුදායකය. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 
‘ෙලස’් වහවත් අලුයම් කාලවයහි වකවනකු හුමනා ෙත හැකි 
තරමට ආවලෝකය පවතින විට සලාතය ඉටු කර ඇත. (වමය 
බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් ජාබිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 
විසන් වාර්තා කළ හදීසයකි.)  

වකවනකුට අමතක වී නම් වහෝ හු  නින්දට වැටුවණ් 
නම් වහෝ මතක් වූ වහාම එය ඉටු කිරීම අනිවාර්යය. නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට අනස ්
(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වමවසේ දන්වි.. ‘කවවරකුට සලාතය 
අමතක වූවේ ද එවසේ නැතවහොත් හු  නින්දට වැටුවණ් ද එය 
මතක් වූ විට හු  එය ඉටු කරත්වා ! ඒ වවනුවවන් කිසදු 
ප්රතිකර්මයක් කළ යුුය නැත.’ (මූලාශංර්ය බුහාරි හා මුසල්ිම්) 
අතපසු වූ සලාතයක් ප්රමාද වනොවකොට ක්වක ක ව ඉටු කිරීම 
අනිවාර්යය වව්. ඇතැම් ජනයා සතනවාක් වමන් නියමිත 
සලාතයට සාවප්ක්වව නියමිත කාලය පැමිවණන වතක් 
අවප්ක්වාවවන් වනොසටිය යුුයය. එවමන්ම තහනම් කරනු ලැබූ 
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වව්ලාව නික්ම යන වතක් එය ප්රමාද ද වනොකළ යුුයය. 
එවහි.න් හු  එම අවසය්ාවව්ම ඉටු කළ යුුයය.  

විමසුම:  

අතපසු වී ගිය සලාතය ඉටු කිරීවමන් හු වේ වෙකීම 
ඉටු වවි..  අතපසු වී ගිය සලාතය ද තත්කාලීන සලාතය වසේම 
ඉටු කරනු ලබි.. එය ප්රසද්ිකවේ පාරායන වකොට ඉටු කරනු 
ලබන්නක් නම් ප්රසද්ිකවේ පාරායනය කරමින් ද නිහඬ 
පිළිවවතකින් ඉටු කරනු ලබන්නක් නම් නිහඬ ව ද ඉටු කරනු 
ලැව .  

අතපසු වූ සලාතයන් කිහිපයක් නම් එවිට ඒවා 
අනුපිළිවවළින් ඉටු කරනු ලැබිය යුුයය. වහේුයව හන්දක් යුද 
දිනවේ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන්හට 
අසර් සලාතය ඉටු කිරීමට අතපසු වූ කල්හි එුයමාණන් එය 
මුලින්ම ඉටු වකොට පසු ව මේරි  සලාතය ඉටු කළහ. 
(මූලාශංර්ය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

අමතකවීමකින් වහෝ වනොදැනුවත්කමින් වහෝ 
තත්කාලීන සලතවේ වව්ලාව  ජුමුආ සලාතය හා සාමුහික 
සලාතය තමන්ට අතපසු වී යනු ඇතැි. බිය වන්වන් නම් වහෝ 
අනුපිළිවවළ අනුෙමනය වනොවකවරනු ඇත.  

එවමන්ම අතිවර්ක සලාතයන් නියමිත සලාතයන්ට 
ආවව්ක ක අමතර සලාතයන් විත්ර් සලාතයන් එම අනිවාර්යය 
සලාතයන් සමඟම ඉටු කරනු ලැව .  

වදවැනි වකොන්වද්සය: අව්රා වහවත් ශංරීරවේ රහසය් 
වපවදස් ආවරණය කිරීම. 

එනම් ශංරීරවේ ආවරණය කළ යුුය අනිවාර්යය වකොටස 
ආවරණය කිරීමය. එය ප්රසද්ිකවේ වහළි දැක්වීම අශීලාචාර 
ක්රියාවකි. එවසේ සදු කිරීවමන් ලැජ්ජා සහෙත විය යුුයය. 
උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ ප්රකාශං කරි..  
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وا َبِني َيا
ُ
ذ

ُ
ِلِّ َمْسِجد   آَدَم خ

ُ
ْم ِعْنَد ك

ُ
َتك

َ
ِزين  

ආදම්වේ දරුවනි, (සලාතය සඳහා) සරස නමන සෑම 
ස්යානයකම නුඹලාවේ අලංකාරත්වය ෙනු... (අල් කුර්ආන් 
7:31) 

වමි.න් අදහස් කරනුවේ සෑම සලාතක්ම ඉටු කරන 
අවස්යාවව් දී තම අලංකාරය ෙත යුුයය යන්නි.. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ 
බවට ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

‘වැඩිවියට පත් කාන්තාවක් ඇය හිස ආවරණය කරන 
වමොට්ටැක්කිලියකින් වතොර ව සලාතය ඉටු කරන්නී නම් එය 
පිළිෙනු වනොලැව .’ වමය ඉමාම් අබූ දාවූද් ඉමාම් තිර්මිදි යන 
අය විසන් වාර්තා වකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි වමය හසන් 
ෙණවේ හදීසයක් යැි. තවදුරටත් සඳහන් කරි..  

ආවරණය කළ යුුය වපවදස නිරාවණය කිරීම අිතක්ෂිත 
කරුණක් යැි. අල්ලාහ ්අල් කුර්ආනවේ නම් කරි..  

ا
َ
وا َوِإذ

ُ
َعل

َ
وا ف

ُ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
اِحش

َ
ا ف

َ
ْيَها َوَجْدن

َ
ا َعل

َ
ا آَباَءن

َ
َمَرن

َ
ُه أ

َّ
ْل ِإنَّ  ِبَها َوالل

ُ
 ق

َّ
َه  الل

ى ال
َ
وَن َعل

ُ
ُقول

َ
ت
َ
اِء أ

َ
َفْحش

ْ
ُمُر ِبال

ْ
ِه َما َيأ

َّ
ُموَن  ال الل

َ
ْعل

َ
(82)ت  

හවුන් යම් අිතක්ෂිත වදයක් කළ විට ‘අපවේ 
මුුයන්මිත්තන් වම් මත සටිනු අපි දුටුවවමු. තවද අල්ලාහ ්අපට 
වමය අණ කර ඇත’ යැි. පැවසුවවෝය. (නබිවරය) නියත 
වශංවයන්ම අල්ලාහ ්අිතක්ෂිත දෑ පිළිබඳ ව අණ වනොකරි.. 
නුඹලා වනොදන්නා දෑ අල්ලාහ ්මත (වෙොතා) පවසන්වනු  ද?  
(අල් කුර්ආන් 7:28) 

එකල වමොවුන් නිරුවත් වලසන් බි.ුයල්ලා වහවත් 
වද්ව මන්දිරය ප්රදක්වණය කරමින් සටියහ. එවසේ සදු කිරීම 
ආෙමික කටයුත්තක් වලස විශං්වාස කළහ. 
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ආවරණය කළ යුතු දෑහි දකොන්දේසි.  

සලාතවේ දී ආවරණය කළ යුුය දෑ අනුමත වූවක් 
පිවිුයරු වූවක් හා ශංරීරවේ වර්ණය වනොවපනන විනිවිද 
භාවයකින් වතොර වූවක් විය යුුයය. 

පිරිමියකුවේ අව්රාව (ආවරණය කළ යුුය සීමාව)  

පිරිමියකු ෙැට විවේ පසු වූවත් වැඩි විවේ පසු වූවත් හු  
තම ශංරීරය ආවරණය කළ යුුය සීමාව වනුවේ ඉණටිවේ සට 
දණහිස දක්වා වූ වකොටසි.. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව අලී (රළියල්ලාු  අන්ු ) 
ුයමා වමවසේ දන්වි.. ‘හබ හව  කලවා ප්රවද්ශංය ප්රදර්ශංනය 
වනොකරනු. ජීවුයන් අතර සටින්වනකුවේ වහෝ මිය ගිය 
අයකුවේ වහෝ කලවා ව වදස වනොබලනු.’  (මූලාශංර්ය: අබූ 
දාවූද්) 

තම පියා තම සීයාවෙන් වෙන තමන්ට දැනුම් දුන් බවට 
අම්ර් ඉබුනු ෂඅි.  (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 
කළ හදීසය ද වමවලස විස්තර කරි..  

‘අව්රාව (ආවරණය කළ යුුය වකොටස) වනුවේ ඉණ හා 
දණහිස අතර වූ වකොටසි..’   

මූලාශංර්ය දාරුකුත්නී. වමය හසන් ෙණයට අයත් 
වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුක්තය.  

වැඩිවියට පත් කාන්තාවකවේ අව්රාව. ඇයවේ මුළු 
ශංරීරයම ආවරණය කළ යුත්තකි.  නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමාණන් වමවසේ ප්රකාශං කළහ. ‘කාන්තාව 
මුළුමක න්ම අව්රාවකි’ වමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් පූර්ව සාධක 
හදීසයක් යැි. සඳහන් වකොට ඇත. ‘වැඩිවියට පත් කාන්තාවක් 
ඇය හිස ආවරණය කරන වමොට්ටැක්කිලියකින් වතොර ව 
සලාතය ඉටු කරන්නී නම් එය පිළිෙනු වනොලැව ’ යැි. ආඉවා 
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(රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලද හදීසයත් 
මීට සාධක ව පිහිටා ඇත. වමය පදනම් කර ෙනිමින් විද්වත්ු  
‘ඇත්වතන්ම කාන්තාවක් සලාතවේ නියමිත වව්ලාව ලබා පසු 
ව ඇය එම සලාතය ඉටු කරි.. නමුත් ඇයවේ අව්රාවවන් 
වකොටසක් නිරාවරණය වී නම් ඇයවේ සලාතය සුදුසු 
වනොවවි.’ යන නීතිය ක්රියාත්මක කරි..    

වමම හදීස ්සමඟ අල්ලාහ්වේ වදන් කිහිපයක් ද කියවා 
බලමු.  

ينَتَُهنَّ إيَلَّ  َوََل  يَن زي نَْها َما ُيبْدي نَّ لََعَ  َظَهَر مي ُُمريهي بَْن ِبي نَّ جُ  َويْلَْْضي يُوبيهي
ينَتَُهنَّ إيَلَّ يُ  َوََل  يَن زي نَّ  بْدي ُُعوََليهي ْلي  

හවුන්වේ අලංකාරය ඉන් මුය පිටින් ඇති දෑ හැර 
ප්රදර්ශංනය වනොකළ යුුයය. හවුන්වේ වමොට්ටැක්කිලි මගින් 
හවුන්වේ පපු මත දැමිය යුුයය. තම ස්වාමි පුරුවි.න්ට හැර 
වවන කිසවකුට හවුන්වේ අලංකාරය ප්රදර්ශංනය වනොකළ 
යුුයය. (අල් කුර්ආන් 24:31) 

َها َيا يُّ
َ
ْيِهنَّ مِ  أ

َ
ِمِنيَن ُيْدِنيَن َعل

ْ
ؤ
ُ ْ
ْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْل

َ
ْل ِِل

ُ
ِبيُّ ق ِهنَّ النَّ ِِ ِبي

َ
ْن َجال  

අවහෝ නබිවරය, හව  බිරින්දෑවරුන් හව  දූවරුන් හා 
වද්ව විශං්වාසවන්ත කාන්තාවන්හට හවුන්වේ වලෝගුව හවුන් 
මත එල්වලන්නට දමනු යැි. පවසනු. (අල් කුර්ආන් 33:59) 

ا
َ
ُتُموُهنَّ َمَتاًعا َوِإذ

ْ
ل
َ
ْم  َسأ

ُ
وِبك

ُ
َهُر ِلُقل

ْ
ط

َ
ْم أ

ُ
ِلك

َ
وُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاب  ذ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ف

وِبِهنَّ 
ُ
ل
ُ
 َوق

(නබිුයමාවේ බිරින්දෑවරුන් වන) හවුන්වෙන් නුඹලා 
යම් වස්ුයවක් ඉල්ලා සටින්වන් නම් තිරයක පිටුපස සට 
නුඹලා හවුන්වෙන් ඉල්ලා සටිනු. එය නුඹලාවේ හදවත් 
හවුන්වේ හදවත් වලට වඩාත් පිවිුයරු වව්.  (අල් කුර්ආන් 
33:53) 
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වමම පාඨ හා වමම අදහස ඇති ව සඳහන් වන 
කුර්ආනවේ හා හදීසවේ වසසු ප්රකාශං කාන්තාවක් අන්ය 
පිරිමින් ඉදිරිවේ ඇය මුළුමක න්ම අව්රාවක් යැි. වපන්වා 
වදි.. සලාතවේ වහෝ වව්වා වවනත් අවසය්ාවක වහෝ වව්වා 
හවුන් ඉදිරිවේ තම ශංරීරවයන් යමක් ප්රදර්ශංනය කිරීම සුදුසු 
වනොවව්. නමුත් ඇය අන්ය පිරිමින් වනොමැති ස්යානයක 
සලාතය ඉටු කරන්නී නම් සලාතවේ දී ඇයවේ මුු ණ ඇය 
නිරාවරණය කරි.. එවමන්ම ඇයවේ දෑත් හා පාද ද 
නිරාවරණය කරි.. එය කාන්තාවකට ඇය ඇඳ සටින ඇුමම 
සමඟ සලාතවේ නිරත වීමට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා ලබා දුන් අවකාශංය ෙැන අස්මා (රළියල්ලාු  
අන්හා) ුයමිය කළ වාර්තාව ඊට නිදසුනක් පිහිටන බැවිනි.  

ෙැට විවේ පසුවන කාන්තාවක් නම් ඇයවේ හිස මුු ණ 
දෑත් හා පාද යන දෑ හැර වසසු සයල්ල අව්රා වව්.  

තවද අල්ලාහ ්සලාතවේ දී අව්රා ව ආවරණය කිරීමට  
අමතර ව යමක් කරන වමන් නිවයෝෙ කරි.. එය 
අලංකාරවයන් පසුවීමි.. උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ පවසි..  

وا َبِني َيا
ُ
ذ

ُ
ِلِّ َمْسِجد   آَدَم خ

ُ
ْم ِعْنَد ك

ُ
َتك

َ
ِزين  

ආදම්වේ දරුවනි, (සලාතය සඳහා) සරස නමන සෑම 
ස්යානයකම නුඹලාවේ අලංකාරත්වය ෙනු... (අල් කුර්ආන් 
7:31) 

වමහිදී අව්රා ව ආවරණය කිරීම පමණක් වනොව 
අලංකාරවයන් වපනී සටීමට ද හු  නිවයෝෙ කරි.. 
මුස්ලිම්වරයකු අල්ලාහ ්ඉදිරිවේ සටින විට අලංකාර ඇදුවමන් 
සැරසී අලංකාර වලස වපනී සටිය යුුයය. ඒ අනුව සලාතය ඉටු 
කරන්වනකු මුය පිටින් හා අේයන්තර ව පූර්ණ අලංකාරවයන් 
වලසන් වපනී සටිි.. සුපුරුදු පරිදි අලංකාරය සඳහා සූදානම් 
වවමින් හිස ආවරණය කරන්වන් නම් ඒ සඳහා හු වේ හිස ද 
හු  ආවරණය කර ෙනී. 
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ුයන්වන වකොන්වද්සය: නජීස ්වලින් වැළකී සටීම. 

නජීස ්වලින් වැළකී සටීම යනු සලාතය ඉටු කරන්නා 
එි.න් දුරස්වීමි.. එනම් තම ශංරීරවේ වහෝ වසත්්රවේ වහෝ 
සලාතය ඉටු කරන ස්යානවේ වහෝ එය තැවරී ඇත්නම් ඉවත් 
කිරීමි..  

නජීස ්යනු මියගිය දෑ වහනය වන රුිකරය මලමූත්ර 
වැනි සලාතයට බාධා පමුණුවන නියමිත අපවිත්ර දෑ වව්. 
උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ පවසි..  

ْر  ِ
هِّ
َ
ط

َ
 َوِثَياَبَك ف

හව  වසත්්රය හබ පිරිසදු කර ෙන්න. (අල් කුර්ආන් 
74:4) මින් අදහස් වකවරනුවේ එය ජලවයන් වසෝදා පිරිසදු 
කිරීම බව ඉ නු සීරීන් ුයමා පවසා සටිි.. වව්දනාවට 
ලක්වවමින් තිබූ මිණීවළ වල් වදකින් එකක් පිළිබඳ ව නබි 
ුයමාණන් පවසා සටිය දී ‘හවුන් වදවදනාවෙන් එක් අයකු 
මූත්ර වකොට එි.න් පිරිසදු වනොවූ අවයකි’ යැි. පැවසූ බව 
ඉ නු අ බාස ්(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. එවමන්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ 
අස්මා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමියට ‘හබ හව  ඇුමවමහි හසප් 
රුිකරය තැවරුණු විට එයා වසෝදා වෙන පසු ව එහි සලාතය 
ඉටු කරන්න’ යැි. නිවයෝෙ කළහ. (මූලාශංර්ය : බුහාරි හා 
මුස්ලිම්) තවත් අවස්යාවක ‘හව  පාවහන් යුෙල බිම අුයල්ලා 
පසු ඒ වදක පැලද සලාතය ඉටු කරන්න’ යැි. නිවයෝෙ කළහ. 
තවත් අවසය්ාවක  ‘මස්ජිදය ුයළ මූත්ර කළ පුද්ෙලයාවේ 
මූත්රවට ජලය වක්වකොට පිරිසදු කරන්නැ’ි. නිවයෝෙ කළහ. 
එවමන්ම මලමූත්ර අවස්යාවන්හි ජලය මගින් හා ෙල් මඟින් 
පිරිසදු කර ෙැනීම පිළිබඳ සදහන් වී හදීස් හා මීට අමතර ව 
පිරිසදුකම පිළිබඳ ව සඳහන් හදීස ් ද මීට සාධක වශංවයන් 
පිහිටා ඇත.  
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සලාතවයන් පසු හු  යම් අපවිත්ර දැයක් හු  මත 
තිවබනු දුටුවව් නම් එවමන්ම එය ඇති වූවේ කවදා වකොතැනක 
දැි. හු  වනොදන්වන් නම් එවිට හු වේ සලාතය නිවැරදිය. 
එවමන්ම සලාතයට වපර ඒ පිළිබඳ හු  දැන සටිය ද එය ඉවත් 
කිරීමට හු ට අමතක වී නම් එවිට ද වඩා නිවැරදි ප්රකාශං 
අනුව හු වේ සලාතය නිවැරදිය. නමුත් සලාතය අතරවාරවේ 
යම් අපවිත්ර දැයක් ඇති බව දැන මහත් පරිශංර්මයකින් 
වතොරව නජීස ්ඉවත් කිරීමට හැකි පාවහන් හා ජටාව වැනි 
වදයක් වවවතොත් එය ඉවත් වකොට සලාතය අතණ්ඩ ව ඉටු 
කළ යුුයය. එය ඉවත් වනොකවළේ නම් සලාතය නිව්ඵල වී යි..  

විමසුම සලාතය ඉටු කිරීමට නුසුදුසු ස්ථාන 

පළමුව : ක ර් වහවත් සුසාන භූමිය. එනම් සුසාන 
භූමියක සලාතය ඉටු කිරීම නිවැරදි වනොවව්. එය මිනී වළ දමා 
ඇති සෑම ස්යානයක්ම අදහස ්වකවර්. අබූ සඊද් (රළියල්ලාු  
අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමාවේ ප්රකාශංය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා 
ඇත. එනම් ‘වසොවහොන් බිම් ස්නානය කරන ස්යාන හැර මුළු 
මහත් මහවපොවළොවම මසජ්ිද් (සලාතය ඉටු වකවරනු ලබන 
ස්යානයන්) වව්.’ ප්රධාන වපවළේ ඉමාම්වරු පස් වදනා විසන් 
වමය වාර්තා වකොට ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි ුයමා වමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව දන්වා සටීි.. තවත් විවටක නබි 
ුයමාවණෝ ‘නුඹලා ක ර් ස්යාන වවත සලාතය ඉටු 
වනොකරන්න. ඒ මත වාඩි වී වනොසටින්න’ යැි. ප්රකාශං කර 
ඇත. (මූලාශංර්ය: මුස්ලිම්)  

ක ර් සය්ාන වල වහෝ මිනී වළ දැමූ සය්ානයක සලාතය 
ඉටු කිරීම තහනම් වීමට මූලික වහේුයව අපවිත්රකමින් 
ප්රවව්ශංම් වීම සඳහා වනොව එය ඒවාට ෙරු බුු මන් දැක්වීමක් 
වහෝ වන්දනාවක් බවට පවත්වන බැවිනි. වමය මිනීවළවල් 
නැමදුමට ලක් වීවම් මාර්ෙ වසා දමනු ඇත. නමුත් වමහිදී 
ජනාzසා සලාතය වවන් වවි.. එම සලාතය ක ර් ස්යාන වල 
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ඉටු කිරීමට අනුමැතිය ඇත. එවමන්ම මිනීවළක් මතට වී 
සලාතය ඉටු කිරීම ද වමවලසමය. ක ර් ස්යානය යැි. 
සැලවකන කවර ස්යානයක වහෝ වව්වා සලාතය ඉටු වනොකළ 
යුුයය. වහේුයව ක ර් සය්ානයට මිනී වළ දැමූ ස්යාන සමඟම 
එය අවට වූ භූමි ප්වරද්ශංයත් ඇුයළත් වන බැවිනි.  

ඒ අනුව ක ර් වදසට හැරී සලාතය ඉටු කිරීම ද නිවැරදි 
වනොවව්. අබූ මුර්සද් අල් ෙන්වීි. (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 
විසන් වාර්තා කළ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
ුයමාවේ ප්රකාශංය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටි.. එනම් ‘නුඹලා 
මිනීවළවල් වවත සලාතය ඉටු වනොකරනු’ (මූලාශංර්ය: 
මුස්ලිම්)  

එවමන්ම ක ර් ඉදි කර ඇති මස්ජිදයන් ුයළ සලාතය 
ඉටු කිරීම ද නිවැරදි වනොවව්. මසජ්ිදය තනා පසු ව එහි වද්හය 
වළ දමා ඇත්නම් එවිට එම වද්හය වෙොඩ වෙන මසජ්ිද් 
සීමාවවන් ඉවත වළ දැමිය යුුයය.  

වදවනුව: වැසකිළි වල සලාතය ඉටු කිරීම ද නිවැරදි  
වනොවව්. ඒව මළමූත්ර පහ කරන ස්යාන වව්. එම ස්යාන වල 
වවි.තානුන් ෙැවවසන බැවින් ද ඒවා වැසකිළි කැසකිළි 
අවශංය්තා ඉටු කිරීම සඳහා සූදානම් කර ඇති බැවින් ද එම 
ස්යාන වල සලාතය ඉටු වනොකළ යුුයය.  

ුයන්වනුව: නාන කාමර වල සලාතය ඉටු කිරීම ද 
නිවැරදි වනොවව්. එය ස්නානය කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද 
ස්යානයක් වන බැවින් ද තම රහසය් වපවදස් නිරාවරණය 
කරන ස්යානක් බැවින් ද වවි.තානුන් ෙැවවසන ස්යානයක් 
බැවින් ද එහි සලාතය ඉටු කිරීම සුදුසු වනොවව්. වමම තහනම 
නාන ස්යානයට පමණක් වනොව වදොරටුවක් ඉදි වකොට නාන 
කාමරය යැි. සැලවකන සෑම ස්යානයකටම අදාළ වව්. නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වාර්තා කළ බවට 
අබූ සඊද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් දන්වා ඇති හදීසය 
මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් ‘මිනි වළ දමා ඇති 
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ස්යාන හා ස්නානය කරන ස්යාන හැර මුළු මහත් 
මහවපොවළොවම මස්ජිද් (සලාතය ඉටු වකවරනු ලබන 
ස්යානයන්) වව්.’ ප්රධාන වපවළේ ඉමාම්වරු පස් වදනා විසන් 
වමය වාර්තා වකොට ඇත. වමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව දන්වා සටීි.. 

සව්වැන්න : හටු ොල් වල සලාතය ඉටු කිරීම ද නිවැරදි 
වනොවව්. එය හටුවන් ජීවත් වන එවමන්ම නිතර ෙැවවසන 
ස්යානයකි. එවමන්ම හටුවන් ජලය පානය කිරීම සඳහා යන 
එන ස්යා වල ද සලාතය ඉටු වනොකළ යුුයය. නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා හටුවන් ොල් කරන 
ස්යානයන්හි සලාතය ඉටු කිරීම වළකා ඇති බවට ජාබිර් බින් 
සමුරා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මීට 
සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. (මූලාශංර්ය: මුස්ලිම්)  

පස ්වැන්න : නජීස ්වහවත් අපවිත්ර දෑ ඇති සය්ාන වල 
ද සලාතය ඉටු කිරීම නිවැරදි වනොවව්. නජීස් ස්යාන වල 
සලාතය ඉටු කිරීවම් තහනම පිළිබඳ ව ඉහත සඳහන් හදීස ්මීට 
සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත.  

විමසුම :  

ප්රතිමා ඉදි කරනු ලැබූ ස්යාන වහෝ පිළිර එල්ලා ඇති 
ස්යාන වල සලාතය ඉටු කිරීම පිළිකුල් සහෙතය. වම් පිළිබඳ ව 
සහාබාවරු දැනුම් දුන් වාර්තා ේරන්ය වල සඳහන් ව ඇත.  

සව්වැන්න : කි ලාවට මුු ණ ලෑම  

සලාතය නිවැරදි වීවම් වකොන්වද්ස අුයරින් කි ලාවට 
මුු ණ ලෑමද එක් වකොන්වද්සයකි. එනම් එය පාරිශුද්ධ 
කඃබාවි.. ඒ වවත ජනයා මුු ණලා යන බැවින් ද සලාතය ඉටු 
කරන්නා එයට මුු ණලා සලාතය ඉටු කරන බැවින් ද එයට 
කි ලා යනුවවන් නම් තබන ලදී. උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ 
පවසා සටිි..  
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دي اُْلََرامي وََحيُْث َما  ْم ُكنْتُْم فََولُّوا وُُجوَهكُ  فََولِّ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسجي
 َشْطَرهُ 

නුඹවේ මුු ණ ශුද්ධ මස්ජිදය වවත ම හරවනු. නුඹලා 
වකොතැනක සටිය ද නුඹලා නුඹලාවේ මුු ණු ඒ වදසටම 
හරවනු. (අල් කුර්ආන් 2: 150) 

සලාතය වැරදි වලස ඉටු කළ පුද්ෙලයකු 
සම්බන්ධවයන් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 
ප්රකාශං වකොට අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) විසන් 
වාර්තා කළ හදීසය ද වමයට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. 
එනම් ‘හබ සලාතය සඳහා සූදානම් වූ විට පූර්ණ වලස වුළු 
වධෝවනය කර ෙන්න. පසු ව කි ලා වදසට මුු ණ ලා අල්ලාු  
අක්බර් යැි. තක්බීර් පවසන්න. (මූලාශංර්ය: මුස්ලිම්)  

කවවරකු මසජ්ිදුල් හරම් ුයළ කඃබාවට සමීප සටින්වන් 
ද හු  තම මුළු ශංරීරයම කඃබා ව වදසටම හැරවීම අනිවාර්යය 
වව්. වහේුයව ඒ වදසට හැරීවම් හැකියාව හු ට තිවබන බැවිනි. 
එවහි.න් හු  එි.න් වවනතකට හැරීම සුදුසු වනොවව්. නමුත් 
කවවරකු කඃබාවට දුරින් වවනත් ප්රවද්ශං වල ජීවත් වන්වන් ද 
එවිට හු  සලාතවේ දී කඃබා ව පිහිටා ඇති දිශංාවට මුු ණ ලා 
යුුයය. එවිට මදක් කඃබාවට දකුක න් වහෝ වමින් වහෝ පිහිටීම 
වරදක් වනොවව්. ඊට සාධක වශංවයන් ‘කි ලා ව නැවෙනහිර 
හා බටහිර අතරය’ යැි. යනුවවන් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බවට අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  
අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය සාධක වශංවයන් පිහිටා 
ඇත. වමම හදීසය ඉමාම් තිර්මිදි ුයමා පූර්ව සාධක හදීසයක් 
බව සඳහන් කරන අතරම සහාබාවරු එක් අයකු පමණක් 
වනොව බු තරයක් වදනා මම හදීසය සඳහන් කර ඇත. වමය 
මදීනා වාසීන් හා එයට සමාන්තර ව පිහිටා ඇති ප්රවද්ශංවාසීන් 
මුල් කර වෙනය. වම් හා සමාන ව වසසු ප්රවද්ශං ද තක්වසේරු 
කළ යුුයය. උදාහරණයක් වශංවයන් වකවනකු නැවෙනහිර 
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පළාතක ජීවත් වන්වන් එවිට හු වේ කි ලා ව වනුවේ උුයරු 
හා දකුණ අතර වූ ප්රවද්ශංයි.. බටහිර පළාතක සටින්වන් නම් 
එහි නීතිය ද එවලසමය.  

විමසුම: පහත සඳහන් අවස්යා වල කි ලා ව මුු ණ 
ලෑවම් වකොන්වද්සය ක්රියාවිරහිත වව්.  

කි ලා වදසට මුු ණලෑමට වනොහැකි වූ අවස්යාවක: 
යම් වකවනකු කි ලාවට මුු ණ ලෑමට හැකියාව තිබුණු නමුත් 
හු  කි ලා වනොවන දිශංාවකට බැඳ දමා වහෝ හිර කර තබා 
ඇති විවටක විද්වුයන්වේ ඒකමතික තීන්දුව අනුව හු  කි ලා 
වදසට වනොහැරුණ ද හු වේ හැකියාවට අනුව සලාතය ඉටු 
කළ යුුයය. වහේුයව අනිවාර්යය දෑ වනොහැකියාව වහේුයවවන් 
ඉන් ඉවත් වන බැවිනි.  

වැළැක්විය වනොහැකි අවසය්ාවක:  

යුද පිටියක යුද්ධය උේර වූ අවස්යාවක හා ෙංවුයර 
වහේුයවවන් වහෝ ගින්නක් වහේුයවවන් වහෝ සුයරු ප්රහාරයක් 
වහේුයවවන් වහෝ වවනත් වහේුයවක් මත පලා යන වකවනකු 
උදාහරණ වශංවයන් වපන්විය හැක. එම අවසය්ාවව් කි ලා ව 
වදසට මුු ණ ලෑවම් වකොන්වද්සය ක්රියාවිරහිත වව්.  

දුව්කර හා අසීරු අවස්යාවක:  

කි ලා ව වදසට මුු ණ ලෑමට ශංක්තිය වනොදරන 
වරෝගියකු වහෝ ඒ වදසට හැරීමට අසීරු වකවනකු උදාහරණ 
වලස වපන්විය හැක. වමොවුන් සයලු වදනා කි ලා වනොවන 
දිශංාවක සටිය ද හවුන් සටින තත්තවවේම සලාතය ඉටු කරි.. 
හවුන්වේ සලාතය නිවැරදිය. වහේුයව නියත වශංවයන්ම 
වකොන්වද්සයක් එය ඉටු කළ වනොහැකි තත්වයකට පත් වූ 
විවටක එහි අනිවාර්යභාවය ක්රියාවිරහිත වවි.. උත්තරීතර 
අල්ලාහ ්වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

َ َما اْستََطْعتُمْ  ُقوا اّللَّ  فَاتَّ
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‘නුඹලා හැකි පමක න් අල්ලාහ්ට බිය හැඟීවමන් යුුය ව 
කටයුුය කරන්න.’ (අල් කුර්ආන් 64:16) 

‘මම නුඹලාට යමක් නිවයෝෙ කළ විට නුඹලාවේ 
හැකියාවව් තරමට එය වෙන එනු’ යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  
අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ පැවසූහ. (මූලාශංර්ය: බුහාරි හා 
මුස්ලිම්) ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 
කළ හදීසයක් බුහාරිහි වමවසේ සඳහන් වවි.. ‘සැබැවින්ම 
හවුන් බිය දරුණුවූ අවස්යාවව් කි ලාවට 

 මුු ණලමින් ද පසුපස ලමින් ද සලාතය ඉටු කර ඇත. 

ෙමනක නිරත වවමින් සටිය දී නෆිල් වහවත් අතිවර්ක 
සලාතවේ දී : 

වකවනකු පා ෙමනින් වහෝ වාහනයකින් වහෝ ෙමන් 
කරමින් සට සීමිත ඉඩකඩක් පමණක් ඇති බැවින් කි ලා 
වදසට හැරීමට හැකියාවක් වනොදැරුවව් නම් එහිදී ද කි ලා 
වනොවන දිශංාවකට සලාතය ඉටු කිරීම අනුමැතිය ඇත. වම් 
සඳහා අනස ් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  
අන්ු ) යන උුයමන්ලා හා වවනත් අය කළ වාර්තාවන් සාධක 
වශංවයන් පිහිටා ඇත.  

විමසුම:  

කි ලා දිශංාව යැි. වපන්වා වදන කරුණු වබොවහෝමයක් 
ඇත.  

එවාි.න් සමහරක් වමවසේය. 

දැනුම් දීවමන්: එනම් වැඩිවියට පත් විශං්වාසනීය 
පුද්ෙලයකු විසන් කි ලා දිශංාව වමය යැි. දැනුම් දුන් විටක 
හු වේ දැනුම් දීම මුල් කර ෙනිමින් ක්රියා කළ හැක. 

මහාරී  වහවත් නැමදුම් මධ්යස්යාන අනුෙමනය 
කරමින්: කි ලා දිශංාවට මුු ණ ලා එහි නැමදුම් කරනු 
ලබන්වන් නම් එය අනුෙමනය කරමින් ක්රියා කළ හැක. එය 
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කි ලා ව යන්නට සාධක වශංවයන් ද ෙත හැක. වහේුයව එම 
නැමදුම් මධ්යස්යාන වල සුපුරුදු පරිදි නැමදුම් කටයුුය 
කරනුවේ එම දිශංාව මුල් කර වෙන බැවිනි. ඒ අනුව ඒ වදසට 
මුු ණලෑම නිවැරදි බව එය වපන්වි..  

ක්ෂිතිජවේ ඇති සලකුණු මගින් : තාරකා මුල් කර 
ෙනිමින්  කි ලා දිශංාව වසොයා ෙත හැක. අහවසහි ඒවා ස්යාන 
ෙත වී ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්වමවසේ  ප්රකාශං කරි.. 

 وََعََلَمات  َوبيانلَّْجمي ُهْم َيْهتَُدونَ 

සලකුණු හා තරු මගින් හවුු  මඟ ලබති.  (අල් කුර්ආන් 
16:16)  

හිරු හා සුය පිහිටීම මගින් 

මාලිමා යන්ත්රය වැනි නවීන උපකරණ වහෝ වවනත් 
දෑ මගින් 

විමසුම :  

කි ලා දිශංාව වසොයන්නා කි ලා දිශංාව පිළිබඳ 
අවවබෝධයක් ඇත්වතකු නම් හු  පදිංචිව සටිය ද ෙමනක 
සටිය ද එය පරිශංර්මයකින් යුුය ව වසවිය යුුයය. එවසේ තම 
පරිශංර්මවයන් වසොයා දැන ෙන්නට තරම් දැනුම වනොමැති වූ 
විවටක ඒ පිළිබඳ පරිශංර්මවයන් වසොයා දැන ෙන්නා වවනකකු 
අනුෙමනය කළ යුුය වව්. එවමන්ම හු  පදිංචි ව සටී නම් වහෝ 
ෙමට කිට්ටුවවන් සටී නම් වහෝ මසජ්ිදයක සටින්වන් නම් 
කි ලා දිශංාව වවන වකනකු වෙන් අසා දැන ෙත යුුයය. 
කි ලා ව පිළිබඳ කිසවකු අනුෙමනය කිරීමකින් වහෝ 
විමසීමකින් වතොර ව සලාතය ඉටු වකොට කි ලා දිශංාව හු ට 
වැරදුණු විට හු  සලාතය නැවත ඉටු කළ යුුය වව්.  

වපොදුවව් යවමකු මසජ්ිදවයන් හා පදිංචි ස්යානවයන් 
ඈතක සටින්වන් නම් එවිට හු  කි ලාව තක්වසේරු වකොට 
සලාතය ඉටු කළ යුුයය. එවිට හු වේ සලාතය නිවැරදිය.  
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පසව්ැන්න: නිේයත් වහවත් පැුයම  

නීේයතයක සලාතවේ වකොන්වද්ස අුයරින් එකකි. 
නිේයත් යන්වනහි භාවාමය අදහස පැුයම වච්තනාව යන්නි.. 
ආෙමානුකූල අදහස වනුවේ අල්ලාහ ්වවත සමීප වීම උවදසා 
හු ට ෙැතිකම් කිරීමට ඇති කර ෙන්නා වූ අිකව්ඨානයි..  

එහි ස්යානය හදවතය. එය මුවින් ප්රකාශං කළ යුුය 
නැත. එය නවක බිහි වූ කරුණකි. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් වහෝ එුයමාවේ 
මිුයරන් වන සහාබාවරු වහෝ එවසේ සදු කර වනොමැත. තමන් 
අවප්ක්ෂිත සලාතය එනම් ලුහර් නම් ලුහර් වලසත් අසර් නම් 
අසර් වලසත් තම හදවවතහි අිකව්ඨාන කර ෙත යුුයය. ‘සයලු 
ක්රියාවන් වච්තනාව අනුව පිහිටි.’ යනුවවන් නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා කළ ප්රකාශංය මීට 
සාධක වශංවයන් පිහිටි.. (වාර්තාකරු: උමර් රළියල්ලාු  
අන්ු  ුයමා, මූලාශංර්ය: බුහාරි හා මුසල්ිම්) ඒ අනුව නියමිත 
සලාතය වහෝ වව්ලාවට නියමිත සලාතය අදිටන් කරි.. 
නිේයතය නැමදුමත් සමඟම බැවදනු පික ස එය ආරම්භ 
තක්බීරවේම අදිටන් කරි.. මදක් කළින් අදිටන් කවළේ නම් එහි 
වරදක් වනොමැත.  

එම අදිටනය සලාතය පුරාවට පිහිටිය යුුයය. සලාතය 
අතරවාරවේ අදිටනය බිද වැටුවණ් නම් එවිට සලාතය නිවඵ්ල 
වී යි..  

අදිටනය බිඳ වැටීම පිළිබඳ ව යම් සැකයක් වී නම් 
සලාතය නිව්ඵල වනොවවි.. වහේුයව අදිටනය මුල් 
ස්වභාවවයන්ම තවදුරටත් පිහිටන බැවිනි. එවමන්ම සලාතවේ 
තහනම් කරන ලද වදයක් සදු කිරීමට සුයවව් නම් එවිට 
සලාතය නිවඵ්ල වනොවව්.  

විමසුම: තනි ව සලාතය ඉටු කරන්වනකුට ෆර්ල් 
වහවත් අනිවාර්යය සලාතය සඳහා අදිටන් වකොට පසු ව 
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සාධාරණ වහේුයවක් තිබී  හු  එය නාෆිලා වහවත් අතිවර්ක 
සලාතයක් වලස වවනස ් කිරීමට අනුමැතිය ඇත. 
උදාහරණයක් වලස හු  තනි ව සලාතය ඉටු වකොට පසු ව 
සාමුහික සලාතය සමඟ එකුය වීමට සතූ විටක එවලස කටයුුය 
කළ හැක.  

නිේයතය වවනස ්කිරීම වකොටස් කිහිපයකට වබවදි..  

පළමුවැන්න: අනිවාර්යය සලාතයක් වහෝ කාල වහෝ 
ස්යාන වහෝ අවස්යා සහෙත අතිවර්ක සලාතයක් වපොදු 
අතිවර්ක සලාතයක් බවට වවනස ්කිරීම. එය සාමුහික සලාතය 
අතපසු වීමක් වහෝ සලාතය සඳහා වූ නියමිත කාලය ඉකුත් 
වීමක් වහෝ සදු විය හැකි තාක්කල් එවසේ කිරීමට අනුමැතිය 
ඇත.  

වදවැන්න: නියමිත සලාතයක් නියමිත සලාතයක් වවත 
වවනස ්කිරීම එවිට හු වේ අදිටනය හු  අවහෝස කළ බැවින් 
පළමු සලාතය නිවඵ්ල වී යි.. මුල සට අදිටනය වනොමැති 
බැවින් වදවන සලාතය ඉටු වනොවවි..  

ුයන්වැන්න: වපොදු සලාතයක් නියමිත සලාතයකට 
වවනස ්කිරීම එය නිවැරැදි වනොවව්.  

විමසුම:  

වම් හැර වවනත් වවනස ් වීම සදු කළ හැක. එනම් 
පුද්ෙලික ව සලාතය ඉටු කරමින් සටින තත්ත්වවේ සට 
සාමුහිකව ඉටු කරනු ලබන සලාතයට සහභාගී වීමට වහෝ 
සලාතය වමවහයවීවම් තත්ත්වයට වහෝ වවනස ්වීමට අවසරය 
ඇත. එවමන්ම සාධාරණ වහේුයවක් ඇවතොත් ඉමාමත් 
තත්ත්වවේ සට මඃමූම් තත්ත්වයට වහෝ පුද්ෙලික ව සලාතය 
ඉටු කිරීවම් තත්ත්වයට වවනස ්වීමට අවසරය ඇත. එවමන්ම 
සාධාරණ වහේුය ඇවතොත් මඃමූම් තත්වවේ සට ඉමාමත් 
තත්ත්වයට වහෝ පුද්ෙලික ව සලාතය ඉටු කරන තත්ත්වයට 
වවනස ්වීමට ද අවසරය ඇත.  
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ඉ නු අ බාස ්(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 
කළ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් නියත 
වශංවයන්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ 
සලාතය සඳහා සට ෙත්හ. එුයමාණන්ට වමින් ඉ නු අ බාස ්
(රළියල්ලාු  අන්ු  සට ෙත්හ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) පුද්ෙලික ව ඉටු කරමින් සටි තත්ත්වවේ සට 
සාමුහික සලාතවේ තත්තවයට වවනස ්වූහ. (මූලාශංර්ය : බුහාරි 
හා මුස්ලිම්) වම් හැර ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය හා 
වවනත් අය විසන් වාර්තා කරන ලද හදීස ්ද සඳහන් වී ඇත.  
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සලාතය සඳහා මස්ජිදය වවත ෙමන් කිරීවම් විනය 

පිළිබඳ පාඩම 

මුස්ලිම් සමාජය සමෙ එක් වී සාමුහික ව සලාතය ඉටු කිරීම 
සඳහා මුස්ලිම්වරයකු නිවසන් පිට ව යන විට තැන්පත් ව හා 
ොම්භීර ව පිට ව යා යුුයය. සකීනත් වහවත් තැන්පත්භාවය යනු 
තමන් ෙමන් කරන විට ඉතා සන්සුන් ව ෙමන් කිරීමය. වකාර් 
වහවත් ොම්භීරත්වය යනු ශංාන්ත ලීලාවවන් මෘදු වලසන් බැල්ම 
පහත වහළමින් ෙමන් කිරීමය.  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ 
ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

හබ සලාතය සඳහා පැමිවණන විට (තවත් වාර්තාවක හබට 
ඉකාමත් ඇසුනු විට) හබ ෙමන් කරනු. හබ තැන්පත්ව ෙමන් 
කරනු. හබට සලාතය හිමි වූ විට සලාතය ඉටු කරනු. හබට ඉන් 
යමක් අතපසු වූ විට එය පූර්ණවත් කරනු. (මූලාශං්රය: බුහාරි හා 
මුස්ලිම්) 

‘හබ අුයරින් කිසවකු වහෝ සලාතය වවත යන්වන් ද එවිට 
හු  සලාතය ුයළය.’ යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
ුයමා ප්රකාශං කළ බව ඉමාම් මුස්ලිම් ුයමා දන්වා ඇත.  

මුස්ලිම්වරයකු මස්ජිදය වවත උදෑසනම පිටත් ව යා යුුයය. 
වහේුයව හු  මුල් තක්බීරය හිමි කර ෙත යුුය බැවින් හා සාමුහික 
සලාතයට මුල් අවස්යාවව්ම සහභාගී විය යුුය බැවිනි.  

‘හබ අුයරින් වකවනකු වුළු වෙන එම වුළු වධෝවනය 
අලංකාර ව ඉටු වකොට පසු ව හු  මස්ජිදය වවත පිය නෙන්වන් නම් 
හු  තබන සෑම පියවරකට එමගින් හු ට තරාතිරමක් උසස ්වී 
එමගින් හු වේ පාපයක් මැකී යනු මිස නැත.’ යැි. ඉ නු උමර් 
(රළියල්ලාු  අනුු ) ුයමා විසන් කළ වාර්තාව බුහාරි මුස්ලිම් හි 
සඳහන් වී ඇත.  

මස්ජිදය වදොරටුව අසලට ගිය විට එහි පිවිවසන අවස්යාවව් 
දකුණු කකුල මුලින් තබා පහත සඳහන් අයුරින් යැි. පැවසය යුුයය. 
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نْ  يمي مي يمي وَُسلَْطانيهي الَْقدي هي الَْكري يمي َوبيوَْجهي ي الَْعظي ُعوُذ بياّللَّ
َ
 أ

يمي  يَْطاني الرَّجي  الشَّ
අඌදු බිල්ලාහිල් අළීම් වබිවජ්හිල් කරීම් වසුල්තානිහිල් 

කදීම් මිනව් වවි.තානිර් රජීම්  

වත්රුම: සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්වේ නාමවයන් ද සදා 
පවතින හු වේ ෙරුත්වවේ නාමවයන් ද හු වේ ආිකපත්යවේ 
නාමවයන් ද පලවා හරින ලද වවි.තාන්වෙන් සදු විය  හැකි 
හානිවයන් ආරක්වාව පතමි.  

වමය අබූ දාවූද්හි සඳහන් වී ඇති අතර ඉමාම් නවවි ුයමා 
වමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව මනා වලස පිහිටා ඇති බව සඳහන් 
කරි..  

අබූ ු වමි.ද් වහෝ අබූ ු වරි.රා දන්වා ඇති අයුරින්  

بَْواَب رمَْحَتيَك 
َ
ْر ِلي ُذنُوِبي َواْفتَْح ِلي أ  اللَُّهمَّ اْغفي

අල්ලාු ම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් අල්ලාු ම්මේෆිර්ලී දුනූබී 
වෆ්තහ් ලී අ වාබ රහ්මතික. 

වත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, මාවේ පවට මා වවත සමාව 
පිරිනමනු මැනව ! හබවේ ආිතර්වාදවේ වදොරටු මා වවත විවර කර 
වදනු මැනව ! යැි. පැවසය යුුයය. 

මස්ජිදවයන් පිටත් වීමට සුයවව් නම් වම් කකුල ඉදිරිවයන් 
තබා වපර කළ අයුරින්ම ප්රාර්යනා කළ යුුයය. එහිදී රහම්තික යන 
පදය වවනුවට ෆල්ලික යන පදය වයොදා පැවසය යුුයය.  

එනම්  

ْر ِلي ُذنُوِبي ِمْسِب ي اللَُّهمَّ اْغفي ََلُم لََعَ رَُسولي اّللَّ ي َوالسَّ َواْفتَْح ِلي   اّللَّ
بَْواَب فَْضليَك 

َ
 أ
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බිසම්ිල්ලාහි වසස්ලාමු අලා රසූලිල්ලාහි අල්ලාු ම්මේෆිර්ලී 
දුනූබී වෆ්තහ් ලී අ වාබ රහ්මතික. 

වත්රුම: අල්ලාහව්ේ නාමවයන් ආරම්භ කරමි. අල්ලාහව්ේ 
දූතයාණන් වවත ශංාන්තිය සමාදානය අත් වව්වා! යා අල්ලාහ්! 
මාවේ පවට මා වවත සමාව පිරිනමනු මැනව! හබවේ භාේයවේ 
වදොරටු මා වවත විවර කර වදනු මැනව! වමවසේ ආිතර්වාදය යන 
පදය වවනුවට භාේයය යනුවවන් පැවසීමට වහේුයව මස්ජිදය යනු 
ආිතර්වාදවේ ස්යානයි.. ජීවවනෝපාය සලසා ෙන්නා ස්යානය 
මස්ජිදවයන් පිටතය. එය අල්ලාහ්වෙන් වූ භාේයය වන බැවිනි.  

එවමන්ම මස්ජිදය වවත පිවිසුනු විට තහේයුයල් මස්ජිද් 
වහවත් මස්ජිදය වවනුවවන් පිවදන රකආත් වදකක් ඉටු කරන 
වතක් වාඩි වනොවිය යුුයය. බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ කතාදා 
(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ නබි වදන මීට සාධක 
වී ඇත. එනම් ‘හබ අුයරින් කිසවකු වහෝ මස්ජිදයට පිවිසුනු විට 
රකආත් වදකක් ඉටු කරන වතක් වාඩි වනොවනු. පසු ව සලාතය 
අවප්ක්වාවවන් සටිය යුුයය. සලාතය සඳහා අවප්ක්වාවවන් 
සටින්නා අල්ලාහ් ව වමවනහි කරමින් අල් කුර්ආනය කියවමින් 
වාඩි වී සටිය යුුයය. අනවශංය් කටයුුය වලින් වැළකී සටිය යුුයය. 
ඇඟිලි අතර අමුණමින් ඒවා කැඩීම වනොකළ යුුයය. සලාතය 
අවප්ක්වාවවන් සටින්නකුවේ යුුයකම් සම්බන්ධවයන් පැවසීවම් දී 
වමය තහනම් කරමින් හදීස් සඳහන් ව ඇත. නබි (සල්ලල්ලාු  
අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව කඃ  ඉ නු උජ්රා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. ‘හබ අුයරින් වකවනකු වුළු වධෝවනය වකොට පසු ව 
සලාතය වවත උවමනාවවන්ම පිටත් ව වෙොස් හු වේ ඇඟිලිකරු 
අතර අමුණා පුරුක් කඩමින් වකළිවලොල් වනොකර සටින්වන් නම් 
එවිට නියත වශංවයන්ම හු  සලාතවේම සටින්වන්ය.’ වමය ඉමාම් 
අහ්මද් අබූ දාවුද් තිර්මිදි යන ඉමාම්වරුන් විසන් වාර්තා වකොට ඇති 
අතර එයට සාක්ෂි වශංවයන් අබූ ු වරි.රා විසන් දන්වා සටි 
හදීසයක් ද ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් ුයමා වමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බවද සඳහන් කරි.. සලාතය අවප්ක්වාවවන් වනොසටින 
පුද්ෙලයකු වූ කලී ඇඟිලි අතර එවසේ අමුණා පුරුක් කැඩීම හු ට 
තහනමක් වනොමැත. සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා සලාතය නිම වී සලාම් කීවමන් පසු මස්ජිදවේ සට 
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තම ඇඟිලි අතර අමුණා සටි බව අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) 
ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් ව 
ඇත.  

අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක 

නියත වශංවයන්ම ෙැත්වතකු සලාතය අවප්ක්වාවවන් සටින 
තාක් කල් හු  සලාතවේම සටිි.. තවද මලක්වරු ද හු  වවත 
ප්රාර්යනා කරති. (මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

පළමු වප්ළියට (සෆ් එකට) එක් වීමට උත්සාහ දැරීම 
සුන්නාවකි.  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ 
ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(සලාතය වවත) ඇරයුම් කිරීවම් හා පළමුවන වප්ළිවේ ඇති 
යහපත ජනයා දැන ෙන්වන් නම් හවුන් ඒ වවත සහභාගී වීවමන් 
මිස වවන කිසව(ක මහිමය)ක් හවුන් වනොදුටුවව් නම් එයට හවුු  
සහභාගි වනු ඇත. (මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

ඉමාම්ට සමීපවයන් සටීම ද සුන්නාවකි. මුස්ලිම් හි සඳහන් 
අබූ මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක 
නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වමවසේ පවසා ඇති බව 
සඳහන් වව්. එනම්, 

හබ අුයරින් විද්වුයන් හා බුද්ිකමුයන් මට සමීපවයන් 
සටිත්වා! 

වමය පිරිමින් හා සම්බන්ධවයන් සලකන විටය. 
කාන්තාවක් පිළිබඳ සැලකීවම් දී ඇයට වඩාත් උචිත හා උුයම් 
වන්වන් වප්ළි අුයරින් අවසන්ම වප්ළියි.. ‘කාන්තාවන්වේ වප්ළි 
අුයරින් වඩාත් ශං්වර්ව්ඨ වනුවේ අවසන් වප්ළිය වව්’ යැි. නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ ු වරි.රා 
(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට ඇත. වහේුයව 
පිරිමින්වේ බැල්වමන් දුරස් ව පිහිටන වහි.නි. නමුත් පිරිමින් හා 
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කාන්තාවන් අතර තිරයක් වී නම් එවිට තිරවයන් පිටුපස පළමු 
වප්ළිය ඇයට වඩාත් උුයම් වන්වන්ය.  

ඉමාම් හා මඃමූම් යන වදවදනාම වප්ළි වකළින් සකස් කර 
ෙැනීම වඩාත් වැදෙත් කරුණකි. වවි.කුල් ඉස්ලාම් ුයමා වමය 
අනිවාර්යය යැි. පවසා ඇත. අනස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
දන්වා සටි හදීසය වමයට සාධක වශංවයන් පිහිටි..  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමවසේ 
පැවසූහ.  

නුඹලාවේ වප්ළි වකළින් සකස් කර ෙන්න. වහේුය ව වප්ළි 
වකළින් සකස් කර ෙැනීම සලාතය පූර්ණවත්වීවම් කරුණු අුයරිනි. 
(මූලාශං්ර: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව 
නුඃමාන් ඉ නු බෂීර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් දන්වා සටි 
හදීසයක වමවසේ සඳහන් වව්.  

නුඹලාවේ වප්ළි වකළින් සකස් කර ෙන්න. එවසේ වනොමැති 
නම් නුඹලා අතර අල්ලාහ් වේද ඇති කරනු ඇත. (මූලාශංර්ය: බුහාරි 
හා මුස්ලිම්)  

වප්ළි වකළින් සකස් කිරීම යනු උරහිස් හා විලුඹු 
එකිවනකට ඍජු ව තබා වප්ළි සකස් කිරීමය.  

එවමන්ම වප්ළි අතර හිඩැස් පිරවීම හා එහි ළං ව සට 
ෙැනීමය. ජාබිර් ඉ නු සමුරා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් 
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් පිටත්ව ගිවේය. එවිට එුයමා ‘මලක්වරුන් 
හවුන්වේ පරමාිකපති ඉදිරිවේ වපළ ෙැසී සටින වසේ නුඹලා ද වපළ 
ෙැසය යුුය වනොවව් ද’ යැි. විමසා සටියහ. එවිට හවුු  මලක්වරුන් 
තම පරමාිකපති ඉදිරිවේ වපළ ෙැවසන්වන් වකවසේ දැි. විමසූහ. 
එවිට එුයමා මුල් වප්ළිය සම්පූර්ණ කරමින් වප්ළි අතර ළං ව සටිති. 
යැි. පැවසූහ.  (මූලාශං්රය : මුස්ලිම්)  

ඉමාම්ට සමීපවයන් වකවනකු වී නම් ඉමාම්වේ වම් 
පැත්තට වඩා දකුණු පැත්වතන් පිහිටා ඇති මුල් වප්ළිය වඩා 
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උුයම්ය. එවසේ වනොමැති නම් වදපැත්ත එක හා සමාන ව පවත්වා 
ෙත යුුයය.  

සුන්නාව වනුවේ පළමු වප්ළිය ඉමාම්ට සමීපවයන් 
පිහිටීමය. පසු ව සෑම වප්ළියක්ම සුජූද් කිරීමට තරම් ප්රමාණයක් 
හැර හිඩැස් වනොතබා එකිවනකට පර ව පිහිටීමය. ඉහත් සඳහන් 
හදීස් අනුව පැහැදිලි වනුවේ පළමු වප්ළිය සම්පූර්ණ කරන වතක් 
වදවන වප්ළිය ඇරඹීම ආෙමානුෙත කරනු වනොලැබූවක් බවය.  
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සලාතදේ ‘අර්කාන්’ දෙවත් මූලිකාාංග එහි ‘වාජිබාත්’ 
දෙවත් අනිවාර්ය ො ‘සුනන්’ දෙවත් අතිදර්ක කරුණු. 

අල් ‘අර්කාන්’ යනු ‘රුකුන්’ යන පදවේ බු වචනයි.. 
එනම් ‘අසලින් පිහිටිය යුුය බලවත් කරුණක්’ යන අදහසි.. 
‘අර්කානුව් වවි.ඉ’ යනු එයට වඩාත් වැදෙත් වන වකොටස් යන 
වත්රුමි..  

වර්ත් වහවත් වකොන්වද්ස හා රුකුන් වහවත් මූලිකාංෙ අතර 
පවතින වවනස: ඇත්වතන්ම වර්ත් යනු සලාතයට වපර පිළිපැදිය 
යුුය කරුණුය. රුක්න් යනු සලාතය ුයළ පිළිපැදිය යුුය කරුණුය. 
එවමන්ම වර්ත් වහවත් වකොන්වද්ස සලාතය ආරම්භවේ සට 
අවසානය දක්වා එකට බැඳී තිබිය යුුයය. නමුත් රුක්න් වහවත් 
මූලිකාංෙ ඊට වවනස්ය. එය බිුමනු විවටක වවනත් වදයක් ඒ සඳහා 
වෙන එනු ලැව .  

රුක්න් වහවත් මූලිකාංෙ හා වාජි  වහවත් අනිවාර්යය 
කරුණු අතර පවතින වවනස: ඇත්වතන්ම රුක්න් යනු අමතක වීම 
වහේුයවවන් වහෝ වනොදැනුවත්කම වහේුයවවන් වහෝ බිද වනොවැවටන 
කරුණකි. නමුත් ඊට පටහැක  ව වාජි  යනු අමතක වීම වහෝ 
වනොදැනුවත්කම වහේුයවවන් බිඳ වැවටන කරුණකි. නමුත් එය 
සුජූද් කිරීම බල කරි..  

අර්කාන් වහවත් මූලිකාංෙ: වම්වාි.න් යමක් අතපසු වූවේ 
නම් සලාතය නිව්ඵල වී යි.. එය උවමනාවවන් වහෝ 
අමතකවීවමන් වහෝ අතපසු වුව ද සලාතවයන් එක් රකආත් එකක් 
අතපසු වී නිව්ඵල වුව ද පසු ව සදු කරන ක්රියාව එම ස්යානය ෙනී. 
එහි විස්තර පහතින් සඳහන් වවි..    

වාජිබාත් වහවත් අනිවාර්යය දෑ: වම්වාි.න් යමක් 
උවමනාවවන්ම අතපසු කළ විට සලාතය නිව්ඵල වී යි.. අමතක 
වීවමන් අතපසු වූ විට සලාතය නිව්ඵල වනොවනු ඇත. නමුත් 
අමතක වීම සඳහා සජදා කිරීම බල කරි..  

සුනන් වහවත් අතිවර්ක දෑ: වම්වාි.න් යමක් උවමනාවවන් 
වහෝ අමතක වීවමන් වහෝ අතපසු කළ විට සලාතය නිව්ඵල 
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වනොවවි.. නමුත් එමගින් සලාතවේ ස්වභාවවේ අඩුවක් සදු වවි.. 
ඒවා තම සරිතක් වලස සදු කරමින් එන වකවනකුට අමතක 
වීවමන් අතපසු වූවේ නම් ඒ සඳහා සජදා කිරීම සුයටුදායක වනු 
ඇත.  

සලාතවේ අර්කාන් වහවත් මූලිකාංෙ පහත දැක්වවන 
අයුරිනි. 

1. අනිවාර්යය සලාතවේ දී නැගී සටිමින් සලාතය 
ඉටු කිරීම. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

ذتذيَ  ذ َقان َ  َوقُوُموا ّللذ
නුඹලා යටහත් පහත් ව අල්ලාහ් වවනුවවන් (සලාතය 

සඳහා) නැගී සටිනු. (අල් කුර්ආන් 2:238)  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට 
ඉම්රාන් ුයමා වමවසේ දන්වි.. හබ නැගිට සට සලාතය ඉටු කරන්න. 
නමුත් හබට වනොහැකි නම් වාඩි වී ඉටු කරන්න. එයට ද වනොහැකි 
නම් ඉල පැත්තට ඇළවී ඉටු කරන්න. (මූලාශං්රය: බුහාරි)  

වරෝගීභාවය වහේුයවවන් තමන්ට සට ෙනිමින් සලාතය ඉටු 
කිරීමට හැකියාව වනොමැති නම් හු වේ පහසුකමට අනුව 
වාඩිවවමින් වහෝ ඉල පැත්තට ඇලවවමින් වහෝ සලාතය ඉටු කළ 
යුුයය. උදාහරණ වශංවයන් භයානක වරෝගියකු නිරුවත් ව 
සටින්නකු සට ෙැනීමට වනොහැකි අයුරින් ප්රතිකාර සදු කර ඇති 
බැවින් වාඩි වීමට වහෝ පැත්තකට ඇලවීමට වහෝ බල වකරුණු 
ලැබූවවකු වපන්වා දිය හැක. එවලසම යම් තැනක වකොටු වී ඉන් 
බැහැර වීමට වනොහැකි ව එවමන්ම නැගිට සටීමට වනොහැකි ව 
සටින්නා ද වමම තත්ත්වවේ පසුවන්වනකි.  

විමසුම: නැගී සටීමට වනොහැකි ඉමාම්වරයකු අනුෙමනය 
කරමින් වකවනකු සලාතයට ඉටු කරන්වන් නම් එවිට එය ඉමාම් ව 
පිළිපදිමින් වාඩි වී සලාතය ඉටු කිරීමට වහේුය වනු ඇත. එනම් 
යවමකු සලාතය වාඩිවවමින් ආරම්භ කළ විට හු  පසුපස සට 
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සලාතය ඉටු කරන්නන් හු  ව අනුෙමනය කරමින් වාඩි වී සලාතය 
ඉටු කිරීම අනිවාර්යය වන්වන්ය. එය විද්වුයන්වේ මත අනුව වඩාත් 
නිවැරදි මතය වව්. වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
ුයමා වරෝොුයර වූ කල්හි වාඩිවවමින් එුයමාවණෝ සලාතය ඉටු 
කළහ. එුයමාට පසුපසන් සටින්නන්ටත් වාඩි වී සලාතය ඉටු කරන 
වමන් අණ කළහ. (මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

යවමකු සලාතය නැගී සට ආරම්භ වකොට පසු ව නැගී 
සටීමට වනොහැකි තත්ත්වයක් හු ට ඇති වූ විට හු  පසුපසන් සට 
සලාතය ඉටු කරන්නන් නැගී සට සලාතය ඉටු කිරීම අනිවාර්යය 
වන බැවින් එවසේ නැගී සට සලාතය ඉටු කළ යුුයය. නබි 
ුයමාණන්ට සදු වූ වමවැනිම අවස්යාවක දී  සහාබාවරු අනුෙමනය 
කවළේ ද වමවලසනි. පසු ව අබූ බක්ර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා සට 
ෙනිමින් හවුනට සලාතය ආරම්භ වකොට වමවහය වූහ. මූලාශං්රය 
බුහාරි හා මුස්ලිම් වමය ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් 
වාර්තා වකොට ඇත.  

අතිවර්ක සලාතය නැගී සටිමින් වහෝ වාඩිවවමින් වහෝ ඉටු 
කිරීමට අනුමැතිය ඇත. එහි නැගිට සටිය යුුය යැි. 
අනිවාර්යයභාවයක් වනොමැත. නමුත් වාඩි වී සලාතයට ඉටු 
කරන්නාට හිමි වනුවේ නැගී සටිමින් සලාතය ඉටු කරන්නාට හිමි 
වන මහිමවයන් අඩකි.   

2. ආරම්භ තක්බීරය පැවසීම.  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ කි ලා 
වදසට හැරී තක්බීර් පැවසූහ යැි. අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) 
ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. 
(මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) තක්බීර් පැවසීවමන් වතොර ව 
වවනත් යම් වදනක් පවසා නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
ුයමා සලාතය ආරම්භ කළ බවට කිසදු සඳහනක් වනොමැත. තක්බීර් 
හි ස්වරපය වනුවේ 

ُاهللُ أْكَبر  ‘අල්ලාු  අක්බර්’ (අල්ලාහ් අති ශං්වර්වඨ්ය) යන්නය. 

ඒ හැර වවනත් ප්රකාශංයක් කිරීම සුදුසු වනොවව්. වහේුයව නබි 
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(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා විසන් දන්වා ඇත්වත් වමම 
ස්වරපවයන් පමණක් බැවිනි.  

3. සූරුයල් ෆාතිහා පාරායනය කිරීම. 

අල්කුර්ආනවේ ආරම්භය (සූරුයල් ෆාතිහාව) පාරායනය 
වනොකළ වකවනකුට සලාතය වනොවනු ඇත යැි. නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව උබාදා 
ඉ නු අස්-සාමිත් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට 
ඇත. (මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

සලාතවේ සෑම රකආතයකම එය අනිවාර්යය වහෝ වව්වා 
අතිවර්ක වහෝ වව්වා ඉමාම්වරවයකු වහෝ මඃමූම්වරවයකු වහෝ 
වව්වා තනිව සලාතය ඉටු කරන්වනකු වහෝ වව්වා සූරුයල් ෆාතිහා 
පාරායනය කිරීම මූලිකාංෙයකි. වහේුයව සලාතය ඉටු කරන්වන් 
වකවසේදැි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ 
සලාතය වැරදි වලස ඉටු කළ පුද්ෙලයකුට ඉෙැන් වූ කල්හි සෑම 
රකඅතයකම සූරුයල් ෆාතිහා පාරායනය කරන වමන් නිවයෝෙ 
කළහ. නමුත් ඉමාම් හඬ නො පාරායනය කරන සලාතයක හැර. 
එවිට ඉමාම් මඃමූම් වවනුවවන් එම වෙකීම උසුලනු ඇත.  

4. සෑම රකඅතකම රුකූඋ කිරීම. 

َها اَّلذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا وَ  يُّ
َ
اْسُجُدوايَا أ  

‘අවහෝ විශං්වාස කළවුනි, නුඹලා රුකූඋ කරනු තවද සුජූද් 
කරනු.’ (අල් කුර්ආන් 22: 77)  

බුහාරි හා මුසල්ිම්හි සඳහන් අබූ ු රි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) 
ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් රුකූ 
කරන වමන් නිවයෝෙ කර ඇති බව සනාය වවි.. රුකූඋ යනු 
භාවාමය අර්යය නැමීමය.  

නැගිට සට රුකූඋ කිරීමට හැකියාව ඇති අවයකු වූ කලී හු  
ආබාිකතවයකු වහෝ ශංරීවරෝපාංෙ ඌණතාවන්වෙන් වපවළන්වනකු 
වනොවව් නම් හු  තම අත් වදක දණහිස් කරා ලඟා වන වතක් 
නැමිය යුුයය. එවසේ වනොමැති ව අත් වකොටට පිහිටා ඇති වහෝ 
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වවනත් යම් ශංරීරාබාධයකින් වපවළන්වනකු නම් විද්වුයන්වේ 
මතය අනුව නැගී සට ෙත් ඉරියව්වට වඩා රුකූඋ ඉරියව්ව වවත 
වැඩිපුර නැමිය යුුයය යන්නි..  

රුකූඋ කිරීමට හැකි වාඩි වී සලාතය ඉටු කරන්වනකු වූ කලී 
වපොවළොවව් සට තම දණ හිස් වදක පිහිටා ඇති ප්රමාණයට හු වේ 
මුු ණ ඉදිරියට වෙන යෑමය. 

5. අල් ඉඃතිදාල්  

රුකූඋ ඉරියව්වවන් නැගිට ආරම්භවේ වමන්ම ඍජු ව සට 
ෙැනීම. අබූ මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන 
ලද හදීසය මීට සාධකයකි. එනම් ‘මිනිවසකු සලාතවේ දී රුකූවවන් 
හා සුජූදවයන් තම වකොන්ද වකළින් කර වනොෙත් විවටක එවන් 
සලාතය පිළිෙනු වනොලැව . වමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැි. සඳහන් වකොට ඇත. බුහාරි හා මුස්ලිම් හි 
සඳහන් තවත් හදීසයක් වමවසේය. ‘පසු ව ඍජු ව සටෙන්නා වතක් 
නැගී සටිනු යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ 
ප්රකාශං කළහ. වමය අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයකි. 

6. සුජූද් කිරීම  

එනම් සෑම රකඅතයකම ශංරීර අවයව හතක් වපොවළොව මත 
වදවරක් තැබීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ් ‘නුඹලා සුජූද් කරනු යැි. 
පවසා තිබීම මීට සාධකයකි. වම් පිළිබඳ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා නිවයෝෙ කළ හදීස් වබොවහෝමයක් සඳහන් ව ඇත. 
එුයමාණන් පැවසූ බවට අබූ ු වරි.රා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක 
වමවසේ සඳහන් වව්. ‘පසු ව නුඹලා සුජූද් තත්තවවේ (නියම 
අයුරින්) රැවඳන වතක් සුජූද් කරනු. (මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
එුයමාණන් පැවසූ බවට මාලික් ඉ නු අල්ු වි.රිස් (රළියල්ලාු  
අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ තවත් හදීසයක වමවසේ සඳහන් වව්. 
‘මා සලාතය කරනු නුඹලා දුටුවාක් වමන් නුඹලාද සලාතය ඉටු 
කරනු. (මූලාශං්රය: බුහාරි) සුජූද් කිරීවම් දී වපොවළොව මත තබන 
අවයව හත වනුවේ: නළල, නාසය, අත් වදක, දණහිස් වදක, වදපා 
ඇඟිලි. සෑම වකවනකුම වමම අවයව හත වපොවළොව මත තබා 
සුජූද් කිරීම අවශං්ය වව්.  
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7. සුජූද් වදක අතර වාඩි වීම  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ 
ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. ‘පසු ව 
නුඹලා වාඩි වන තත්ත්වවේ (නියම අයුරින් රැවඳන වතක් වාඩි 
වනු.‘ (මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) 
ුයමිය විසන් වමවසේ වාර්තා කරන ලදී. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමාණන් සුජූද් සට හිස එස වූ විට ඍජු වලස වාඩි වන 
වතක් නැවත සුජූද් වනොකරන්වනකු වූහ. (මූලාශං්රය: මුස්ලිම්) 
ඉහත සඳහන් අබූ මස්ඌද් ුයමාවේ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් 
පිහිටා ඇත.  

8. සඳහන් කළ සෑම ක්රියාවකම මදක් රැඳීම.  

එනම් එය කුඩා කාලයක් වුව ද සන්සුන් ව සටීමය. තවත් 
ප්රකාශංයක් අනුව එය වමවනහි කළ යුුය ව ඇති සක්ර් වල 
ප්රමාණයට විය යුුය යැි. සඳහන් ව ඇත.  

අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසවේ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට 
වමවසේ සඳහන් වව්. ‘පසු ව නුඹලා රුකූඋ තත්ත්වවේ (නියම 
අයුරින්) රැවඳන වතක් රුකූඋ කරනු. තවද සුජූද් තත්ත්වවේ (නියම 
අයුරින්) රැවඳන වතක් සුජූද් කරනු.  (මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

9,10. අවසන් වහාදා ප්රකාශංය හා එහි අසුන් ෙැනීම. 

එනම් අත්තහේයාත්හි ආරම්භ වකොට  වහාදා ප්රකාශංය 
දක්වා කියවවන ප්රාර්යනාවි.. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා මරණයට පත් වන වතක්ම එුයමා වමවසේ සදු කළ 
බව සනාත වවි..  එුයමාවණෝ ‘මා සලාතය කරනු නුඹලා දුටුවාක් 
වමන් නුඹලාද සලාතය ඉටු කරනු යැි. පවසා වමය ද කරන වමන් 
නිවයෝෙ කළහ. ඉ නු මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
වමවසේ වාර්තා කරන ලදී. වහාදා පැවසීම අප වවත අනිවාර්යය 
කිරීමට වපර අපි (වවනත් දෑ) පවසන්නන් වලස සටිවයමු. වමය 
දාරුකුත්නි ුයමා වාර්තා වකොට ඇති අතර එය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැි. ද සඳහන් කර ඇත. ඉමාම් ඉ නු අ දුල් බිර් වමය 
වාද් ෙණවේ හදීසයක් බව සඳහන් කරි.. වමහි සඳහන් 
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‘අනිවාර්යය කිරීමට වපර’ යන පද වපවළන් එය අනිවාර්යය වූ බව 
වපන්වා වදි..  

11. මූලිකාංෙයන් අනු පිළිවවළින් ඉටු කිරීම. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වම්වා 
අනුපිළිවවළින් ඉටු කරන්වනකු වූහ. එවමන්ම එුයමා ‘මා සලාතය 
කරනු නුඹලා දුටුවාක් වමන් නුඹලාද සලාතය ඉටු කරනු යැි. 
පවසා සටියහ. තවද සලාතය වැරදි වලස ඉටු කළ පුද්ෙලයාට 
සලාතය සම්බන්ධවයන් උෙන්වන විට ‘පසු ව’ යන අර්යය වෙන 
වදන ‘සුම්ම’ යන පද භාවිතවයන් පවසා ඇත. වමය අනුපිළිවවළට 
කළ යුුය යැි. වපන්වා වදි.. (මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) වාර්තා 
කරු අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු )  

12. සලාම් පැවසීම.  

ජාබිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
‘හබ අුයරින් වකවනකු තම කලව මත අත තබා පසු ව තමන්ට 
දකුණු වදසන් හා තමන්ට වම් වදසන් සටින හු වේ සවහෝදරයාට 
සලාම් පැවසීම ප්රමාණවත් වව්.’ වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා 
ඇත. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමවසේ 
වදපැත්තට හැරී සලාම් පැවසීම අතණ්ඩ ව සදු කරමින් පැමික යහ. 
ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා හා ආඉවා (රළියල්ලාු  
අන්හා) ුයමිය වාර්තා කළ හදීස් අනුව අතිවර්ක සලාතයක එක් 
වරක් පමණක් සලාම් දීම ප්රමාණවත් යැි. සඳහන් ව ඇත.  

සලාතවේ වාජිබාත් වහවත් අනිවාර්යය 
කරුණු 

1. ආරම්භක තක්බීරය හැර සලාතවේ පවසනු ලබන 
වසසු තක්බීරයන් අනිවාර්යය වව්. වහේුයව ඒ පිළිබඳ නබි 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා නිවයෝෙ කර ඇති බැවිනි. 
වමම නිවයෝෙය අබූ මූසා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 
කළ හදීසවේ ද දැක ෙන්නට පුළුවන. එනම් එුයමාවණෝ වමවසේ 
පැවසූහ. ‘හු  තක්බීර් පවසන විට නුඹලා ද තක්බීර් පවසන්න. හු  
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‘සමිඅල්ලාු  ලිමන් හමිදහ්’ යනුවවන් පවසන විට නුඹලා ‘ර බනා 
වලකල් හම්දු’ යැි. පවසන්න. වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා 
වකොට ඇත.  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමය 
අතණ්ඩ ව සදු කරමින් පැමික යහ. එබැවින් වවනත් සංවක්තයක් 
වහෝ වමවනහි කිරීමක් වහෝ ඒ වවනුවට එකුය වනොකළ යුුයය.  

2. තස්මීඃ පැවසීම.  එනම්  

َدهُ  يَمْن مَحي َع اهلُل ل  َسمي

සමිඅල්ලාු  ලිමන් හමිදහ් (අල්ලාහ් ව ප්රශංංසා කළ අයට 
හු  සවන් දුන්වන්ය) යැි. පැවසීම. වමය ඉමාම් හා තනි ව සලාතය 
ඉටු කරන්නා වවත පැවවරන වෙකීමකි. එය මඃමූම් සම්බන්ධවයන් 
සලකා බැලීවම් දී හු  එය ප්රකාශං වනොකරනු ඇත.   

3. තහ්මීද් පැවසීම. එනම්  

 َربَّنَا َولََك اُْلَْمدُ 

ර බනා වලකල් හම්දු (අපවේ පරමාිකපතියාණනි, හබටමය 
සයලු ප්රශංංසා) යැි. පැවසීම. වමය ඉමාම් මඃමූම් හා තනි ව 
සලාතය ඉටු කරන්නා හට පැවවරන වෙකීමකි. මීට වපර සඳහන් වූ 
අබූ මූසා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මීට 
සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත.  

يْم  .4 َ الَْعظي   සු හාන ර බියල් අළීම්ُسبَْحاَن َرِبِّ

(සර්වබලධාරී මාවේ පරමාිකපති පිවිුයරුය) යැි. පැවසීම. වමය 
රුකූඋ ඉරියව්වවහි එක් වරක් පැවසීම අනිවාර්යය වව්. එය ුයන් 
වරක් දක්වා වැඩි කිරීම සුන්නාහව්කි. පූර්ණත්වවේ අවම ප්රමාණය 
එයි.. එය දස වාරයක් දක්වා වැඩි කළ හැක. එය ඉමාම්වරයකුට 
වඩාත් උුයම්ය.  

َ اِْللَْعَ   .5  සු හාන ර බියල් අඃලා (අතිُسبَْحاَن َرِبِّ

උත්තරීතර මාවේ පරමාිකපති පිවිුයරුය) යැි. පැවසීම. වමය සුජූද් 
හි එක් වරක් පැවසීම අනිවාර්යය වව්. එය ුයන්වරක් දක්වා වැඩි 
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කිරීම සුන්නාවකි. නියත වශංවයන්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා රුකූඋවවහි සු හාන ර බියල් අලීම් යනුවවන් ද 
එුයමා සුජූද් හි සු හාන ර බියල් අඃලා යනුවවන් ද පැවසූ බවට 
ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් සඳහන් කළ හදීසය 
සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. ඉමාම් පස් වදනා විසන් වමය සඳහන් 
වකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි ුයමා වමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බවද සඳහන් කරි..  

උක්බා ඉ නු ආමිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 
කළ හදීසවේ සඳහන් කර ඇත්තාක්  වමන් නබි (සල්ලල්ලාු  
අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වමවසේ පැවසීමට නිවයෝෙ කර ඇත. එය 
සලාතවේ අර්කාන් වහවත් මූලිකාංෙයන්හි වමවසේ වදන් ප්රකාශං 
වකොට වමවනහි කළ යුුය බැවිනි. 

6. සජදා වදක අතර එක් වරක් ْر ل ْرَبِّ اْغفي  ර බිේ ෆිර්ළී 

(මාවේ පරමාිකපතියාණනි! මට සමාව වදනු මැනව!) යනුවවන් 
පැවසීම. එය ුයන් වරක් දක්වා වැඩි කිරීම සුන්නාවකි. එය දස වරක් 
දක්වා වැඩි කළ හැක. එවසේ දසවාරයක් පැවසීම ඉමාම් වරයකුට 
වඩාත් උුයම් ය.  ඇත්වතන්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
එවසේ සජදා වදක අතර ර බිේ ෆිර්ළී, ර බිේ ෆිර්ළී යැි. පැවසූ බව 
ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට ඇත. වමය 
නසාඊ ඉ නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  

සලාතවේ රුක්න් වහවත් මූලිකාංෙයන්හි වමවනහි 
වනොවකොට හිස ්ව වනොතැබිය යුුය බැවින් වමවසේ පැවසය යුුය වව්.   

එනම් 

7,8. මුල් වහාදා ව පැවසීම හා ඒ සඳහා වාඩි වීම. එනම් 

يُّ 
َ
ََلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت السَّ لََواُت َوالطَّ ي َوالصَّ َّ يَّاُت ّللي ُّ هَ اَلَّحي ا انلَِّبي

يْيَ  اُلي ي الصَّ بَادي اّللَّ ََلُم َعلَيْنَا ولَََعَ عي ي َوَبَرََكتُُه السَّ ْن َورمَْحَُة اّللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
. أ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ََل إيََلَ إيَلَّ اّللَّ
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අත්තහේයාුය ලිල්ලාහි වසස්ලවාුය වත්තේි.බාුය අසස්ලාමු 
අලි.ක අේයුහන් නබිේයු වරහ්මුයල්ලාහි වබරකාුයු  අස්සලාමු 
අලි.නා වඅලා ඉබාදිල්ලාහිස් සාලිහීන් අව්හදු අන්ලාඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාු  වඅව්හදු අන්න මුහම්මදන් අ දුු  වරසූලුු  

වත්රුම: සයලු ශුභාසංසනයන් අල්ලාහ් සුයය. එවමන්ම 
සයලු ආිතර්වාදයන් හා සයලු යහපත් දෑ ද (හු  සුයය). අවහෝ නබි 
ුයමක ! හබට අල්ලාහ්වේ දයාව හා හු වේ අභිවෘද්ිකය හිමි වව්වා! 
එවමන්ම අප වවත හා අල්ලාහ්වේ දැහැමි ෙැත්තන් වවත ද හිමි 
වව්වා! නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවනත් වදවිවඳකු වනොමැති 
බවට මම සාක්ෂි දරමි. එවමන්ම නියත වශංවයන්ම මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් හු වේ ෙැත්තා හා 
හු වේ ධර්ම දූතයා බවට ද මමා සාක්ෂි දරමි. යැි. වහෝ හදීස් හි 
සඳහන් වවනත් ආකාරවයන් වහෝ පැවසීමය.  

ඉහත සඳහන් ඉ නු මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 
හදීසය අනුවත් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් වන අ දුල්ලාහ් ඉ නු 
බුවහි.නා විසන් වාර්තා වකොට ඇති හදීසවේ එන එය අතපසු වූ විට 
සජදා සහ්වු කිරීම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා බල 
කර ඇත. යන සඳහන අනුවත් එය අතපසු වූ විට සජදා කළ යුුය 
කරුණක් බව වහළි වව්. එබැවින් එය සලාතවේ මූලිකාංෙයක් 
වනොවන බව ෙම්ය වව්. වහේුයව එය අමතක වූ විවටක නැවත ඉටු 
කිරීවම් වෙකීවමන් මිවදන බැවිනි.  
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සලාතවේ සුන්නත් වහවත් අතිවර්ක කරුණු 

වමය ුයන්වැනි වකොටසි.. සලාතවේ දී පළමු වකොටස් 
වදකින් වනොකියවුණු වසසු ක්රියාවන් හා ප්රකාශංයන් සුන්නා වව්. 
එය අතපසු වීවමන් සලාතය නිව්ඵල වනොවව්.  

සලාතවේ සුන්නත් වර්ෙ වදකකි.  

පළමුව වර්ෙය: ප්රකාශං සහිත සුන්නත් දෑ ඒවා අිකක ව 
ඇත. ඒ අුයරින් ප්රාරම්භක ප්රාර්යනාව අඌදු පැවසීම බිස්මි 
පැවසීම, ඇතැම් විට එය හඬ නඟා පැවසීම ආමීන් පැවසීම, සූරුයල් 
ෆාතිහාවට පසු තමන්ට පහසු අල් කුර්ආන් වැකි සු හ් මේරි  ඉවා 
යන සලාතයන්හි හඬ නඟා ද ලුහර් හා අසර් යන සලාතයන්හි නිහඬ 
ව ද පාරායනය කිරීම වම් පිළිබඳ ව ඉදිරිවේ දී සලාතවේ ක්රමය 
යන පාඩවම් සඳහන් වවි.. 

ප්රකාශං සහිත සුන්නත් දෑ අුයරින් තවත් කරුණු වනුවේ 
‘ර බනා වලකල් හම්දු’ යන ප්රකාශංවයන් පසු ‘මිල්අස් සමාඉ 
වමිල්අල් අර්ළි වමිල්අ මා ෂිඃත මින් වවි.ඉන් බඃදු’ යැි. පැවසීම 
වම් හැර හදීස්හි සඳහන් තවත් ප්රාර්යනාවන් ද ඇත. එවමන්ම 
රුකූඋ හා සුජූද්හි පවසන තස්බීහ් එකකට වඩා වැඩි වාර ෙණනක් 
පැවසීම, සජදා වදක අතර ර බිේ ෆිර්ලී යැි. පැවසීම, වම් හැර 
හදීස්හි සඳහන් වවනත් ප්රාර්යනාවන් පැවසීම. ‘අල්ලාු ම්ම ඉන්නී 
අඌදු බික මින් අදාබි ජහන්නම වමින් අදාබිල් ක රි වමින් 
ෆිත්නතිල් මහ්යා වල් මමාති වමින් ෆිත්නතිල් මසීහිද් දජ්ජාල් යන 
ප්රාර්යානවන් හා  ඊට අමතර ප්රාර්යනාවන් අවසන් වහාදා සඳහා 
වාඩි වී සටින අවස්යාවව් පැවසීම. වම්වා පිළිබඳ සලාතවේ ක්රමය 
යන පාඩවම් සඳහන් වනු ඇත.  

වදවන වර්ෙය. ක්රියා සහිත සුන්නත් දෑ එනම් ප්රාරම්භක 
තක්බීරය පවසන විට රුකූඋ වවත නැවවන විට ඉන් නැගිටින විට 
හා පළමු වහාදාවවන් නැගිටින විට දෑත් එසවීම. ප්රාරම්භක 
තක්බීරවයන් පසු සට ෙනිමින් සටිය දී තම දකුණත වමත මත තබා 
එය හු වේ පපුව මත තැබීම, බැල්ම සුජූද් කරන ස්යානය වවත 
වයොමු කිරීම, රුකූඋ හි තම දෑත් දණහිස මත තැබීම, සුජූද් හි තම 
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උදරය කලව වදකින් දුරස් ව තබා ෙැනීම හා තම කලව වදක තම 
වකණ්ඩවයන් දුරස ්ව තබා ෙැනීම, රුකූහි තම පිට සමාන්තර ව 
තබා ෙැනීම, හිස වකළින් තබා ෙැනීම, හිස පහත් වනොකළ යුුය 
අතර හිස ඉහළ බලන වසේ එසවිය වනොයුුයය. වවනත් වකවනකුට 
හිරිහැරයක් වනොවන තාක් කල් හු වේ අත් බාු  ව ඇලපතින් දුරස ්
ව තබා ෙැනීම. සුජූද් කරන විට තම නළල නාසය හා සුජූද් හි 
අවනකුත් ඉරියව්වන් නියමිත අයුරින් තැබීම. වම් හැර වවනත් 
ප්රකාශං සහිත හා ක්රියා සහිත සුන්නත් ක්රියාවන් ඇත. සලාතවේ 
ක්රමය යන පාඩවම් ඒවා සඳහන් වවි..  
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සලාතවේ ක්රමය 

එනම් සලාතය ඉටු කිරීවම් දී පිළිපැදිය යුුය ක්රමය හා එහි 
ස්වභාවයි.. 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 
සලාතය සඳහා නැගී සටින විට කි ලා වදසට හැවරි.. තම දෑත් 
හසවි.. විවටක තම උරහිසට සමාන්තර ව ද විවටක කන් වපති වල 
අගිස්සට සමාන්තර ව ද හසවි.. එබැවින් විවටක එක් අයුරින් ද 
තවත් විවටක අවනක් අයුරින් ද පිළිපැදීම සුන්නාවකි. අවත් 
ඇුයළත (අල්ල) කි ලා වදසට වයොමු කරමින් ‘අල්ලාු  අක්බර්’ 
යැි. පවසි..  

පසු ව තම දකුණු අතින් වමත අල්ලා ෙනී. විවටක තම 
දකුණත වමත මත තබි.. විවටක තම දකුණත වමත් බාු  ව මත 
තබා තම පපුව මත තබි.. පසු ව ප්රාරම්භක ප්රාර්යනාවන් උසුරි.. 
නබි ුයමාණන් එකම ප්රාර්යනාවක් මත අතණ්ඩ ව රැුමවණ් නැත. 
එබැවින් හදීස් වල සඳහන් වවනත් ප්රාර්යනාවන් ද උසුරිය හැකි.  

ඉන් සමහරක් වමවසේය.  

َك َوََل  َك َوَتبَارََك اْسُمَك َوَتَعاَل َجدُّ َْمدي  إيََلَ "ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِبي
 َغرْيََك"

සු හානකල්ලාු ම්ම වබිහම්දික වතබාරකස්මුක වතආලා 
ජද්දක වලා ඉලාහ ෙි.රුක. 

වත්රුම: යා අල්ලාහ්! හව  ප්රශංංසාවවන් හබ පිවිුයරුය. 
හව  නාමය සමෘද්ිකතය. හව  කීර්තිය උත්තරීතරය. හබ හැර 
වවනත් වදවිවඳකු වනොමැත.  

ْد بَيِْني َوَبْْيَ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َبْْيَ الْمَ  ْْشي ِي "اللَُّهمَّ بَاعي
ِني  ُُ مي َوالَْمْغريبي اللَُّهمَّ َنقِّ ْبيَ

َ
ْن اْْلََطايَا َكَما ُينَََّّ اَّثَّوُْب اِْل ََسي  مي ْن ادلَّ

" ْل َخَطايَاَي بيالَْماءي َواَّثَّلْجي َوالََْبَدي    اللَُّهمَّ اْغسي
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අල්ලාු ම්ම බාඉද් බි.නී වබි.න කතායාය කමා බාඅද්ත 
බි.නල් මව්රිකි වල් මේරිබි අල්ලාු ම්ම නක්කිනී මින් කතායාය 
කමා යුනක්කිස් සව්බුල් අ යලු මිනද් දනස්. අල්ලාු ම්මේසල්නී 
මින් කතායාය බිල් මාඉ වස්සල්ජි වල් බරද්.  

වත්රුම: යා අල්ලාහ්! හබ බටහිර හා නැවෙනහිර දුරස ්
කලාක් වමන් මා අතර හා මාවේ පාපයන් අතර දුරස් කරත්වා ! 
අවහෝ අල්ලාහ්! සුදු ඇුමමින් කුණු ඉවත් කරන්නාක් වමන් මාවේ 
පාපයන්වෙන් ද මා පිරිසදු කරත්වා ! අවහෝ අල්ලාහ්! පිනිකැට 
වලින් සසවලන් හා ජලවයන් මාවේ පාපයන් මවෙන් වසොදා හරිනු 
මැනව ! 

වම් හැර වවනත් ප්රාර්යනාවන් ද හදීස් වල සඳහන් ව ඇත.  

පසු ව අඌදු බිල්ලාහි මිනව් වවි.තානිර් රජීම් යැි. වහෝ 
අඌදු බිල්ලාහිස් සමීඋල් අලීම් මිනව ්වවි.තානිර් රජීමි මින් හමසහි 
මින් නෆකිහි වනෆ්සහි බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් යැි. පැවසීම 
විවටක එය හඬ ඇවසන තරමට හඬින් පවසි.. 

පසු ව සූරුයල් ෆාතිහා ව පාරායනය කරි.. එය අවසන් වූ 
වහාම ආමීන් පවසි..  

පසු ව සු ු  සලාතවේ දී වබොවහෝ විට තිවාලුල් මිෆ්සලයට 
අනුව සූරාවන් පාරායනය කරි.. ලුහර් සලාතවේ දී විවටක තිවාල් 
දීර්ඝ ක්රමයටත් විවටක අව්සාත් වහවත් මධ්යස්ය ක්රමයටත් 
පාරායනය කරි.. අසර් හා ඉවා සලාතයන්හි අව්සත් වහවත් 
මධ්යස්ය ක්රමයට පාරායනය කරි.. මේරි හි කිසාර් ක්රමයට 
වකටි සූරාවන් පාරායනය කරි.. ඇතැම් විට දිෙ සූරාවන් පාරායනය 
කරි.. සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 
මේරි  සලාතවේ දී සූරා මුර්සලාත්, සූරා තූර්, සූරා අල් අඃරාෆ් හා 
වවනත් සූරාවන් පාරායනය කළ බවට හදීස් වල සඳහන් ව ඇත.    

සටහන : 

මිෆ්සල් වහවත් සන්ිකය යනු සූරාහ ් කාෆ් හි සට අල්-
කුර්ආනය අවසානය දක්වා වූ වකොටස. 
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තිවාලුල් මිෆ්සල් වහවත් දීර්ඝ සන්ිකය යනු සූරාහ ්කාෆ් හි 
සට සූරාහ ්අම්මා දක්වා වූ වකොටසි.. 

අව්සාුයල් මිෆ්සල් වහවත් මධ්යස්ය සන්ිකය යනු සූරාහ ්
අම්මාහි සට සූරාහ් අල්-ලුහා දක්වා වූ වකොටසි..  

කිසාරුල් මිෆ්සල් වහවත් වකටි සන්ිකය යනු සූරාහ් ලුහා හි 
සට සූරාහ ්අන්-නාස් දක්වා වූ වකොටසි..  

සු හ ් සලාතවේ දී හා මේරි  ඉවා සලාත්හි ආරම්භක 
රකආත් වදවකහි දී හඬ නො පාරායනය කර ඇත. වසසු සලාත්හි 
පාරායනය කර ඇත්වත් පහත් හඬින්ය. සෑම සලාතයකම ආරම්භ 
රකඅතවයහි ඊට වදවැනි රකආතවයහි පාරායනය කිරීමට වඩා දීර්ඝ 
වලස පාරායනය වකොට ඇත.   

පසු ව ආරම්භවේ තම දෑත් එවසව්වාක් වමන් හසවා 
අල්ලාු  අක්බර් යැි. පවසා රුකූ සඳහා නැවමි.. ඇඟිලි කරු ඈත් 
වකොට තම දණහිස් මත තබි.. ඒ වදක වහොදින් ස්යාන ෙත කරි.. 
තම බාු  ව ඉල පැත්වතන් ඈත් කරවා තබා ෙනිි.. තම පිට 
සමාන්තර ව තබා ෙනී. හිස ද ඍජු ව තබා ෙනී. එය එසවීම වහෝ 

පහත් කිරීම වහෝ වනොකළ යුත්තකි. පසු ව َعِظْيم
ْ
َي ال ِ

ْ  ُسْبَحان َربِّ  

‘සු හාන ර බියල් අලීම්’ යැි. වහෝ හදීස්හි සඳහන් වවනත් 
ප්රාර්යනාවන් වහෝ උසුරි..  

වමහිදී සුන්නාහ් ව වනුවේ සාමුහික සලාතයක් නම් ඉමාම් 
වරයා තස්බීහ් දස වාරයක් පවසන තරමට දිගු කිරීමය. මඃමූම්වරයා 
එවිට එම ඉමාම් ව පිළිපදිනු ඇත. එවමන්ම තනි ව ඉටු කරන්වනකු 
පිළිබඳ සැලකීවම්දී එය දීර්ඝ කිරීමට වහෝ වකටි කිරීමට වහෝ හු ට 
පුළුවන. 

පසු ව َسِمع  ْ ْ  هللا  ن 
َ
ْ  ِْل ْ  َحِمَده   ‘සමිඅල්ලාු  ලිමන් හමිදා’ යැි. 

පවසා හිස හසවි.. රුකූහි අත් එවසව්වාක් වමන් තම දෑත් හසවා 
ෙනීි.. 

නැගිට ඍජු ව සට ෙත් විට َنا ك َربَّ
َ
ْ  َول َح  

ْ
ْ  ْمدال  ‘ර බනා ලකල් 

හම්දු’ යැි. පවසි.. රුකූහි තරමට ඉඃතිදාල්හි ද නබි (සල්ලල්ලාු  
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අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ සටියහ. හදීස්හි සඳහන් පරිදි වමම 
ස්යානවේ පැවසය යුුය ප්රාර්යනාවන් පහතින් සඳහන් වවි..   

පසු ව තක්බීර් පවසා සජදා කරි.. එහිදී එුයමා අත් එසවූවේ 
නැත. තම නළල නාසය අත් දණහිස් පාද වල ඇඟිලි ුයඩු බිම තබා 
සුජූද් කරි.. අත් හා පාද වල ඇඟිලි කි ලා වදසට හරවා තබි.. 
සුජූද් හි ඍජු ව සටිි.. තම නළල හා නාසය වපොවළොව මත තබා 
තම අත් වදකට බර වදි.. තම වැළමිට හසවා ෙනී. තම වැලමිට 
ඇලපතින් ඈත් ව තබා ෙනී. තම උදරය කලවවයන් ඈත් ව තබා 

ෙනී. තම කලවාව වකණ්ඩවයන් දුරස් ව තබා ෙනී. සුජූද්හි ُسْبَحان 

ي ِ
 َربِّ

 
ْ  ألاْعلى 

 
ْ  ‘සු හාන ර බියල් අඃලා’ යැි. පවසි.. එුයමාවේ සුජූදය 

රුකූඋහි තරමටම (දීර්ෙව) තිබුක . සුන්නාහ්වව් සඳහන් පරිදි වමම 
ස්යානවේ පැවසය යුුය ප්රාර්යනාවන් පහත සඳහන් වවි.. පසු ව 
අල්ලාහ්වේ අයැද සටිි..  

පසු ව අල්ලාු  අක්බර් යැි. පවසා තම හිස හසවි.. පසු ව 
ෆිරාව ්ක්රමයට අසුන් ෙනී. එනම් වම් කකුල මත වාඩි වී දකුණු 
පාදය සටුවා තබා ෙැනීමය. තම දෑත් කලව මත තබි.. පසු ව 
‘අල්ලාු ම්මේ ෆිර්ලී වර්හම්නී වජ්බුර්නී වහ්දිනී වර්සුක්නී’ 
යනුවවන් පවසි.. එුයමා එවසේ අසුන්වෙන සටීම සුජූද්හි තරමටම 
(දීර්ෙ) විය.  

පසු ව තක්බීර් පවසා සුජූද් කරි.. ආරම්භවේ සදු කළාක් 
වමන්ම වදවන සුජූදවයහි ද පිළිපදිි..  

පසු ව තක්බීර් පවසා හිස හසවමින් තම දණහිස් වදක මත 
හා කලව වදක මතට බර වී පාද මුල් කර ෙනිමින් නැගිටිි.. මද 
විවව්කයක් අවශං්ය වූ විවටක ඒ සඳහා වාඩි වවි.. 

පසු ව සම්පූර්ණවයන්ම සට ෙත් විට කුර්ආනය පාරායනය 
කිරීමට ආරම්භ කරි.. මුල් රකආතවේ අඌදු වනොපැවසුවව් නම් 
වමහිදි අඌදු පවසි.. පසු ව බිස්මි පවසි.. නැවත ප්රාරම්භක 
ප්රාර්යනාව වනොපවසි.. පළමු රකආතය වමන්ම වදවන රකඅතයද 
ඉටු කරි..  

පසු ව ප්රයම වහාදා ව පැවසීම සඳහා සුජූද් වදක අතර වාඩි 
වූවාක් වමන් ඉෆ්තිරාව් ක්රමයට වාඩි වවි.. විවටක දකුණු අත 



 

 

 
132 

දකුණු කලව මත ද වම් අත වම් කලව මත ද තබි.. විවටක දකුණු 
අත දකුණු දණහිස මත ද වම් අත වම් දණහිස මත ද තබි.. 
දකුණවතහි මහපට ඇගිල්ල මැදඟිල්ලට යටින් පිහිටන වසේ රවුමක 
හැඩවයන් තබා ෙනී. වවදඟිල්ල හා සුළැඟිල්ල වමොළවා ෙනිි.. 
දබරැඟිල්වලන් විවටක සංඥා කරි.. තවත් විවටක සයලුම ඇඟිලි 
වමොළවා වෙන තම දබරැඟිල්වලන් සංඥා කරි.. ප්රාර්යනා කරන 
විට දී එය වසොලවි.. ඒ වදස බලි.. තවද  

هَ  يُّ
َ
ََلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت السَّ لََواُت َوالطَّ ي َوالصَّ َّ يَّاُت ّللي ُّ اَلَّحي  ا انلَِّبي

يْيَ  اُلي ي الصَّ بَادي اّللَّ ََلُم َعلَيْنَا ولَََعَ عي ي َوَبَرََكتُُه السَّ ْن َورمَْحَُة اّللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
. أ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ََل إيََلَ إيَلَّ اّللَّ

අත්තහේයාුය ලිල්ලාහි වසස්ලවාුය වත්තේි.බාුය අසස්ලාමු 
අලි.ක අේයුහන් නබිේයු වරහ්මුයල්ලාහි වබරකාුයු  අස්සලාමු 
අලි.නා වඅලා ඉබාදිල්ලාහිස් සාලිහීන් අව්හදු අන්ලාඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාු  වඅව්හදු අන්න මුහම්මදන් අ දුු  වරසූලුු . 

වත්රුම: සයලු ශුභාසංසනයන් අල්ලාහ් සුයය. එවමන්ම 
සයලු ආිතර්වාදයන් හා සයලු යහපත් දෑ ද (හු  සුයය.) අවහෝ නබි 
ුයමක , හබට අල්ලාහ්වේ දයාව හා හු වේ අභිවෘද්ිකය හිමි වව්වා! 
එවමන්ම අප වවත හා අල්ලාහ්වේ දැහැමි ෙැත්තන් වවත ද හිමි 
වව්වා! නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවනත් වදවිවඳකු වනොමැති 
බවට මම සාක්ෂි දරමි. එවමන්ම නියත වශංවයන්ම මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් හු වේ ෙැත්තා හා 
හු වේ ධර්ම දූතයා බවට ද මමා සාක්ෂි දරමි.  

යැි. පවසි.. එවසේ නැතවහොත් හදීස්හි සඳහන් වවනත් 
තවහ්ු ද් ක්රම අනුව ප්රාර්යනා කරි.. වමහිදී එුයමාණන් අසුන් 
ෙනුවේ මද වව්ලාවකි.  

පසු ව තක්බීර් පවසා නැගිට සටිි.. නැගිටීම සම්පූර්ණ කළ 
විට වදඅත් හසවි.. පසු ව ුයන්වැනි හා හතරවැනි රකආතයන් ඉටු 
කරි.. මුල් රකආත් වදකට වඩා අඩු කාලයක් වමම රකආත් වදක 
පිහිටීය. වම් වදවකහිම සූරුයල් ෆාතිහා පාරායනය කරි.. නමුත් 
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ලුහර් සලාතවේ ඇතැම් විට ෆාතිහා සූරාවට වඩා අමතර වදයක් 
පාරායනය කරි..  

පසු ව අවසාන වහාදාව පැවසීම සඳහා තවර්රුක් ක්රමයට 
වාඩි වවි.. වම් කකුල දකුණු කකුවල් වකණ්ඩයට යටින් පිටතට 
එන වසේ තම පසුපස බිම තබා දකුණු පාදය සටුවා තබා ෙනිි.. 
ඇතැම් විට පසුපස බිම තබා තම පාද දකුණු වදසන් පිටතට එන වසේ 
තබා ෙනිි..  

පසු ව අවසාන වශංවයන් වාහාදා ව පවසි.. එය ආරම්භවේ 
සඳහන් කළ අයුරින්මය. මීට අමතර ව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 
වසල්ලම්) ුයමා වවත හදීස් වල සඳහන් අයුරින් සලවාත් ප්රකාශං 
කරි.. උදාහරණ වශංවයන් 

د  َكَما َصلَّيَْت لََعَ آلي  د  ولَََعَ آلي حُمَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ حُمَمَّ
د  كَ  د  ولَََعَ آلي حُمَمَّ يد  اللَُّهمَّ بَاريْك لََعَ حُمَمَّ يد  ََمي يَم إينََّك مَحي َما إيبَْراهي

يد  بَ  يد  ََمي يَم إينََّك مَحي اَرْكَت لََعَ آلي إيبَْراهي  

අල්ලාු ම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි මුහම්මදින් 
කමා සල්ලි.ත අලා ආලි ඉ රාහීම් ඉන්නක හමීදුන් මජීද්. වබාරික් 
අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි මුහම්මදින් කමා බාරක්ත අලා ආලි 
ඉ රාහීම ඉන්නක හමීදුන් මජීද් 

වතරුම: යා අල්ලාහ්! ඉ රාහීම් (අලි.හිස් සලාම්) ුයමාවේ 
පවුලට හබ ආිතර්වාද කළාක් වමන්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාු  
අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාටත් එුයමාණන්වේ පවුවල් අයටත් හබ 
ආිතර්වාදය කරත්වා! නියත වශංවයන්ම හබ ප්රශංංසාලාභීය. කීර්තිය 
හිමිය. එවමන්ම ඉ රාහීම් (අලි.හිස් සලාම්) ුයමාවේ පවුලට හබ 
සමෘද්ිකය ඇති කළාක් වමන් මුහම්මද් ුයමාණන් හා එුයමාවේ 
පවුවල් උදවියට සමෘද්ිකය ඇති කරත්වා!  

පසු ව නිරවේ දඬුවමින් ක ර් හි දඬුවමින් ද මරණවේ හා 
ජීවිතවේ මුු ණ වදන අර්බුදවලින් ද පැමිණීමට නියමිත දජ්ජාල්වේ 
අර්බුද වලින් ද ආරක්වාව පති.. පසු ව අල් කුර්ආනවේ හා 
සුන්නාහ්වව් සඳහන් ප්රාර්යනාවන් අනුව ප්රාර්යනා කරි..  
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පසුව අස්සලාමු අලි.කුම් යැි. පවසා දකුණු වදසට හැරී 
සලාම් පවසි.. එවමන්ම වම් වදසට හැරී ද සලාම් පවසි..  

සලාම් පැවසූ පසු ‘අස්තේෆිරුල්ලාහ් යනුවවන් ුයන් වරක් 
පවසි.. අනුයරු ව ‘අල්ලාු ම්ම ඉන්නක අන්තස් සලාමු වමින්කස් 
සලාමු තබාරක්ත යා දල් ජලාලි වල් ඉක්රාමි යැි. පැවසය යුුයය. 
පසු ව අල්ලාහ් ව වමවනහි කරි.. ඉන්වා අල්ලාහ්, ඒ පිළිබඳ විස්තර 
පහත සඳහන් වවි.. 
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සලාතවේ දී සදුවන පිළිකුල් සහෙත දෑ පිළිබඳ 

පැහැදිලි කිරීවම් පාඩම 

සලාතවේ දී තම මුු ණ පපුව හා සත වවනතකට හැර වීම පිළිකුල් 

සහෙතය. ‘එය සලාතවේ දී වවි.තාන් විසන් ෙැත්වතකු වංචාවට 

ලක් කරන්නා වූ වංචාවකි.’ යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් 

කළ වාර්තාව වමය අවධාරණය කරි.. මූලාශ්රය බුහාරි. නමුත් යම් 

කිස බියක් වහෝ වැළැක්විය වනොහැකි වහේුයවක් වැනි තත්ත්වයක් 

උදා වූ විවටක එය එවසේ සදුවීම වරදක් වනොවව්. හු වේ මුළු 

ශංරීරයම හරවන්වන් නම් කිසදු වහේුයවකින් වතොර ව හු  කි ලා ව 

මඟ හැරිය වහේුයවවන් හු වේ සලාතය අවලංගු වවි..  

සලාතවේ දී තම බැල්ම අහස වදසට වයොමු කිරීම ද පිළිකුල් 

සහෙතය. එවසේ සදු කරන්නා වවත නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමාණන් තම අකමැත්ත පළ වකොට ඇත. එුයමාවණෝ 

‘තම සලාතවේ දී අහස වදසට තම බැල්ම වයොමු කරන ජනයාවේ 

තත්ත්වය කුමක් ද’ යැි. පැවසූහ. එුයමාවේ එම ප්රකාශංය ‘එි.න් 

වනොවැළකුවණ් නම් හවුන්වේ බැල්ම ඩැහැ ෙනු ඇත’ යැි. පවසන 

තරමට දැඩි විය. වමය අනස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා වකොට ඉමාම් බුහාරි ුයමා විසන් දැනුම් දී ඇත. සලාතය ඉටු 

කරන්නා තම බැල්ම හු  නළල බිම තබා සුජූද් කරන ස්යානය 

වවත වයොමු ව තිබිය යුුය යැි. ඉහත සඳහන් ව ඇත. එවමන්ම තම 

බැල්ම හු  ඉදිරිවේ ඇති බිත්තිය වදස වහෝ ලියවිලි වදස වහෝ 

කැටයම් වදස වහෝ එවැනි යමක් වදස වයොමු කිරීම අනවශංය 

ක්රියාවකි. වහේුයව එය හු වේ සලාතවයන් හු  ව වවනතකට 

හරවනු ඇත.  

එවමන්ම සලාතවේ දී කිසදු වහේුයවකින් වතොර ව තම දෑස් පියා 

ෙැනීම ද පිළිකුල් සහෙතය. නමුත් හු  ඉදිරිවේ යම් විසුයරු භාණ්ඩ 

වහෝ සැරසලි වැනි සලාතයට බාධා වන යම් කරුණක් වී දෑස් 
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පියවීමට අවශංයතාවක් ඇති වූ විවටක හු වේ දෑස් පියා ෙැනීම 

පිළිකුල් සහෙත වනොවවි..  

සලාතවේ දී කිසදු අවශංයතාවකින් වතොර ව කියාම් වහවත් සට 

ෙැනීවම් ඉරියව්වවහි බිත්තියක් වැනි ආධාරයක් මත හාන්ස වීමද 

පිළිකුල් සහෙතය. වහේුයව කියාම් හි පවතින පරිශ්රමය ඉන් ඉවත් 

වන බැවිනි. නමුත් එවසේ හාන්ස වී එය ඉවත් වූ විට තමන් ඇඳවෙන 

වැටුවණ් නම් එවිට සලාතය අවලංගු වනු ඇත. යම් කිස වරෝෙයක් 

නිසා එවැනි අවශංයතාවක් සඳහා එවසේ කවළේ නම් එහි වරදක් 

වනොමැත.  

සලාතවේ සුජූද් ඉරියව්වවහි තම බාු  දිගු වකොට තබා ෙැනීම ද 

පිළිකුල් සහෙතය. එනම් තම අත් බාු  වපොවළොවට ඇවලන වසේ 

තබමින් දිගු වකොට තබා ෙැනීමය. ‘නුඹලා සුජූද් හි ඍජු ව සටිනු. 

සුනතයා තම ඉදිරි පාද වදක දිගු කරමින් සටින වසේ නුඹලාවෙන් 

කිසවකු තම අත් බාු  දිගු වනොකළ යුුයය’ යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බව අනස් (රළියල්ලාු  අන්ු ) 

ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත.  

සලාතවේ දී අිකක චලනය ද පිළිකුල් සහෙතය. වසල්ලම් කිරීමද 

මීට අදාළ වව්. එනම් තම අතින් වහෝ කකුවලන් වහෝ රැවුවලන් 

වහෝ ඇුමවමන් වහෝ වවනත් වදයක් මඟින් එහි දී ප්රවයෝජනයක් 

වනොවන්නා වූ කටයුත්තක නිරත වීමය. කිසදු අවශංයතාවකින් 

වතොර ව වපොවළොව ස්පර්ශං කිරීම ද ඉන් එක් කරුණක් වවි..  

සලාතවේ දී තහස්සුර් වහවත් ඉඟටිය හා ඉල ඇටය අතර අත තබා 

ෙැනීම, එනම් උකුවලහි ඉහළ වකොටවසහි අත තැබීම. වහේුයව වමය 

වද්ව ප්රතික්වවේපකි.න්වේ හා අහංකාරි.න්වේ ක්රියාවක් වන 

බැවිනි. හවුනට ආවද්ශී ව කටයුුය කිරීම අපහට තහනම් කරනු 

ලැබූවකි. ‘මිනිවසකු සලාතය ඉටු කිරීවම් දී ඉහ්තිසාර් ක්රමවයන් 

එනම් අත ඉඟටිය හා ඉල ඇටය අතර තබා ෙැනීවමන් වැළකිය යුුය  

යැි. අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 
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හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා 

මුස්ලිම්)  

සලාතවේ දී ඇගිලි පුරුක් කැඩීම ද ඇගිලි අතර අමුණාවෙන සටීම 

ද පිළිකුල් සහෙතය.  

තමන් වවනතකට වයොමු කරන වදයක් ඉදිරිවේ සලාතය ඉටු කිරීම 

ද පිළිකුල් සහෙතය. ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක වව්. එනම් නියත වශංවයන්ම නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ලාංජන සහිත රුය වරදි කඩක් 

මත සලාතය ඉටු කළහ. එවිට එුයමා එහි ඇති ලාංජන වදස ඇස් 

වයොමු කළහ. සලාතය අවසන් කළ කල්හි වම් මාවේ ලාංජන සහිත 

රුය වරදි කඩ අබූ ජහ්ම් වවත රැවෙන යනු. මට ලාංජන රහිත වරදි 

කඩක් වෙන එනු. නියත වශංවයන්ම එය මාවේ සලාතවයන් මා 

වවනතකට වයොමු කවළේය. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

රප ඉදි කර තිබුණ ද ඉදි කර වනොතිබුණ ද එම  ස්යාන වල සලාතය 

ඉටු කිරීම පිළිකුල් සහෙතය.  

මළ මූත්ර වහෝ වාතය දරා සටීම, දරා ෙත වනොහැකි සීතල වහෝ 

උණුසුම, ප්රියතම ආහාර වව්ලක් ඉදිරිවේ තබනු ලැබීම වැනි යම් 

මනසට පීඩනයක් ඇති කරන යමක් සදුවීවමන් තමන්වේ සුයවිලි 

වවනතකට වයොමු කරන අවස්යාවක සලාතය ුයළට පිවිසීම ද 

පිළිකුල් සෙතය. ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා  

කරන ලද හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් ආහාර 

ඉදිරිවේ සලාතය වනොමැත. එවමන්ම මළ මූත්ර දරා සටින්නාට ද 

සලාතය වනොමැත යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

ප්රකාශං කළහ.  මූලාශ්රය : මුස්ලිම්. 

ඉස්ලාමීය විද්වුයන් වමම තහනම් පිළිකුල් සහෙත දෑ වලස 

වපන්වා වදි.. වමය සලාතය විනයානුකූල ව ඉටු කිරීම හා නිවැරදි 

ව ඉටු කිරීම යන පාඩම අුයරින් වූවකි.  

අල්ලාහ් සයල්ල මැනවින් දනී.  
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සලාතවේ දී ඉටු කිරීමට සුයටුදායක හා අනුමත දෑ 

පිළිබඳ විස්තර කිරීවම් පාඩම 

සලාතය ඉටු කරන්වනකු ඉදිරිවයන් යවමකු ෙමන් කරන විට හු  

හු ට සමීපවයන් සටී නම් හු  ව වැළැක්වීම සුන්නාවකි. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමවසේ පවසා සටියහ. 

‘නුඹලා අුයරින් කිසවකු වහෝ සලාතය ඉටු කරමින් සටින විට 

තමන් ඉදිරිවේ ෙමන් කරන කිසවකු අත හැර වනොදැමිය යුුයය. 

එවසේ හු  එයට පිටුපෑවව් නම් හු ට පහර වදනු. වහේුයව නියත 

වශංවයන්ම හු  සමඟ වවි.තාන් සටින්වන්ය. වමය ඉ නු උමර් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට ඉමාම් මුසල්ිම් විසන් 

දන්වා ඇත.  

අනිවාර්යය සලාතයක් වැනි කඩ කළ වනොහැකි සලාතයක් ඉටු 

කරන්වනකු ඉදිරිවයන් යවමකු ෙමන් කරන්වන් නම් හු  ව 

වැළැක්වීම අනිවාර්යය වව්. එවමන්ම සලාතය කඩ කරන බූරුවකු 

වහෝ කළු බල්වලකු වහෝ කාන්තාවක් ෙමන් කළ ද හු  විසන් 

හවුන් වැළැක්වීම අනිවාර්යය වව්.  

නමුත් සලාතය ඉටු කරන්නා ඉදිරිවේ බාධකයක් වී නම් (එනම් 

බිත්තියක් වහෝ එවැනි උස් සහිත යමක් වී නම්) ඊට පසුපසන් ෙමන් 

කිරීම වරදක් වනොවව්. හු  ඉදිරිවේ බාධකයක් වනොවුණ ද හු  සුජූද් 

කරන ස්යානයට පසුපසන් ෙමන් කිරීමත් වරදක් වනොවව්. සලාතය 

සඳහා නැගිට සටින ස්යානවේ සට බාු  ුයනක ප්රමාණවයන් එහි 

පරතරය තිබිය යුුය යැි. ඉස්ලාමීය විද්වත්ු  පවසති.  

තනි ව සලාතය ඉටු කරන්වනකු වහෝ වව්වා ඉමාම්වරවයකු වහෝ 

වව්වා තමන් ඉදිරිවයන් බාධකයක් තබා ෙැනීම සුන්නාවකි. වහේුයව 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වමවසේ පවසා ඇත. ‘හබ 

අුයරින් කිසවකු වහෝ සලාතය ඉටු කරන්වන් නම් බාධකයක් වවත 

වයොමු වී සලාතය ඉටු කරත්වා ! ඊට සමීප ව සටිත්වා ! වමය 

අබූ සඊද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට අබූ දාවූද් 

ඉ නු මාජා යන ග්රන්ය වල සඳහන් ව ඇත.  
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එම බාධකය හටු වලිෙය වමන් පිහිටීම සුන්නාවකි. එනම් එය හීනි 

වුව ද පළල් වුව ද එක් බාු වක් තරම් පිහිටීමය. එවමන් උස් සහිත 

සෑම වදයක්ම එවසේ බාධකයක් වශංවයන් තැබීමට අනුමැතිය ඇත. 

සලාතය සඳහා භාවිත කරන ඇතිරිය ද ඊට ප්රමාණවත් වව්. නමුත් 

කිසදු බාධකයක් වනොමැති ව සලාතය ඉටු කිරීම සුදුසු වනොවව්. අබූ 

ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට ඇති 

හදීසය මීට සාධකයක් වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් හබ අුයරින් 

කිසවකු වහෝ සලාතය ඉටු කරන්වන් නම් හු  හැරී සටින වදසට 

යමක් තබා ෙනිත්වා ! කිසවක් වනොලැබුවව් නම් රිටක් සටුවා 

ෙනිත්වා ! හු ට එයත් වනොමැති නම් ඉරක් අදිත්වා  යැි. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ පවසා සටියහ. වමය 

ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් ඉ නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 

ඇති අතර ඉමාම් අහ්මද් හා ඉ නු මුදීනිේි. යන ඉමාම්වරු විසන් 

වමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවද අවධාරණය කරි..   

විමසුම :  මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ දර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 

හදීසය අනුව සලාතය ඉටු කරන්නා හා හු වේ බාධකය අතර වහෝ 

බාු  ුයනට වඩා අඩු පරතරයක් අතර වහෝ කළු බල්වලකු බූරුවකු 

වහෝ කාන්තාවක් ෙමන් කිරීවමන් සලාතය අවලංගු වව්.  

එවමන්ම යවමකු අවසර පැතීම ඉමාම්ට අමතක වී යාම මිනිවසකු 

විනාශං මුතයට වැවටන්නට යාම වැනි යම් කරුණක් සලාතය ඉටු 

කරන්නා ඉදිරිවේ සදු වන්වන් නම්. හු  පිරිමිවයකු නම් 

සු හානල්ලාහ් යැි. තස්බීහ් පැවසීවමන් ද කාන්තාවක් නම් අත 

තට්ටු කරමින් ද එය අවධාරණය කිරීමට හු ට අනුමැතිය ඇත. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ වමවසේ පවසා සටියහ. 

හබට යම් කරුණක් සලාතවේ දී ඇති වූ විට පුරුවි.න් 

සු හානල්ලාහ් යැි. තස්බීහ් පවසත්වා ! කාන්තාවන් අත් තට්ටු 

කරත්වා ! වමය සහ්ල් ඉ නු සඃද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කරනු ලදු ව බුහාරි හා මුස්ලිම්හි වමය සඳහන් ව ඇත.  

සලාතය ඉටු කරමින් සටින්වනකු සලාමය පිළිුයරු වදන ආකාරය 

පිළිබඳ අවවබෝධයක් ඇත්වත් නම් හු  වවත සලාම් පැවසීම 



 

 

 
140 

පිළිකුල් සහෙත කරුණක් වනොවව්. එවිට සලාතය ඉටු කරන්නා 

සලාතවේ  නිරත වවමින් සටිය දීම තම අත දිගු වකොට එමගින් 

සංඥා කරමින් එයට පිළිුයරු දීම තම වෙකීමක් බවට පත් වවි.. 

නමුත් එය ප්රකාශංවයන් වනොවිය යුත්තකි. වමය ඉ නු උමර් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට ඇත.  

සලාතය ඉටු කරන්නාට ඇතැම් විට එක රකආතයක සූරාවන් 

කිහිපයක් පාරායනය කිරීමට අනුමැතිය ඇත. වම් පිළිබඳ ව 

ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි වමවසේ සඳහන් වව්. එනම් නියත වශංවයන්ම 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා එක් රකඅතයක කියාම් 

ඉරියව්වවහි සට සූරුයල් බකරා සූරත් ආලු ඉම්රාන් සූරත් නිසා යන 

සූරාවන් පාරායනය කළහ. එකම පාරායනය රකආත් වදවකහිම 

පාරායනය කිරීමටත්. සූරාවක් වදකට වබදා රක්ආත් වදකක 

පාරායනය කිරීමටත් එවමන්ම සූරාවක ආරම්භ වකොටස වහෝ මැද 

වකොටස වහෝ අවසාන වකොටස වහෝ පාරායනය කිරීමටත් 

අනුමැතිය ඇත. වම් පිළිබඳ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමා කළ ප්රකාශංයක් ඉ නු අ බාස ්(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදුව අහ්මද් හා මුස්ලිම් හි වමවසේ සඳහන් වව්. 

ඇත්වතන්ම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) සු ු  සලාතවේ 

රකආත් වදකින් පළමු රකආතවයහි ‘කූලූ ආමන්නා බිල්ලාහි වමා 

උන්දිල ඉලි.නා’ යන සූරුයල් බකරා 136 වැනි වැකිය ද වදවන 

රකආතවේ ‘කුල් යා අහ්ලල් කිතාබි තආලව් ඉලා කලිමතින් 

සවාඋන් බි.නනා වබි.නකුම්’ යන සූරත් ආලු ඉම්රාන් හි 64 වැනි 

වැකිය ද පාරායනය කරන්වනකු වූහ. 

අල් කුර්ආන් හි සූරා මුස්සම්මිල් හි 20 වැනි වැකිවේ සඳහන් 

‘ෆක්රඌ මා තයස්සර මින්ු ’ එනම් ඉන් හබට පහසු වද් කියවන්න 

යන අල්ලාහ්වේ වපොදු වැකිය අනුව තමන්ට කැමති ප්රමාණයට 

පාරායනය කළ හැක.  නමුත් වමවන් දෑ අනිවාර්යය සලාත්හි 

නිරුයරු ව පිළිපැදීවමන් වැළකිය යුුයය. අතරින් පතර එවසේ සදු 

කරන්වන් නම් මැනවි ! එවිට සුන්නා ව වනුවේ පූර්ණ සූරාවක් 
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පාරායනය කිරීම වහෝ කියවන ලද සූරාව දිගු නම් එය වදකට වබදා 

පාරායනය කිරීමය.  

සලාතය ඉටු කරන්නා දඬුවම පිළිබඳ සඳහන් කරමින් පාරායනය 

කරන ලද අවස්යාවන්හි ඉන් ආරක්වාව පැතීමටත් දයාලුභාවය 

පිළිබඳ සඳහන් කරමින් පාරායනය කරන ලද අවස්යාවන්හි 

අල්ලාහ්වේ ආිතර්වාදය අයැද සටීමටත් අනුමැතිය ඇත. තම 

පාරායනවයහි නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්)ුයමාණන් 

පිළිබඳ වමවනහි කිරීමක් සදු වන්වන් නම් එුයමාණන් වවත සලාම් 

පැවසීමට ද අනුමැතිය ඇත. එය එුයමාණන් ව මතක් වන 

අවස්යාවවහි එුයමාණන් වවත සලවාත් පැවසීම වඩාත් වැදෙත් 

වහි.නි. ඉහත සඳහන් ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය අනුව වමවසේ පිළිපැදීම අතිවර්ක සලාතයන්හි 

සුයටුදායක වන අතර අනිවාර්යය සලාතයන්හි අනුමත කරණක් 

වව්.  
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අමතක වීම සඳහා සුජූද් කිරීම පිළිබඳ වූ පාඩම 

‘සහ්වු’ වහවත් අනවධානය ‘නිස්යාන්’ වහවත් අමතක වීම 

‘ෙෆ්ලා’ වහවත් වනොසැලකිලිමත්කම වැනි පද විවිධ වුව ද 

අර්යවයන් එකමය. එනම් දන්නා වදයකින් මනස බැහැර වීමය.  

පරිභාෂිත රීතියානුකූල අදහස වනුවේ  

සලාතවේ ඇති වන අඩුව පිරවීම සඳහා සලාතය ඉටු කරන්නා 

විසන් සදු කරන සුජූද් වදකය. සලාතවේදී සදු වන අඩු පාඩු පුරවන 

කරුණු අුයරින් වදවන කරුණය. 

සුජූදුස් සහ්වු ආෙමානුෙත කර ඇත්වත් කරුණු ුයනකින් කුමක් 

වහෝ එක් කරුණක් සඳහාය.  එනම් 

පළමුවැන්න : සලාතවේ යමක් වැඩි පුර කළ විවටක 

වදවැන්න: සලාතවේ යම් අඩුවක් කළ විවටක  

ුයන්වැන්න: අමතර වදයක් වහෝ අඩුවක් වහෝ සදු වී ඇත්වත්දැි. 

යම් සැකයක් තමන් ුයළ ඇති වූ විවටක 

කවර කටයුත්තක් සඳහා සුජූද් කළ යුත්වත් දැි. සාක්ෂි හා සාධක 

පැමිණ ඇත්වත් ද ඒ අයුරින් වමම කරුණු ුයවනන් යමක් සඳහා 

සුජූදු කරනු ලැව . එවහි.න් සලාතවේ සදු වන සෑම අමතර 

ක්රියාවක් සඳහා වහෝ අඩුපාඩුවක් සඳහා වහෝ සැකයක් සඳහා වහෝ 

සුජූද් කළ යුුය ව නැත. ඒ සඳහා වහේුය සාධක තිබුවණ් නම් පමණක් 

සුජූදුස් සහ්වු කිරීම ආෙමානුෙත කර ඇත. පැමිණ ඇති සාධක 

වපොදුවව් සඳහන් වන බැවින් එය අනිවාර්යය සලාතයක වහෝ 

අතිවර්ක සලාතයක වහෝ වව්වා වමය පිළිපැදිය යුුය වව්. සුජූදුස් 

සහ්වු කිරීමට ආෙමානුෙත කරන ලද සලාතය වනුවේ වනුවේ 

රුකූඋ හා සුජූද් ඇුයළත් සෑම සලාතයක්මය.  

එවහි.න් ජනාසාz සලාතය වමම නීතිවයන් බැහැරය. එහි අමතක 

වීම සඳහා සුජූදුස් සහ්වු ඉටු කරනු වනොලැව . එවමන්ම සුජූදුද් 
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තිලාවා වහෝ සුජූදුස් සහ්වු අමතක වීම සඳහා ද සුජූද් සහ්වු ඉටු 

කරනු වනොලැව .  

සුජූදුස් සහ්වු ඉටු කිරීවම් අවස්යා. 

පළමු අවස්යාව: සලාතවේ යමක් අමතර ව සදු කිරීම  

 එය ක්රියාවවන් වහෝ ප්රකාශංවයන් වහෝ විය හැකිය.  

පළමුව: ක්රියාවවන් සදු වන අමතර දෑ වූ කලී උදාහරණ වශංවයන් 

වාඩි විය යුුය තැන සට ෙැනීම සට ෙත යුුය තැන වාඩි වීම රුකූඃ 

වහෝ සුජූද් අමරත ව කිරීම වැනි සලාතයට අදාළ ක්රියාවක් නම් එය 

අමතක වී සදු කළ විට අනිවාර්යවයන්ම අමතක වීම සඳහා සුජූද් 

කිරීම කළ යුුය වව්. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

ප්රකාශං කළ බවට ඉ නු මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටි.. එනම්, ‘සලාතවේ 

දී මිනිසකු අමතර වදයක් කළ විට වහෝ අඩුවක් කළ විට හු  සජදා 

වදකක් ඉටු කරත්වා!’ වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

විමසුම:  

එක් රකආතයක් අමතර ව ඉටු වකොට එය අවසන් කිරීවමන් පසු ව 

මිස හු  ඒ වෙ වනොදත්වත් නම් එවිට හු  අමතක වීම වවනුවවන් 

සජදා ඉටු කරි.. අමතර රකආතය අතරවාරවේ දැන ෙත්වත් නම් 

එවිට හු  එම වමොවහොවත්ම වාඩි විය යුුයය. තවහ්ු ද් පැවසුවව් 

නැතිනම් තවහ්ු ද් පැවසය යුුයය. පසු ව අමතක වීම වවනුවවන් 

සුජූද් වකොට සලාම් පැවසය යුුයය.  

ඉමාම්වරයකු නම් අමතර දෑ හා අඩුපාඩු පිළිබඳ මඃමූම්වරුන්වෙන් 

දැන ෙනු ඇත. එවසේ හවුන් විසන් සදු කරන නිවව්දනය පිරිමි 

පාර්ශංවය නම් හවුන් පවසන තස්බීහ් මගින් හා කාන්තාවන් නම් 

හවුන් කරන අත් තට්ටු කිරීවමන් දැන ෙනු ඇත. එවිට 

ඉමාම්වරයාට හවුන්වේ එම නිවව්දනය වවත එම වමොවහොවත්ම 

හැරීම අනිවාර්යය වන්වන්ය.  නමුත් ඉමාම්වරයා එය නිවැරදිය යන 

ස්යාවරය මත සටින්වන් නම් එවිට හවුන්වේ නිවව්දනය පිළිපැදිය 
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යුත්තක් වනොවනු ඇත. වහේුයව හු  වයොමු විය යුත්වත් නිවැරදි දෑ 

වවත පමණය.  

ප්රකාශංයකින් සදු කරන අමතර ක්රියාවක් නම්: එනම් සුජූද්හි වහෝ 

රුකූඋ හි අල් කුර්ආනය කියවීම රකආත් හතරකින් වහෝ ුයනකින් 

යුත් සලාතයන් හි අවසන් රකආත් වදවකහි අල්කුර්ආන් සූරාවන් 

කියවීම වැනි  අමතර ප්රකාශංයක් අමතක වීවමන් සදු වී ඇත්නම් 

අමතක වීම සඳහා සජදා කිරීම සුයටුදායක වන්වන්ය.  

සලාතවේ දී අමතර ව සදු වන ක්රියාව වහෝ ප්රකාශංය අනුභව කිරීම 

පානය කිරීම අිකක චලනය කතා කිරීම වැනි සලාතයට අදාළ 

වනොවන කරුණක් නම් ඒ සඳහා සුජූදුස් සහ්වු කිරීම ආෙමානුෙත 

කරන වනොලදී. නමුත් එය උවමනාවවන්ම සදු කර ඇත්නම් 

සලාතය අවලංගු වව්. අමතක වීවමන් සදු වී ඇත්නම් සලාතය 

අවලංගු වනොවව්.  

වදවන අවස්යාව : සලාතවේ යමක් අඩු වීමය.  

සලාතවයන් යමක් අඩු වන්වන් නම් එය පහත සඳහන් කරුණු 

අුයරින් එකක් වන්වන්ය.  

1- අර්කාන් වහවත් සලාතවේ මූලිකාංෙයන්හි අඩුපාඩු ඇති 

වීම. එනම් අතපසු වූ කරුණ සලාතවේ මූලිකාංෙයක් නම් 

එම මූලිකාංෙය ආරම්භ තක්බීරය පැවසීම නම් එවිට 

සලාතය පිළිෙනු වනොලැව . එයට සුජූදුස් සහ්වු කිරීවම් 

අවශංයතාවක්ද වනොමැත.  

ආරම්භ තක්බීරය හැර රුකූඃ කිරීම සුජූද් කිරීම හා එවැනි 

වවනත් මූලිකාංෙයක් නම්  සලාතය ඉටු කරන්නා එම 

රකඅතවේ ඊට පර ව ඇති මූලිකාංෙයට තවමත් වසේන්දු 

වනොවූවේ නම් එවිට නැවතත් එම මූලිකාංෙය ඉටු වකොට 

ඉතිරි මූලිකාංෙ ද පරිපූර්ණ කළ යුුයය. නමුත් එම 

රකආතවේ ඊට පර ව ඇති මූලිකාංෙයට වසේන්දූ වූවාි.න් 
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පසු හු ට මතක් වී නම් එම රකආතය නිව්ඵල වී යි.. එම 

ස්යානවේ ඊට පර ව ඇති මූලිකාංෙයන් ඉටු කළ යුුයය.  

අතපසු වූ මූලිකාංෙය සලාතවයන් පසු ව දැන ෙත්වත් නම් 

එවිට පූර්ණ රකආතයක් අතපසු කළාක් වමන් එය සලකනු 

ලැව . වවන් වූ කාලය දීර්ඝ වනොවී හු   පිරිසදු ව සටින්වන් 

නම් ඒ වවනුවවන් පූර්ණ රකආතයක් ඉටු වකොට පසු ව 

අමතක වීම සඳහා සජදා සහ්වු ඉටු කළ යුුයය. නමුත් වවන් 

වූ කාලය දීර්ඝ නම් වහෝ හු වේ පිරිසදුභාවය (වුළූ) බිද වැටී 

ඇත්නම් සලාතය අලුවතන් මුල සටම ඉටු කළ යුුය වව්. 

අතපසු වූ දෑ අවසන් රකආතවේ වී නම් එවිට හු  එය ද ඉන් 

පසු ඇති දෑ ද ඉටු වකොට සලාම් දී ඉහත සඳහන් පරිදි වවන් 

වූ කාලය දීර්ඝ වනොවී වුළූ අවලංගු වනොවී තිවබන තාක් 

කල් සුජූදුස් සහ්වු ඉටු කරි..  

2- වාජිබාත් වහවත් සලාතවේ අනිවාර්යය දෑහි අඩු පාඩු 

ඇතිවීම. අතපසු වූ අංෙය රුකූඃහි වහෝ සුජූද්හි තස්බීහ් 

පැවසීම වැනි වදයක් නම් 

(අ) ඊට පර ව ඇති අංෙවේ නිරත වීමට වපර මතක් වූවේ 

නම් එය නැවත ඉටු කරි.. අනුයරු ව සලාම් පැවසීවමන් 

පසු ව සුජූද් කරි.. වහේුයව සලාතවේ අමතර වදයක් කර 

ඇති බැවිනි.  

(ආ) ඊට පර ව ඇති අංෙවේ නිරත වීවමන් පසු ව මතක් 

වූවේ නම් එම අංෙය බිද වැවට්. පසු ව අමතක වීම සඳහා 

අනිවාර්යයවයන් සලාමයට වපර සුජූද් කරි.. වහේුයව එහි 

අඩුවක් ඇති වූ බැවිනි.  

3- සුන්නා වහවත් සලාතවේ අතිවර්ක කරුණක අඩුපාඩු 

සදුවීම  
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අතපසු වූ අංෙය සුන්නාවක් නම් එය හු  සරිතක් වශංවයන් 

කරමින් සටින්වන් නම් එවිට සලාමයට වපර සුජූද් කිරීම 

හු ට සුයටුදායකය. එවසේ වනොමැතිනම් අවශංය වනොවව්.   

ුයන්වන අවස්යාව :  සලාතවේ සැකයක් ඇති වීම. එහි දී පහත 

සඳහන් කරුණු වලින් වනොමිවදනු ඇත.  

1- හු වේ අනුමානයට වඩා යමක් අබිබවා තිබීම. එවසේ හු වේ 

අනුමානයට වඩා යමක් අබිබවා පිහිටිවේ නම් ඒ අනුව හු  

කටයුුය කරි.. සලාම් පැවසීවමන් පසු සජදා සහ්වු ඉටු 

කරි.. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් 

පැවසූ බවට ඉ නු මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසයක් මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. 

එනම් නිවැරදි දෑ හු  වතෝරා ෙන්නට උත්සාහ කරත්වා ! 

පසු ව එය ඒ අනුව සම්පූර්ණ කරත්වා ! (මූලාශ්රය : බුහාරි 

හා මුස්ලිම්)  

2- හු  වවත යමක් වඩාත් නිවැරදි වලස වනොතිබීම එවිට හු  

යම් ස්යාවරයකට එළවඹි.. පසු ව අඩුව පුරවි.. 

උදාහරණයක් වශංවයන් සලාතවේ රකආත් ෙණන්හි තමන් 

රකආත් වදකක් කවළේ ද එවසේ නැතවහොත් ුයනක් කවළේ ද 

යන්වනන් වකවනකුට සැකයක් ඇති වූ විවටක හු  ඉටු 

කළ දෑ හු ට වඩා නිවැරදි යැි. දකින්වන් නම් ඒ අනුව හු  

කටයුුය කරි.. එවසේ නැතවහොත් එහි අඩු සංතයාව වතෝරා 

වෙන ඒ අනුව කටයුුය කරි.. වහේුයව එය 

විශං්වාසනීයභාවයට වඩාත් සමීප වන බැවිනි. පසු ව අමතක 

වීම සඳහා සලාමයට වපර සුජූද් කරි.. අබූ සඊද් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් 

පිහිටා ඇත. එනම් ‘හබ අුයරින් කිසවකුට තම සලාතවේ දී 

සැකයක් ඇති වූ විවටක හු  ඉටු කළ රකආත් ෙණන 

ුයනක් ද හතරක් ද යන්වනන් හු  වනොදනී නම් එවිට හු  
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සැකය දුරලත්වා ! තමන්ට වඩාත් විශං්වාස කළ හැකි දෑ 

අනුව ඉටු කරත්වා ! පසුව සලාම් කීමට වපර සුජූද් වදකක් 

ඉටු කරත්වා!’ වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

විමසුම:  

සුජූදුස් සහ්වු කිරීවම් නීතිය වනුවේ වාජි  වහවත් අනිවාර්යය 

යන්නය. එවසේ අනිවාර්යය වනුවේ තමන් සදු කළ අමතර දැි.න් 

සලාතය නිව්ඵල වී යනු ඇතැි. සතූ විටය.  එවසේ වනොමැතිනම් 

අනිවාර්යය වනොවව්.  

උදාහරණයක් වශංවයන් අමතක වී අමතර රකආතයක් ඉටු කරි.. 

එය සලාතය නිව්ඵල කරනු ඇතැි. හු  සති.. එවිට සුජූදුස් සහ්වු 

කිරීම අනිවාර්යය වව්.  

විමසුම: සුජූද් කිරීවම් ස්යානය  

(අ) සලාමයට වපර : රුකූඃහි වහෝ සුජූද් හි වහෝ තස්බීහ් පැවසූවම් 

අඩුපාඩුවක් සදුවන්නාක් වමන් යම් අඩුවක් සදු වූ විට සලාමයට 

වපර සුජූදුස් සහ්වු ඉටු කරි.. එය අ දුල්ලාහ් ඉ නු බුහි.නා ුයමා 

විසන් වාර්තා කළ හදීසය පිළිපදිමිනි. එනම් නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පළමු තවහ්ු ද් පැවසීම අත්හළ කල්හි 

සලාමයට වපර සුජූද් කළහ. මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

එවසේ නැතවහොත් ඉහත සඳහන් අබූ සඊද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) 

ුයමාවේ හදීසය අනුව වකවනකුට යම් සැකයක් මුය වී වඩාත් 

නිවැරදි වද් වතෝරා ෙැනීමට වනොහැකි වූ විටද සලාමයට වපර 

සුජූදුස් සහ්වු ඉටු කරි..  

(ආ) සලාමයට පසු : රුකූඃ වහෝ සුජූද් වහෝ කියාම් වහෝ කුඌද් වැනි 

වදයක් අමතර ව කවළේ නම් සලාමවයන් පසු සුජූදුස් සහ්වු ඉටු කළ 

යුුයය. ‘සලාතවේ වැඩිපුර සලාමයක් පැවසූ කල්හි සලාමයට පසු 

සුජූද් කළහැි. අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් කළ 

වාර්තාව මීට සාධක වශංවයන් ෙත හැකිය.   
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එවසේ නැතවහොත් යම් සැකයක් මුය වී පසු ව හු ට යමක් නිවැරදි 

යැි. සතූ විවටක උදාහරණ වශංවයන් තමන් ඉටු කළ රකආත් 

ෙණන ුයනක් ද හතරක් ද යන්වනන් සැකයක් ඇති වී පසු ව හු  

ඉටු කළ රකආත් ෙණන ුයනක් යන වෙ හු ට පැහැදිලි වූ විට 

තවත් රකආතයක් ඉටු වකොට සලාමවයන් පසු ව සුජූදුස් සහ්වු ඉටු 

කරි.. වමය ඉහත සඳහන් ඉ නු මස්ඌද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) 

ුයමාවේ හදීසය පදනම් කර ෙනිමිනි. 

විමසුම : මඃමූම්වරයාවේ අමතක වීම  

 (ආ) වපර එක් වූ මඃමූම්වරයකු නම් අමතක වීවම් වෙකීම 

ඉමාම්වරයා විසන් උසුලනු ඇත. එවිට හු  අමතක වීම සඳහා සුජූද් 

කළ යුුය නැත.  

 (ආ) පසු එක් වූ මඃමූම්වරයකු නම් තමන්ට අතපසු වූ දෑ ඉටු 

කළ පසු ව සජදා ඉටු කළ යුුයය.  

සුජූදුස් සහ්වුහි ක්රමය සාමානය සලාතවේ ඉටු කරන සුජූදය හා 

සමානය. සලාතය ඉටු කරන්නා පහත සඳහන් අවස්යා ුයවනහි 

සැකය ෙැන අවධානය වයොමු වනොකරි..   

1- මිනිසාට කුුයහලයන් අිකක වූ විවටක 

2- අනුමානයක් පමණක් පවතින විවටක 

3- නැමදුම් සයල්ල අවසන් කළ පසුව  

විමසුම : වාර ෙණනාවක් අමතක වීම් සදු වූ විවටක සජදා වදකක් 

පමණක් ප්රමාණවත් වව්.  
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සලාතවයන් පසු වමවනහි කළ යුුය ප්රාර්යනාවන් 

පිළිබඳ පාඩම 

අනිවාර්යය සලාතයන්හි අඩුපාඩු හා අමතක වීම් වබොවහෝමයක් සදු 

වව්. අල්ලාහ්වේ දයාව වහේුයවවන් එම අඩුපාඩු පුරවාලීමට ඇතැම් 

කරුණු හු  ආෙමානුෙත කවළේය. සලාතය නිමා වූ පසු ව වමවනහි 

කරන්නා වූ ප්රාර්යනාවන් ද එම අඩුපාඩු පුරවන කරුණු අුයරින් 

එකකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි..  

ذذَا ذُكمْ  َوََعَ  َوُقُعوًدا قذيَاًما اّلَلَ  افَاذُْكُرو الَصََلةَ  قََضيْتُمُ  فَإ   ُجنُوب
නුඹලා සලාතය අවසන් කළ විට සටෙනිමින් ද වාඩිවවමින් ද 

ඇලපත් මත හාන්සවවමින් ද අල්ලාහ් ව වමවනහි කරනු. (අල් 

කුර්ආන් 4: 103) 

උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි.. 

ذذَا يَتذ  فَإ وا الَصََلةُ  قُضذ ُ   فذ  فَانْتَِشذ
َ
 َواذُْكُروا اّلَلذ  فَْضلذ  مذنْ  َوابَْتُغوا رْضذ اْْل

 ُتْفلذُحونَ  لََعلَُكمْ  َكثذرًيا اّلَلَ 
සලාතය අවසන් වූ විට නුඹලා මහවපොවළොවව් සැරිසරා අල්ලාහව්ේ 

භාෙයය වසොයනු. තවද නුඹල ජය අත්පත් කර ෙත හැකි වනු පික ස 

අිකක වශංවයන් අල්ලාහ් ව වමවනහි කරනු. (අල් කුර්ආන් 62: 10) 

සලාතය ඉටු කරන්නා සලාම් පැවසූ පසු ුයන්වරක් 

‘අසත්ේෆිරුල්ලාහ ්(මම අල්ලාහව්ෙන් සමාව අයැදිමි) යැි. පැවසීම 

සුන්නාවකි.  

පසුව 

نَْت  اللَُّهمَّ 
َ
الَمُ  أ الَمُ  َوِمْنَك  السَّ َالَلِ  َذا َتَباَرْكَت  السَّ  َواِْلْكَرامِ  اجلْ
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අල්ලාු ම්ම අන්තස් සලාම් වමින්කස් සලාම් තබාරක්ත දල් ජලාලි 

වල් ඉක්රාම්.  

වත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, ශංාන්තිය හබි.. ශංාන්තිය ඇති වනුවේ 

හවබන්ය. වෙෞරවනී වූ ද අභිමානවත් වූ ද හබ භාෙය වන්තයාය. 

වමය මුස්ලිම් හි සඳහන් සව්බාන් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසයක සඳහන් වන්නකි.  

පසුව 

ُ  إَِلَّ  إهَِلَ  َلَ  يَك  َلَ  َدهُ وَحْ  اّللَّ َْمدُ  َوهَلُ  الُْملُْك  هَلُ  هَلُ  ََشِ ءٍ  لُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  احلْ  ََشْ
ةَ  َوَلَ  َحْوَل  َلَ  َقِديرٌ  ِ  إَِلَّ  قُوَّ ُ  إَِلَّ  إهَِلَ  َلَ  بِاّللَّ  انلِّْعَمةُ  هَلُ  إِيَّاهُ  إَِلَّ  َنْعُبدُ  َوَلَ  اّللَّ

ََسنُ  اثلََّناءُ  َوهَلُ  الَْفْضُل  َوهَلُ  ُ  إَِلَّ  هَلَ إِ  َلَ  احلْ ينَ  هَلُ  ُُمْلِِصْيَ  اّللَّ  َكرِهَ  َولَوْ  ادلِّ
 الََْكفُِرونَ 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාු  වහ්දහූ ලා වරීක ලහූ ලු ල් මුල්කු වලු ල් 

හම්දු වු ව අලා කුල්ලි වවි.ඉන් කදීර්. ලා හව්ල වලා කුව්වත 

ඉල්ලා බිල්ලාහි ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාු  වලා නඃබුදු ඉල්ලා ඉි.යාු  

ලු න් නිඃමුය වලු ල් ෆල්ලූ වලු ල් සනාඋල් හසන් ලා ඉලාහ 

ඉල්ලල්ලාු  මුහ්ලිසීන ලු ද්දීන වලව් කරිහල් කාෆිරන්. 

වත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවන කිසවවක් වහෝ 

කිසවක් වනොමැත. හු  ඒකීයය. හු ට කිසදු හවුල් කරුවවකු 

වනොමැත. සයලු බලතල හු  සුයය. ප රශංංසා සයල්ල හු ටමය. සෑම 

වදයක් වකවරහිම හු  ශංක්තිය ඇත්තාය. අල්ලාහ්වෙන් හැර කිසම 

ශංක්තියක් වහෝ බලවව්ෙයක් වනොමැත. හු  හැර වවනත් වදවිවයකු 

නැත. හු  හැර වවන කිසවවකුට අපි නැමදුම් වනොකරන්වනමු. 

සයලූ දායාදයන් හු  සුයය. වශ්රේව්ඨත්වය ද උුයම් වූ උපහාරය ද 

හු ටම හිමිය. නැමදුමට සුදුස්සා හු  හැර වවන කිසවවක් වහෝ 
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කිසවක් වනොමැත. ප රතික්වවේප කරන්නන් විරුද්ධ වුව ද සයලු 

නැමදුම් හු  වවනුවවන් පමණක් ඉටු කරමු. 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා වකොට ඇත.  

ْعَطْيَت  لَِما َمانِعَ  َلَ  اللَُّهمَّ 
َ
َدِّ  َذا َيْنَفعُ  َوََل  َمَنْعَت  لَِما ُمْعِطيَ  َوََل  أ  ِمْنَك  اجلْ

 َ
ْ

 دُّ اجل
අල්ලාු ම්ම ලා මානිඅ ලිමා අඃති.ත වලා මුඃතිය ලිමා මනඃත වලා 

යන්ෆඋ දල් ජද්දි මින්කල් ජද්දු 

යා ! අල්ලාහ්, හබ දුන් වදයක් වළක්වාලීමට වහෝ හබ වැළකූ 

වදයක් ලබා දීමට වහෝ කිසවකුට හැකියාවක් වනොමැත. හවබන් 

මිදීමට ධනවතාවේ ධනය හු ට ප්රවයෝජනවත් වනොවවි..  

මූලාශ්රය: බුහාරි මුස්ලිම් 

සටහන: එනම් හු ට ප්රවයෝජනවත් වන්වන් ධනවතාවේ ධනය 

වනොව හු  කරන දැහැමි ක්රියාවන්ය යන්නය. 

පසුව  

هللاِ  ُسْبَحاَن   සු හානල්ලාහ් (අල්ලාහ් සුපිවිුයරුය)  

َحْمُد 
ْ
هللاِ  ال  අල් හම්දු ලිල්ලාහ් (සයලු ප්රශංංසා අල්ලාහ්ටය) 

َبْر  هللاُ 
ْ
ك

َ
أ  අල්ලාු  අක්බර් (අල්ලාහ් අති වශ්රේව්ඨය) යනුවවන් 33 වරක් 

පැවසීම. 
 
සයය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා 

 

ُ  إَِلَّ  إهَِلَ  َلَ  يَك  َلَ  وَْحَدهُ  اّللَّ َْمدُ  َوهَلُ  الُْملُْك  هَلُ  هَلُ  ََشِ ءٍ  لُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  احلْ  ََشْ
 َقِديرٌ 
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ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාු  වහ්දහූ ලා වරීක ලු  ලු ල් මුල්කු වලු ල් 

හම්දු වු ව අලා කුල්ලි වවි.ඉන් කදීර්  

වත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවන කිසවවක් වහෝ 

කිසවක් වනොමැත. හු  ඒකීයය. හු ට කිසදු හවුල්කරුවවකු 

වනොමැත. සයලු ආිකපතයයන් හු ටම හිමිය. ප රශංංසා සයල්ල ද 

හු ටමය. හු  සෑම වදයක් වකවරහිම බලය ඇත්තාය. 

ඇතැම් විට තස්බීහ් 25 වරක් ද තහ්මීද් 25 වරක් ද තහ්ලීල් 25 වරක් 

ද තක්බීර් 25 වරක් ද පවසි..  

තවත් විවටක තස්බීහ් 10 වරක් ද තහ්මීද් 10 වරක් ද තක්බීර් 10 

වරක් ද පවසි.. 

තවත් විවටක තස්බීහ් 33 වරක් ද තහ්මීද් 33 වරක් ද තක්බීර් 33 

වරක් ද සයය සම්පූර්ණ කිරීම පික ස නැවත තක්බීරයක් පවසි..  

මේරි  සලාතවයන් පසු හා ෆජ්ර් සලාතවයන් පසු දස වරක් 

තහ්ලීල් පවසි.. එහි දී  

ُ  إَِلَّ  إهَِلَ  َلَ  يَك  َلَ  وَْحَدهُ  اّللَّ َْمدُ  َوهَلُ  الُْملُْك  هَلُ  هَلُ  ََشِ ءٍ  لُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  احلْ  ََشْ
 َقِديرٌ 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාු  වහ්දහූ ලා වරීක ලු  ලු ල් මුල්කු වලු ල් 

හම්දු වු ව අලා කුල්ලි වවි.ඉන් කදීර්  

වත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවන කිසවවක් වහෝ 

කිසවක් වනොමැත. හු  ඒකීයය. හු ට කිසදු හවුල්කරුවවකු 

වනොමැත. සයලු ආිකපතයයන් හු ටම හිමිය. ප රශංංසා සයල්ල ද 

හු ටමය. හු  සෑම වදයක් වකවරහිම බලය ඇත්තාය. 

වම් පිළිවවළට අනුව ප්රාර්යනාවන් වමවනහි කිරීවමන් පසු ව 

ආයුයල් කුර්සීය වහවත් අල් කුර්ආන් 2:255 වැනි වැකිය ද 

මුඅව්විදවති.න් වහවත් අල් කුර්ආන් 113 හා 114 යන සූරාවන් ද 
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පාරායනය කරි.. මේරි  හා ෆජ්ර් සලාතවයන් පසු ව වමම 

සූරාවන් ුයන්වරක් බැගින් පාරායනය කිරීම සුයටු දායකය.  

සලාතවයන් පසු තහ්ලීල් තස්බීහ් තහ්මීද් හා තක්බීර් උස් හඬින් 

පැවසීම සුයටුදායකය. නමුත් එය සාමුහික හඬක් වනොවිය යුුයය. 

සෑම වකවනකුම වවන වවනම එවසේ උස් හඬින් පැවසය යුුයය.  

තහ්ලීල් හි ෙණන ද තස්බීහ් තහ්මීද් හා තක්බීර්හි ෙණන ෙණන් 

ෙැනීම සඳහා අත් ඇගිලි භාවිත කරි.. වහේුයව මළවුන් වකවරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනවේ වමම ඇඟිලි විනිශං්චයට භාජනය වන 

බැවිනි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
154 

අතිවර්ක සලාතයන් පිළිබඳ පාඩම 

අල්ලාහ්වේ මාර්ෙවේ ජිහාද් කිරීම, දැනුම වසවීම යන කරුණු 

වලට පසුව අල්ලාහ් වවත ළං වීමට ඉතා උසස්තම ක්රියාව වනුවේ 

අතිවර්ක සලාතයි.. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

අල්ලාහ් වවත ළං වීම සඳහා අතිවර්ක සලාත් වල හා ඒ හැර 

වවනත් කටයුුය වල ද නිරත වූහ. එුයමාවණෝ වමවසේ පැවසූහ. “හබ 

අල්ලාහ් වවනුවවන් කරන සුජූදයක් වනොවනු ඇත, එමගින් හබට 

තරාතිරමක් උසස් වී පාපයක් හවබන් ඉවත් වී යනු මිස.” වමය 

ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

අතිවර්ක සලාතයන් වර්ෙ වදකකි.  

පළමු වර්ෙය: නියමිත සලාත් වව්ලාවන් හි නිශං්චය කරන ලද 

සලාතයන් වහෝ යම් ස්යානයක් වහෝ තත්ත්වයක් මුල් කර වෙන 

ඉටු කරන ලද සලාතයන්. වම්වාට නීති පනවන ලද අතිවර්ක 

සලාතයන් යැි. කියනු ලැව . උදාහරණ වශංවයන් පස්වව්ල 

සලාතයන්ට අදාළ අතිවර්ක සලාතයන් හා ලුහා සලාතය වපන්විය 

හැක.   

වදවන වර්ෙය: නියමිත වව්ලාවක නිශං්චය කරනු වනොලැබූ හා යම් 

ස්යානයක් වහෝ තත්ත්වයක් මුල් කර වනොෙත් සලාතයන්. වම්වාට 

වපොදු අතිවර්ක සලාතයන් යැි. කියනු ලැව . වම් පිළිබඳ විස්තර 

පහතින් සඳහන් වව්.  
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විත්ර් සලාතය හා ඊට අදාළ නීති රීති 

සලාුයල් විත්ර් හි නීතිය එය සුන්නුයල් මුවක්කදා වහවත් 

අතිවැදෙත් සුන්නාවකි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාණන් මුආද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාට වමවසේ පැවසූහ. හවුු  

නුඹට ඒ සම්බන්ධවයන් පිළිුයරු දුන්වන් නම් රාත්රිවේ හා 

දහවවලහි පස්වව්ල සලාතයන් හවුනට අල්ලාහ් අනිවාර්යය කර 

ඇතැි. දන්වා සටිනු. (මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) විත්ර් සලාතය 

වාජි  වහවත් අනිවාර්යය සලාතයන් හයක් වන්නට තිබුක . 

එවමන්ම අලී ඉ නු අබීතාලි  (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ 

ප්රකාශංයත් වමය තහවුරු කරි.. එනම් ‘විත්ර් සලාතය අනිවාර්යය 

සලාතවේ ස්වරපය වමන් අවප්ක්වා වනොවකවර්. එනමුත් එය 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) වපන්වා 

දුන් සුන්නාවකි යැි. පැවසුවව්ය. එය අහ්මද්, නසාඊ යන ඉමාම්වරු 

විසන් දන්වා ඇත. 

ඉමාම් අබූ හනීෆා ුයමා එය අනිවාර්ය යැි. පවසන අතර වවි.කුල් 

ඉස්ලාම් ුයමාවේ මතය වනුවේ රාත්රිවේ අවදිවන්වනකුට 

අනිවාර්යය වව් යන්නි..  

විත්ර් යනු ඊට වපර ඇති සලාතයන්වෙන් වවන් වූ තනි 

රකආතයකට කියනු ලැව . එවමන්ම රකආත් ුයන, පහ, හත, 

නවය, එවකොළහ වශංවයන් පිහිටන සලාත එක සලාමයකින් බැඳී 

ඇත්නම් එවන් සලාතයටත් විත්ර් යනුවවන් කියනු ලැව . වමම 

රකආතයන් සලාම් වදකක් වහෝ ඊට වැඩි වාරෙණනකින් බැඳී ඇති 

විට විත්ර් යනුවවන් සලකනු වනොලබන අතර ඒවාි.න් වවන් වූ 

තනි රකආතයට පමණක් විත්ර් යනුවවන් නමින් ව්යවහාර වව්.   

විත්ර් සලාතවේ වව්ලාව: ඉවා සලාතවේ අවසානවයන් පසු විත්ර් 

සලාතවේ වව්ලාව ඇරවේ. එය ඉවා අවස්යාවව් වහෝ මේරි  හා 

ඉවා එක්වකොට ඉටු කරන අවස්යාවව් වහෝ ඉටු කිරීම එක සමානය. 
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අලුයම දක්වා එහි වව්ලාව දිගු වවි.. ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) 

ුයමිය විසන් වාර්තා වකොට ඇති හදීසය ඊට සාධක වශංවයන් පිහිටා 

ඇත. එනම් අල්ලාහ්වේ දූතයාවණෝ ඉවා සලාතය හා අලුයම උදා 

වන වතක් කාලය අතර රකආත් එවකොළහක් ඉටු කරන්වනකු වූහ. 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

අවසන් රාත්රිවේ වනොවරදවා නැගිටීමට අිකව්ඨානය ඇත්වතකුට 

විත්ර් සලාතය සඳහා වඩාත් සුයටුදායක වව්ලාව වනුවේ රාත්රිවේ 

අවසන් වව්ලාවය. නමුත් අවසන් රාත්රිවේ තමන් අවදිවීම ෙැන 

විශං්වාසයක් වනොමැත්වතකුට වඩාත් සුයටුදායක වනුවේ නින්දට 

වපර විත්ර් ඉටු කිරීමය. වමවලස නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා උපවදස් දී ඇත. නබි ුයමාණන් පැවසූ බව ජාබිර් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් 

මුස්ලිම් ුයමා වමවසේ දන්වා සටිි.. රාත්රිය අවසානවේ අවදි 

වනොවනු ඇතැි. කවවරකු බියවන්වන් ද හු  නින්දට වපර විත්ර් 

ඉටු කරත්වා! රාත්රිය අවසානවේ අවදිවීම ෙැන වකවනකුට 

තහවුරු නම් එහි අවසානවේ විත්ර් ඉටු කරත්වා ! වහේුයව නියත 

වශංවයන්ම රාත්රිය අවසානවේ අල් කුර්ආන් කියවීම සාක්ෂි දරනු 

ලබන්නකි. එයි. වඩාත් උුයම් වනුවේ.  

විත්ර් සලාතදේ රකආත් ගණන ො එම සලාතය ඉටු කරන 

ක්රමය.   

හදීස් හි හා සහාබාවරු දස වදවනකු විසන් වාර්තා කර ඇති පරිදි 

විත්ර් සලාතවේ අවම රකආත් ෙණන එකකි. නමුත් වඩාත් යහපත් 

හා උුයම් වනුවේ ඊට වපර රකආත් වදකකින් සමන්විත වීමය.  

විත්ර් සලාතවේ උපරිම රකආත් ෙණන වනුවේ රකආත් 

එවකොළහක් වහෝ රකආත් දහ ුයනකි. එය රකආත් වදක වදක 

බැගින් ඉටු කර පසු ව එක රකආතයක් විත්ර් වශංවයන් ඉටු කිරීමය. 

ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමියවේ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් 

පිහිටි.. එනම් අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) රාත්රිවයහි රකආත් එවකොළහක් ඉටු කරන්වනක් වූහ. 
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ඒවාි.න් එකක් විත්ර් වශංවයන් ඉටු කරන්වනකු වූහ. යැි. එුයමිය 

විසන් වාර්තා කර ඇත. වමය මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇති හදීසයකි. 

එවමන්ම එුයමාණන් රකආත් දහ ුයනක් ඉටු කළ බවටත් ආඉවා 

(රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ තවත් හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත.  

තවත් ප්රකාශංයක එුයමාවණෝ සෑම රකආත් වදකක් අතරම සලාම් 

පැවසූ අතර එක රකආතයක් විත්ර් වශංවයන් ඉටු කළහ.  

හු ට රකආත් නවයක් ඉටු කළ ද හැක. එහිදී රකආත් අටක් ඉටු 

වකොට පසු ව අට වැනි රකආතවේ වාඩි වී පළමු තවහ්ු ද් උසුරි.. 

පසු ව සලාම් වනොපවසා නැගී සට නව වැනි රකආතය ඉටු කරි.. 

අනුයරු ව අවසන් තවහ්ු ද් උසුරා සලාම් පවසි..  

එවමන්ම රකආත් හතක් වහෝ පහක් වහෝ හු ට ඉටු කළ හැක. හු  

එහි අවසානවේ මිස වාඩි වනොවනු ඇත. පසු ව තවහ්ු ද් පවසා 

සලාම් කියි.. උම්මු සලමා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක ව පිහිටි.. එනම් අල්ලාහ්වේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) රකආත් හතක් වහෝ 

පහක් වහෝ විත්ර් වශංවයන් ඉටු කරන්වනකු වූහ. ඒවා අතර සලාම් 

පැවසීවමන් වහෝ යමක් කතා කිරීවමන් වහෝ වවන් වනොකරති. 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් ුයමා විසන් දන්වා ඇත. රකආත් හතක් ඉටු 

කිරීවම්දී තවත් ක්රමයක් ඇත. එනම් තවහ්ු ද් වදකක් හයවැනි හා 

හත්වැනි රකආතවයන් පසු ව උසුරා අවසානවේ සලාම් පවසා නිමා 

කිරීමය.  

තවද හු ට රකආත් ුයනක් විත්ර් වශංවයන් ඉටු කළ ද හැක. එහි දී 

රකආත් වදකක් ඉටු වකොට සලාම් පවසා පසු ව ුයන්වැනි රකආතය 

තනි ව ඉටු කරනු ඇත. එවසේ නැතවහොත් ුයනම එකට ඉටු වකොට 

අවසානවේ එක් වරක් තවහ්ු ද් හා සලාම් පවසා අවසන් කරනු 

ඇත.  

එහි ආරම්භ රකආතවේ ‘ස බිහිස්ම ර බික’ යන සූරාවද වදවන 

රකආතවේ ‘කුල් යා අේයුහල් කාෆිරන්’ සූරාව ද ුයන්වැනි 
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රකආතවේ ‘කුල් ු වල්ලාු  අහද්’ යන සූරාව ද පාරායනය කිරීම 

සුයටුදායකය.  

ඇතැම් විට විත්ර් හි රුකූඋ කිරීවමන් පසු වදඅත් හසවා 

අල්ලාහ්වෙන් ප්රාර්යනා කරමින් කුනූත් පැවසීම ද සුයටු දායකය.  

අල්ලාු ම්මහ්දිනී ෆීමන් හදි.ත ........... අවසානය දක්වා  

නමුත් විත්ර් හි කුනූත් පැවසීම සරිතක් වශංවයන් වනොකළ යුුයය. 

වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවේ සලාතය 

පිළිබඳ විස්තර කරන්නන් බු තරයක් වදනා එුයමාණන් කුනූත් 

පැවසූ බවට සඳහන් කර වනොමැති බැවිනි.  

උවබි. ඉ නු කඃ  (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා පැවසූ බවට සුනන් 

අබූ දාවූද් හි වමවසේ හදීසයක් සඳහන් වව්. එනම් නියත වශංවයන්ම 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා විත්ර් සලාතවේ කුනූත් 

පැවසූහ. එුයමා ඇතම් විට රුකූඋ කිරීවමන් පසු ද ඇතැම් විට ඊට 

වපර ද කුනූත් පවසා ඇති බවද සඳහන් වව්.  

විමසුම: 

යම් කිස වහේුයවක් මත විත්ර් සලාතය අතපසු වූ විට එය ලුහා 

වව්ලාවවහි වදක බැගින් ඉටු කිරීම සුයටුදායකය. රකආත් පහක් 

විත්ර් කිරීමට අවප්ක්වා වකොට පසු ව නින්දට වැටුවණ් නම් රකආත් 

හයක් නැවත ඉටු කළ යුුයය. ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමියවේ 

හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. එනම් නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ නින්ද වහෝ යම් කිස වව්දනාවක් 

තමන්ට ඇති වූ විවටක දහවල් කාලවේ රකආත් වදොවළොහක් 

සලාතය ඉටු කරන්වනකු වූහ. වමය මුස්ලිම්හි සඳහන් වී ඇත.  

තරාවීෙ ්සලාතය ො එහි නීති රීති 

තරාවීහ් යනු තර්විේහා (විවව්කය) යන පදවේ බු  වචනයි.. එහි 

මූල අර්යය වපොදුවව් වාඩි වීම යන අරුතින් ෙම්ය වව්. පසු ව එය 

රමළාන් මස රාත්රියන්හි රකආත් හතරට පසු ව වාඩි වීම සඳහා 
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නම් කරන ලදී. වහේුයව හවුු  එම සලාතවේ දිගු වව්ලාවක් වයොමු වී 

පසු ව වාඩි වන බැවිනි.  

රීතියානුකූල අර්ථය රමළාන් රාත්රියන්හි සමූෙ වශදයන් ඉටු 

කරන සලාතය යන්නයි. 

කවවරකු රමළාන් මාසවේ විශං්වාසවයන් හා කුසල් 

බලාවපොවරොත්ුයවවන් රාත්රිවේ සලාතය ඉටු කවළේ ද හු  වපර 

කළ පව් වලට හු ට සමාව වදනු ලැබීය යැි. නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පවසා ඇති බැවින් වමය සුන්නුයල් 

මුවක්කදා වහවත් වැදෙත් සුන්නාවකි. වමය අබූ ු වරි.රා 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා වකොට ඇති අතර බුහාරි හා 

මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. 

වමය මස්ජිදවේ සාමුහික ව ඉටු කිරීම වඩා උුයම්ය. සැබැවින් නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ තම සෙි.න් සමඟ 

මස්ජිදවේ සාමුහික ව වමම සලාතය ඉටු කළහ. පසු ව එය හවුන් 

වවත අනිවාර්යය වව්වි යන බිවයන් හවුන් සමඟ සාමුහික ව 

සලාතය ඉටු කිරීවමන් පසුබැස්සාහ. බුහාරි මුස්ලිම් හි සඳහන් 

ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කළ හදීසය වමය 

තහවුරු කරන්නකි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා 

ප්රකාශං කළ බව අබූ දර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා 

කළ තවත් හදීසක වමවසේ සඳහන් වව්. කවවරකු ඉමාම් හැරී යන 

වතක්ම හු  සමඟ සලාතය ඉටු කරන්වන් ද හු  රාත්රිය 

නැමදුවමන් ජීවමාන කළ බවට සටහන් කරනු ලැව .  වමය 

පස්මහා ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා වකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි 

ුයමා වමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැි. සඳහන් කරි..  

වමහි රකආත් ෙණන වූ කලී ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය 

විසන් තහවුරු කර ඇති පරිදි නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාවණෝ රමළාන් මාසවේ වහෝ ඒ හැර වවනත් මාසයක දී වහෝ 

රකආත් එවකොළහට වඩා වැඩි කරන්වනකු වනොවූහ. මූලාශං්රය: 

බුහාරි හා මුස්ලිම්. ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 
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වාර්තා කළ හදීසය සලකා බලන විට වම් සම්බන්ධවයන් වූ කරුණ 

මීට වඩා පුළුල්ය. එනම් රාත්රී සලාතය වදක වදක බැගිනි යැි. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ පැවසූ බව එුයමා විසන් 

දන්වා ඇත. මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

එවමන්ම උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ සමවේ රකආත් 21 

ඉටු කළ බවට සඳහන් හදීස් ද වාර්තා වී ඇත. එය අ දුර් රස්සාක් 

විසන් දන්වා ඇත.  

මුවත්තා හි එතුමා උදබයි ො තමීමුේ දාරී යන අයට රකආත් 

එදකොළෙක් ජනයාට සලාතය දමදෙය වන දමන්  නිදයෝග කළ 

බව සඳෙන් දේ.  

වවි.ු ල් ඉස්ලාම් ඉ නු ති.මිේයා වම් ෙැන පවසා සටින විට, 

අහ්මද් හා වාෆී යන ඉමාම්වරුන්වේ ප්රසද්ිකයට පත් සංකල්පය 

අනුව රකආත් 21ක් වකවනකුට සලාතය ඉටු කළ හැකි බවත් 

ඉමාම් මාලික්වේ සංකල්පය අනුව රකආත් 36ක් ඉටු කළ හැකි 

බවත් එවමන්ම රකආත් එවකොළහක් වහෝ දහුයනක් වහෝ ඉටු කළ 

හැකි බවත් ඒ සයල්ල යහපත් බවත් සලාතවේ වකටිභාවය හා දිගු 

භාවය සැලකිල්ලට වෙන රකආත් ෙණන් වැඩි වීම වහෝ අඩුවීම සදු 

විය යුුය බවත් පවසා සටිි..  

එහි නියමිත වව්ලාව ඉවා සලාතය හා විත්ර් සලාතය අතර පවතින 

කාලයි.. එය ඉවා සලාතවේ වව්ලාවව්ම ඉටු කළ ද මේරි  සමඟ 

ඉවා එක්වකොට ඉටු කරන අවස්යාවක වුව ද එක සමානය.  
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අනිවාර්යය සලාතයන්ට අදාළ චර්යානුෙත සුන්නත් 

සලාතයන් පිළිබඳ පාඩම  

අනිවාර්යය සලාතයන්ට අදාළ චර්යානුෙත සුන්නත් සලාතයන් හි 

මුළු රකආත් ෙණන වදොවළොසකි. එහි විසත්ර පහත සඳහන් අයුරිනි. 

- ලුහර් සලාතයට වපර රකආත් හතරක් 

- ලුහර් සලාතයට පසු රකආත් වදකක්  

- මේරි  සලාතයට පසු රකආත් වදකක් 

- ඉවා සලාතයට පසු රකආත් වදකක් 

- සු හ ්සලාතයට වපර රකආත් වදකක්. 

අනිවාර්යය සලාතයන්ට අදාළ චර්යානුෙත සලාතයන් සඳහා 

සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත්වත් ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) 

ුයමා විසන් ඉදිරිපත් වකොට ඇති හදීසයි.. එුයමා වමවසේ ප්රකාශං 

කළහ.  

මම අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

ුයමාවෙන් රකආත් දහයක් ලබා මතක තබා ෙතිමි. එනම් ලුහර් 

සලාතයට වපර රකආත් වදකක් ද ඉන් පසු ව රකආත් වදකක් ද 

මේරි  සලාතයට පසු නිවවසේ දී රකආත් වදකක් ද ඉවා සලාතයට 

පසු නිවවසේදී රකආත් වදකක් ද සු ු  සලාතයට වපර රකආත් 

වදකක් ද මම මතකවේ තබා ෙත්වතමි. වහෝරාවක් විය. එහි නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වවත කිසවකු ඇුයළු වූවේ 

නැත. සැබැවින්ම එුයමාවණෝ අදාන් පවසන්නා අදාන් පවසා 

අලුයම උදා වූ විට රකආත් වදකක් ඉටු කරන්වනකු වූ බව හෆ්සා 

ුයමිය මට දැනුම් දුන්නාය යැි. තවදුරටත් එුයමා පවසා සටීය. 

මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  
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ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලද 

හදීසයක් මුස්ලිම් හි වමවසේ සඳහන් වව්. එුයමාවණෝ මාවේ නිවවසේ 

ලුහර් සලාතයට වපර රකආත් වදකක් ඉටු කර පිටත් ව වෙොස් 

ජනයාට සලාතය වමවහයවා නැවතත් මාවේ නිවසට පැමිණ 

රකආත් වදකක් ඉටු කරන්වනක් වූහ.  

විමසුම: අනිවාර්යය සලාතයන්ට අදාළ චර්යානුෙත සලාතයන් 

මස්ජිදවේ සදු කිරීමට වඩා නිවවසේ සදු කිරීම උුයම්ය. වහේුයව නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් ද එවසේ කර ඇති අතර 

එවසේ කරන වමන් නිවයෝෙද කර ඇත. එය පහත ලැි.ස්ුයෙත 

මහිමයන් ඒ සඳහා ලැවබන බැවිනි.  

- සුන්නාවක් පිළිපැදීම 

- ‘අනිවාර්යය සලාතය හැර මිනිවසකු ඉටු කරන සලාත් 

වලින් උුයම්ම සලාතය වනුවේ තම නිවවසේ ඉටු කරන 

සලාතය වව්.’ යැි. යනුවවන් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට වසි.ද් ඉ නු සාබිත් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කර තිබීම.  

- මූක ච්චා ව හා ආකර්වණවයන් දුරස ්වීම 

- අවංකත්වය හා බැතිමත්කම පූර්ණවත් වීම සඳහා එය 

වහේුයවක් වීම 

- අල්ලාහ් ව වමවනහි කිරීම හා සලාත් ඉටු කිරීම ුයළින් 

නිවස පාලනය කිරීම. එවිට නිවැසයන් වවත කරුණාව 

පහළ වනු ඇත. වවි.තාන් ඉන් දුරස ්ව යනු ඇත.  

චර්යානුෙත සුන්නත් සලාතයන් අුයරින් වඩාත් වැදෙත්ම සලාතය 

වනුවේ ෆජ්ර් සලාතයට වපර ඇති රකආත් වදකය. ආඉවා 

(රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වමවසේ වාර්තා කරන ලදී. නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් ෆජ්ර් රකආත් වදකට 
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වඩා වඩාත් වැදෙත් කමක් වවනත් කිසදු අතිවර්ක සලාතයකට 

දැක්වූවේ නැත.  මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බවට 

ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කරන ලද තවත් 

හදීසයක් වමවසේය.  ‘ෆජ්ර් රකආත් වදක වමවලොව මා එහි ඇති 

සයලු දෑට වඩා උුයම්ය.’ වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

එවහි.න් නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ෙමනක නිරත 

වී සටිය ද නෙරවේ නැවතී සටිය ද වමම රකආත් වදක හා විත්ර් 

සලාතය සුරක්ෂිත ව ඉටු කළහ.  

ෆජ්ර්හි සුන්නත් සලාතය හැර දින චර්යානුෙත වසසු සුන්නත් 

සලාතයන් ෙමනක දී අත හැර දැමූහ. සලාුයල් ලුහා, කියාමුල් 

වලි.ල්, වුළුහි සුන්නත් රකආත් වදක හා වවනත් සුන්නත් 

සලාතයන් ෙමනකදී ආෙමානුෙත කරන ලදී.  

ෆජ්ර් හි සුන්නත් රකආත් වදකට අදාළ සුන්නත් ක්රියාවන් ඇත.  

- ඒ වදක සැහැල්ලු අයුරින් ඉටු කිරීම. ‘නියත වශංවයන්ම 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා සු ු  සලාතයට 

වපර ඇති රකආත් වදක සැහැල්ලුවවන් ඉටු කරන්වනකු 

වූහැි. ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්හා) ුයමිය විසන් වාර්තා කර 

ඇත. වමය බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් හදීසයකි.  

- ෆජ්ර් හි සුන්නත් සලාතවේ පළමුවැනි රකආතවේ සූරුයල් 

ෆාතිහාවට පසු ව ‘කුල් යා අේයුහල් කාෆිරන්’ යන සූරාව 

පාරායනය කිරීම වදවන රකආතවේ ‘කුල් ු වල්ලාු  අහද්්’ 

යන සූරාව පාරායනය කිරීම. ඇතැම් විට ඒ වදවකහි 

පළමුවැනි රකආතවේ ‘කූලූ ආමන්නා බිල්ලාහි වමා 

උන්සල ඉලි.නා’ යන අල් කුර්ආන් 2:136 වැනි වැකිය 

පාරායනය කිරීම. වදවන රකආතවේ ‘කුල් යා අහ්ලල් 

කිතාබි තආලව් ඉලා කලිමතින් සවාඉන්’ යන අල් කුර්ආන් 

3:64 වැනි ආයතය පාරායනය කිරීම සුන්නාවකි. වම් 
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සයල්ල හදීස්හි සඳහන් ව ඇත.  

- ඒ වදක ඉටු කළ පසු ව අවශං්යතාවක් ඇත්නම් දකුණු 

ඇලපැත්තට ඇලවී සටීම එුයමාණන් එවසේ කර ඇති බවටත් 

නිවවසේදී එවසේ අනුෙමනය කළ බවටත් සාධක සඳහන් වව්.  

විමසුම:  

යම් කිස වහේුයවක් මත වමම චර්යානුෙත සුන්නා සලාතයන්වෙන් 

කිසවක් වහෝ විත්ර් සලාතය වහෝ අතපසු වූ විට දහවල් කාලවේ 

ඉරට්වට් සංඛ්යාවකින් ඒවා ඉටු කිරීම සුන්නාවකි. උදාහරණ 

වශංවයන් රකආත් පහක් ඉටු කිරීමට වකවනකු සතා එය අතපසු වූ 

විට දහවල් කාලවේ රකආත් හයක් වශංවයන් එය නැවත ඉටු කිරීම. 

වහේුයව නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා අතපසු වූ ෆජ්ර් හි 

රකආත් වදක නින්දට යන විට නැවත ඉටු කළහ. එවමන්ම ලුහර් 

සලාතයට වපර අතපසු වූ රකආත් වදක අසර් සලාතයට පසු ඉටු 

කළහ. මූලාශං්ර වල සඳහන් පරිදි අතපසු වූ යමක් එය නැවත ඉටු 

කිරීමට ආෙමානුෙත කර පරිදි අතපසු වන චර්යානුෙත වසසු 

සුන්නත් සලාතයන් ඒ හා සසදා ඉටු කළ යුුය වව්. අල්ලාහ්වේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ 

සඊද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වමවසේ දන්වා සටීය. කවවරකු විත්ර් 

සලාතවයන් වතොර ව නින්දට වැටුවණ් නම් වහෝ එය අමතක වී 

ගිවේ නම් වහෝ උදෑසන අවදි වූ විට වහෝ එය මතක් වූ විට ඉටු 

කරත්වා! වමය ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් දැනුම් දී 

ඇත.  



 

 

 
165 

 

ලුහා සලාතය. 

ذ  ذالُْغُدو  ذُح َلُ فذيَها ب ْن تُْرَفَع َوُيْذَكَر فذيَها اْسُمُه يَُسب 
َ
ذذَن اّلَلُ أ

َ
فذ ُبُيوت  أ
َ  (63)َواْْلََصالذ   ...اَرةٌ َوَل َبيٌْع َعْن ذذْكرذ اّلَلذ رذَجاٌل َل تُلْهذيهذْم تذ

(අල්ලාහ්වේ) මන්දිරයන්හි උසට ඉදි කරනු ලැබීමටත් උවද් සවස 

එහි හු  ව පිවිුයරු කරමින් හු වේ නාමය වමවනහි කරනු 

ලැබීමටත් අල්ලාහ් අනුමැතිය දී ඇත. එවසේ කරනුවේ පිරිමින්ය. 

ව්යාපාරය වහෝ ෙනුවදනුව වහෝ අල්ලාහ් ව වමවනහි කිරීවමන් 

හවුන් ව මුළා වනොකරනු ඇත.  

යැි. (අල් කුර්ආන් 24: 36,37) පාඨ වල සඳහන් ව ඇති වහි.න් 

සෑම දිනකම ලුහා සලාතය ඉටු කිරීම වපොදුවව් වැදෙත් සුන්නාවකි. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ දර් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලාවෙන් වකවනකු සුය සෑම පුරුකක් වවනුවවන්ම සදකාවක් 

ඇත. සෑම තස්බීහයක්ම (සු හානල්ලාහ් යැි. පැවසීම) සදකාවකි. 

සෑම තහ්මීදයක්ම (අල්හම්දු ලිල්ලාහ් යැි. පැවසීම) සදකාවකි සෑම 

තහ්ලීලයක්ම (ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාු  යැි. පැවසීම සදකාවකි. සෑම 

තක්බීරයක්ම (අල්ලාු  අක්බර් යැි. පැවසීම) සදකාවකි. යහපත 

විධානය කිරීම ද සදකාවකි. අයහපතින් වැළැක්වීම ද සදකාවකි. 

ලුහා වව්ලාවවහි ඉටු කරන රකආත් වදක වම්වාට ප්රමාණවත් වව්. 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

ලුහා සම්බන්ධවයන් වූ හදීස් වබොවහෝමයක් පැමිණ ඇත.  

ඒවාි.න් එකකි අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා වකොට බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් හදීසය. එනම්  
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මාවේ මිුයරා වූ අල්ලාහ්වේ දූතයාවණෝ (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) සෑම මසකම දින ුයනක් උපවාසවේ නිරත වීම ලුහා 

සලාතවේ රකආත් වදක ඉටු කිරීම හා මා නින්දට යාමට වපර විත්ර් 

ඉටු කිරීම යන කරුණු ුයන පිළිබඳ මට උපවදස් දුන්වන් යැි. 

අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

විමසුම: අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 

වපර හදීසවේ නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ලුහා 

සලාතවේ රකආත් වදක ඉටු කිරීම යනුවවන් ප්රකාශං කළ බව 

සඳහන් වී ඇත. ඒ අනුව ලුහා සලාතවේ අවම රකආත් ෙණන 

වදකක් වලස දැක්වව්. නමුත් එහි උපරිමයට සීමාවක් වනොමැත.  

ලුහා සලාතවේ වව්ලාව හිරු උදා වී හීයක තරම් උසට පිහිටීවමන් 

එහි වව්ලාව ඇරවේ. එනම් හිරු උදා වී විනාඩි වදොවළොහක් පමණ 

ෙත වූ පසු යන්නය.   

හිරු මධ්යහ්වනන් අවරට යන වතක් එහි කාලය දීර්ඝ ව පවතී. 

එනම් ගුවන් මධ්යයට හිරු පැමිණ විනාඩි 20ක තරම් වූ කාලයක් 

ෙත වන වතක්ය. වඩාත් උුයම් වන්වන් උව්ණත්වය අිකක වන විට 

ඉටු කිරීමය. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට 

සි.ද් ඉ නු අර්කම් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ 

හදීසය මීට සාධක වශංවයන් පිහිටි.. ‘එනම් දැහැමියන්වේ සලාතය 

හටු පැටවුන් හිරු රශං්මීය වහේුයවවන් වපරවළන්නට පටන් ෙන්නා 

වමොවහොවත්දීය.’ වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  
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සුජූදුත් තිලාවා 

අල් කුර්ආනය කියවන එවමන්ම එයට සවන් වදන අයට සුජූදුත් 

තිලාවා ඉටු කිරීම සුන්නාවක් මිස අනිවාර්යය වනොවව්. වසි.ද් 

ඉ නු සාබිත් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වමවසේ ප්රකාශං කවළේය. 

මම නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වවත සූරා අන්-

නජ්ම් පාරායනය කවළමි. නමුත් එුයමා එහි සුජූද් වනොකළහ.  

මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) වමවසේ වාර්තා කරි.. නියත වශංවයන්ම 

අපි අභිමත වී (සුජූදුත් තිලාවා කරන්වන්) නම් මිස සුජූද් කිරීම අප 

වවත අල්ලාහ් නියම වනොකවළේය.  වමය ඉමාම් බුහාරි ුයමා විසන් 

දන්වා ඇත.  

වමය ආෙමානුෙත කරුණක් බවට ඉස්ලාමීය විද්වත්ු  ඒකමතික 

තීරණයක් මත පසුවවති.  

ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වමවසේ ප්රකාශං කරන 

ලදී. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ අප වවත සජදා 

සහිත සූරාවන් පාරායනය කරන්වනකු වූහ. එවිට එුයමා සුජූද් කරි. 

අපිද එුයමාණන් සමඟ කරන්වනමු. අපවෙන් කිසවකුට හු වේ 

නළල තබන්නට තැනක් වනොමැති තරමට විය.  

සවන් වදන්නා යනු එම පාරායනයට උවමනාවවන්ම සවන් 

වදන්නා යන්නය. සවනට වැවටන්නා යනු එය උවමනාවවන් වතොර 

ව හු වේ කනට ඇසීමය. එවිට සුජූදුත් තිලාවා කිරීම හු වේ 

වෙකීවමහි ආෙමානුෙත කරනු ලද්දක් වනොවව්. බුහාරි හි සඳහන් 

ප්රකාශංයක වමවසේ සඳහන් වව්. නියත වශංවයන්ම තමන් සමඟ 

උස්මාන් සජදා කිරීම සඳහා සජදා සූරාව පාරායනය කරන 

වකවනකු අසලින් උස්මාන් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා ෙමන් 

ෙත්වත්ය. එවිට එුයමා සජදා කවළේ නැත. තවද සුජූද් කිරීම 
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පිහිටනුවේ එයට සවන් වදන්නන් වකවරහිය යැි. එුයමා පවසා 

සටීය.  

සජදා තිලාවත් අන්තර්ෙත සූරාවන්. 

අල් අඃරාෆ,් අර් රඃද්, අන් නහ්ල්, අල් ඉස්රා, මර්යම්, අල් හජ්, අල් 

ෆුර්කාන්, අන් නම්ල්, අලිෆ් ලාම් මීම් සජදා, හා මීම් ොෆිර්, අන් 

නජ්ම්, අල් ඉන්ෂිකාක්, ඉක්රඃ බිස්මි ර බික, ස්වාද්හි සජදා, 

සුජූදුත් තිලාවා යනු සලාතයක් වනොවව්. පිරිසදු වීම කි ලා දිශංාවට 

මුු ණ ලෑම රහස්ය වපවදස් ආවරණය කිරීම වැනි සලාතයකට 

අදාළ කරුණු වමහි වකොන්වද්ස වශංවයන්  වනොපැන වව්.  

සලාතවේ සුජූද් ඉරියව්වවහි පවසනවාක් වමන් සු හාන ර බියල් 

අඃලා යැි. එම සුජූද්හිද පවසි.. ‘සජද වජ්හිය ලිල්ලාහිල්ලදී 

කලකහූ වසව්වරහූ වවක්ක සම්අහූ වබසරහූ බිහව්ලිහි වකුව්වතිහි’ 

යන ප්රාර්යනාව පැවසීම වරදක් වනොවව්. වමය ඉමාම් තිර්මිදි පූර්ව 

සාධක සහිත හදීසයක් බව දන්වා සටිි.. එවමන්ම ‘අල්ලාහ්ම්ම 

උක්ුය  ලී බිහා අජ්රා වළඃ අන්නී බිහා විස්රා වජ්අලහා ලී ඉන්දක 

දහ්රා, තවක බලහා මින්නී කමා තක බලහා මින් අ දික දාවූද් 

යනුවවන් පැවසීම වරදක් නැත. වමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා 

ඇත.  

සුජූදුත් තිලාවා වවනුවවන් නැවමන විට වහෝ නැගිටින විට වහෝ 

තක්බීර් පැවසීමක් වනොමැත. එවමන්ම සලාම් පැවසීමක් වහෝ 

තවහ්ු ද් පැවසීමක් වහෝ වනොමැත. වහේුයව ඒ සඳහා සාධක 

වනොමැති බැවිනි.  

නමුත් එය සලාතවේදී නම් එවිට නියත වශංවයන්ම හු  නැවමන 

නැගිටින සෑම අවස්යාවකම තක්බීර් පැවසය යුුයය. වහේුයව නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් නැවමන නැගිටින සෑම 

අවස්යාවකම තක්බීර් පවසා ඇති බැවිනි.  
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අත් -තතව්වුඋල් මුත්ලක් වහවත් වපොදු අතිවර්ක 

සලාතයන් 

අත්-තතව්වුඃ යන පදය අත්-තව්උ යන මූල පදවයන් ෙනු ලැබූවකි. 

එය පිළිකුලට ප්රති විරුද්ධ අර්යය වෙන වදි..  

එහි රීතියානුෙත අර්යය වනුවේ අනිවාර්යය වනොවන යටහත් පහත් 

වලසන් සදු කරන ක්රියාවලියි.. 

අල් මුකේි.ද් යනු කාලය වහෝ ස්යානය වහෝ තත්ත්වය පදනම් කර 

ෙත් වකොන්වද්ස සහිත ක්රියාවලියි..  

අල් මුත්ලක් යනු එයට කාලයක් වහෝ ස්යානයක් වහෝ තත්ත්වයක් 

වහෝ වකොන්වද්ස වශංවයන් වනොපැන වව්.  

රාත්රිවේ අත්-තතව්වුඋල් මුත්ලක් ඉටු කිරීම දහවල් කාලවේ ඉටු 

කිරීමට වඩා උුයම්ය.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශං කරි.. 

عذ يَْدُعوَن َرَبُهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َومذَما  َتَتَجاَف ُجُنوُبُهْم َعنذ الَْمَضاجذ
ْعُي   (63)َرزَْقَناُهْم ُينْفذُقوَن 

َ
َ لَُهْم مذْن قَُرةذ أ ْخِفذ

ُ
َفََل َتْعلَُم َنْفٌس َما أ

ذَما ََكنُوا َيْعَملُوَن   (61)َجَزاًء ب

හවුු  හවුන්වේ ඇලපත් යහන් වලින් ඉවතට වෙන බිවයන් සහ 

අවප්ක්වාවවන් යුුය ව තම ර (පරමාිකපති)ට ආයාචනා කරති. තවද 

අප හවුනට දුන් දැි.න් (අල්ලාහ්වේ මාර්ෙවේ) වියදම් කරති.  

හවුන් කරමින් සටි දෑට ප්රතිඵල වශංවයන් තමන්ට සඟවනු ලැබූ 

(තමන්වේ) ඇස් පිනවන දෑ ෙැන කිසවවක් වනොදනිති. (අල් 

කුර්ආන් 32: 16,17) 
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අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ 

වමවසේ පැවසූහ. ‘රාත්රිවේ එක් වහෝරාවක් ඇත. අල්ලාහට් අවනත 

ෙැත්වතකු වමවලොව හා මුය වලොව යහපත ඉල්ලා සටිි.. එය එම 

වව්ලාවට සැසවද් නම් එය හු ට පිරිනමනු ලබනු මිස නැත.’ වමය 

ජාබිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ මුස්ලිම් හි 

සඳහන් හදීසයකි.  

අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වමවසේ දන්වා සටිි.. 

‘අනිවාර්යය සලාතයන්ට පසු වඩා ශංව්ර්වඨ්තම සලාතය කුමක් දැි. 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවෙන් 

විමසන ලදී. එවිට එුයමාවණෝ ‘රාත්රි කාලවේ ඉටු කරන සලාතය 

වව්’ යැි. පැවසූහ. වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

වමවලස රාත්රිවේ සලාතය ඉටු කිරීම පිළිබඳ වූ සාධක 

වබොවහෝමයක් පැමිණ ඇත. වඩාත් උුයම් වනුවේ වපොදු අතිවර්ක 

සලාතයන් රාත්රිවේ ඉටු කිරීමය. වහේුයව එය රහසෙත ව ඉටු 

කිරීමට හා චිත්තපාරිශුද්ිකයට වඩාත් සමීප බැවිනි. එවමන්ම එය 

වසසු මිනිසුන්වේ අවධානවයන් වතොරවූ වව්ලාවකි. එහි නින්ද හා 

විවව්කය මත අවනත වීවම් බලපෑමක් ඇති බැවිනි.  

රාත්රිවයහි වඩාත් උුයම් වනුවේ රාත්රිවයන් හවයන් පංගුවක් 

ෙතවීවමන් පසු රාත්රිවයන් ුයවනන් පංගුවි..  අ දල්ලාහ් ඉ නු 

අම්ර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වමවසේ වාර්තා කරන ලදී. 

සලාතවේ උුයම්ම සලාතය වනුවේ දාවූද් (අලි.හිස් සලාම්) 

ුයමාවේ සලාතයි.. එුයමාවණෝ රාත්රිවයන් අඩක් නිදති. ුයවනන් 

පංගුවක් නැගිට සලාතය ඉටු කරති. හවයන් පංගුවක් නිදති. වමය 

ඉමාම් මුස්ලිම් හා ඉමාම් බුහාරි ුයමා විසන් වාර්තා කරනු ලැබූ 

හදීසයකි. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ රාත්රිය 

ආරම්භවේ විවව්කී ව නින්දට වෙොස ්පසු ව අල්ලාහට් ඇරයුම් කරන 

වව්ලාවවහි අවදි වවි.. එවිට ‘යමක් මවෙන් ඉල්ලා මම හු ට ලබා 

වදන කිසවකු වහෝ සටී දැි.’ හු  පවසි.. පසු ව එුයමාවේ විවව්කය 

සඳහා රාත්රිවයහි ඉතිරි ව පවතින අවසන් හවයන් පංගුව ුයළ 

නින්දට ගියහ. එය සු ු  සලාතය සඳහා දිරිමත් ව අවදි වීමට හැකි 
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වනු පික සය. වමයය වඩාත් උුයම් වනුවේ. එවසේ වනොමැති නම් 

හිරු අවරට ගිය වව්ලාවව් සට අලුයම උදා වන වතක් වූ සම්පූර්ණ 

රාත්රියම නැගිට සලාතය ඉටු කිරීමට සුදුසු කාල පරිච්වේදයි..  

රාත්රිවේ නැගිට සට සලාතය ඉටු කිරීවම් දී පිළිපැදිය යුුය විනයන්.  

- නින්දට යන වමොවහොවත් රාත්රිවේ නැගිට සට සලාත් හි 

නිරත වන බවට අදිටන් කිරීම.  

- අවදි වූ විට කට පිරිසදු කිරීම. 

- අල්ලාහ් ව වමවනහි කිරීම. එහිදී හු  වමවසේ පවසි..  

يَك ََلُ ََلُ الُْملُْك َوََلُ اُْلَْمُد َوُهَو لََعَ ُُكِّ  ُ وَْحَدُه ََل ََشي "ََل إيََلَ إيَلَّ اّللَّ
ير  اُْلَْمُد يهللي وَُسبَْحاَن اهللي وََل هلإَ إَلَّ اهلل َوََل َحْوَل َوََل َشْ  ء  قَدي

 بياهللي"
َة إيَلَّ  قُوَّ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාු  වහ්දහූ ලා වරීක ලු  ලු ල් මුල්කු වලු ල් 

හම්දු වු ව අලා කුල්ලි වවි.ඉන් කදීර් අල් හම්දු ලිල්ලාහ් 

වසු හානල්ලාහ් වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් වල්ලාු  අක්බර් වලා 

හවුල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහි 

වත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වවන කිසවවක් වහෝ 

කිසවක් වනොමැත. හු  ඒකීයය. හු ට කිසදු හවුල්කරුවවකු 

වනොමැත. සයලු ආිකපත්යයන් හු ටම හිමිය. ප්්රශංංසා සයල්ල ද 

හු ටමය. හු  සෑම වදයක් වකවරහිම බලය ඇත්තාය. සයලු 

ප්රශංංසා අල්ලාහ් සුයය. හු  සුපිවිුයරුය. අල්ලාහ් හැර වවනත් 

වදවිවඳකු වනොමැත. අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව කිසදු බලයක් වහෝ 

කිසදු හැරීමක් වහෝ වනොමැත.  

පසු ව ප්රාර්යනාවන්හි නිරත වවි.. (මූලාශං්රය බුහාරි) 

- තවදුරටත් වමවසේ පවසි..  
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ْحيَانَا َبْعَد مَ 
َ
ي أ ي ي اَّلَّ َّ َماَتنَا َوإييَلْهي النُُّشورُ اُْلَْمُد ّللي

َ
 ا أ

අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී අහ්යානා බඃද මා අමාතනා වඉලි.හින් 

නුෂූර (මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

වත්රුම: මා නින්දට පත් කළ පසු ව නැවත අවදි කළා වූ 

අල්ලාහ්ටම සයලු ප්රශංංසා තවද නැවත වයොමු කරනු ලබනුවේ හු  

වවතමය.  

- වමවසේ ද පවසි..  

ْكريهي  َن ِلي بيذي ذي
َ
َّ ُروِحي َوأ ي َورَدَّ يلَعَ ي ََعفَاِني يفي َجَسدي ي ي اَّلَّ َّ  اُْلَْمُد ّللي

අල් හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී ආෆානී ෆී ජසදී වරද්ද අලේය රහී වඅදින 

ලී බිදික්රිහි (මූලාශං්රය : තිර්මිදි) 

වත්රුම: මාවේ ශංරීරයට සුවය ලබා දී නැවත මාවේ ප්රාණය මට 

ලබා දී හු  ව වමවනහි කිරීමට අවසරය ලබා දුන් අල්ලාහට්ම සයලු 

ප්රශංංසා. 

- තම අතින් තම මුු වණහි පවතින නිදිමත ෙතිය පිස දමා 

තම බැල්ම අහස වදසට වයොමු කර ආලු ඉම්රාන් සූරාවවහි 

අවසන් ආයත් ටික පාරායනය කිරීම එනම් ‘ඉන්න ෆී 

හඃල්කිස් සමාවාති වල් අර්ළ් යන ආයතවේ සට අවසානය 

දක්වා (ආලු ඉම්රාන් 190 වැනි වැකිවේ සට අවසානය 

දක්වා)  

- සැහැල්ලු රකආත් වදකකින් තහජ්ජුද් සලාතය ආරම්භ 

කිරීම. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් 

පැවසූ බවට අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක ව පිහිටි.. එනම් ‘නුඹලා 

අුයරින් කිසවකු වහෝ රාත්රිවයහි නැගී සටිවේ නම් 

සැහැල්ලු රකආත් වදකකින් හු වේ සලාතය ආරම්භ 
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කරත්වා !’ (මූලාශං්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

- රාත්රී සලාතවේ දී සෑම රකආත් වදකක් අතරම සලාම් 

පැවසීම. නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාණන් 

පැවසූ බවට ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක ව පිහිටා ඇත. එනම් ‘රාත්රී 

සලාතය වදක වදක බැගිනි’ (මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුසල්ිම්) 

එනම් එක් තවහ්ු දයක් හා සලාම් වදකකින් සමන්විත 

රකආත් වදක වදක බැගින් ඉටු කිරීම යන්නි.. එය හතර 

බැගින් වනොව වදක බැගින් විය යුුයය.  

- කියාම් (නැගිට සටීවම් ඉරියව්ව) රුකූඃ (දණහිස ්අල්ලා නැමී 

සටීවම් ඉරියව්ව) සුජූද් (සතැගි නමස්කාරය) දිගු වකොට ඉටු 

කිරීම. කියාම් රුකූඃ හා සුජූද් අතර වමවනහි කරන්වන් නම් 

එය තම හදවතට බිය බැතිමත් හැඟීම ඇති කරන ක්රියාවක් 

වව්.  

- තහජ්ජුද් සලාතය තම නිවවසේ සදු කිරීම. නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව ඉ නු උමර් (රළියල්ලාු  

අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. ‘සලාතය වඩාත් 

උුයම් වනුවේ අනිවාර්යය සලාතය හැර මිනිවසකු තම 

නිවවසේ ඉටු කරන සලාතයි.. (මූලාශං්රය: බුහාරි හා 

මුස්ලිම්) වහේුයව එය චිත්තපාරිශුද්ිකයට වඩාත් සමීප වන 

බැවිනි.  

- ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දැනුම් දී ු වදි.ෆා (රළියල්ලාු  අන්ු ) 

ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය අනුව යම් වපොවරොන්දුවක් 

අන්තර්ෙත ව ඇති ආයතයක් පාරායනය කරන විට එය 

අල්ලාහ්වෙන් ඉල්ලා සටීම හා යම් අවවාදයක් සඳහන් 

ආයතයක් පාරායනය කරන විට ඉන් ආරක්වාව පැතීම.  
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- දුආඋල් ඉස්තිෆ්තාහ් (ආරම්භ පැුයම) රුකූඃ, සුජූද් හා ජුලූස් 

හි ප්රාර්යනාවන් වැනි සලාතවේ දී චර්යානුෙත වූ 

ප්රාර්යනා වමහිදීද අවධානවයන් යුුය ව අනුෙමනය කිරීම.  

විමසුම : සුන්නත් සලාතයන් වැළැක්විය වනොහැකි වහේුයවක් මත 

රැඳී පවතී. එහි කුසල එය ඉටු කරන්වනකු වමනි. නබි 

(සල්ලලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බව අබූ මූසා 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් කළ වාර්තාව මීට සාධක ව පිහිටා 

ඇත. එනම් ෙැත්වතකු වරෝොුයර වූ විට වහෝ යම් ෙමනක නිතර  වූ 

විට වහෝ හු  නිවරෝගී ව සටින විටත් පදිංචි ව සටින විටත් හු  

කරමින් සටි යහ ක්රියාවන් (එවලසම) හු ට සටහන් කරනු ලැව . 

වමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත. එවමන්ම සට ෙැනීමට 

හැකියාව තිබියදීත් සුන්නත් සලාතයන්හි වාඩි වී එය ඉටු කිරීමට 

අනුමැතිය ඇත.  

සලාතය විත්ර් සලාතය සමඟ අවසන් විය යුතය. නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) ුයමාවණෝ එුයමාවේ රාත්රි සලාතයන්හි අවසන් 

සලාතය වශංවයන් විත්ර් සලාතය ඉටු කරන්වනකු වූහ. එපමණක් 

වනොව එවසේ ඉටු කරන වමන් නිවයෝෙද කළහ. වම් පිළිබඳ හදීස් 

වබොවහෝමයක් සඳහන් වී ඇත.  

කවවරකුට රාත්රිවේ තහජ්ජුද් සලාතය ඉටු කිරීමට අතපසු වූවේ ද 

ලුහර් සලාතයට වපර එය නැවත ඉටු කිරීම හු ට සුයටුදායක වව්. 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ප්රකාශං කළ බවට උමර් 

(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය මීට සාධක වව්. 

එනම් ‘කවවරකු රාත්රිවයහි අල් කුර්ආන් කියවන පිරිවසන් ඉවත් 

ව නින්දට වැටුවණ් ද එවසේ නැතවහොත් ඉන් වකොටසක නින්දට 

වැටුවණ් ද පසු ව හු  සු හ් සලාතය හා ලුහර් සලාතය අතරවාරවේ 

එය කිවයව්වව් නම් එය හු  රාත්රිවේ කිවයව්වාක් වමන් හු ට 

සටහන් කරනු ලබනු ඇත.’ වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  
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සලාතය තහනම් කරනු ලැබූ වව්ලාවන් පිළිබඳ 

පාඩම 

ඇතැම් අවස්යාවන්හි හැර සලාතය ඉටු කිරීමට තහනම් කරනු ලැබූ 

වව්ලාවන් පහක් ඇත. ඒවානම්  

පළමුවැන්න : වදවන අලුයම් කාලය උදා වී හිරු උදා වන වතක් වූ 

කාලය. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) 

පැවසූ බව අබූ ු වරි.රා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වමවසේ 

වාර්තා වකොට ඇත. අලුයම උදා වූ විට ෆජ්ර්හි රකආත් වදක හැර 

වවනත් සලාතයක් වනොමැත. ඉමාම් ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් හා 

වවනත් ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා වකොට ඇත. එවහි.න් අලුයම උදා 

වූ විට ෆජ්ර් සලාතයට අදාළ චර්යානුෙත සුන්නත් සලාතය හැර 

වවනත් කිසදු අතිවර්ක සලාතයක් ඉටු වනොකළ යුුයය. වමය නබි 

(සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා වපන්වා දුන් මඟ වපන්වීමය.  

ඉමාම් වාෆි ුයමා වමම තහනම සු ු  සලාතවයන් පසු ව ඇරවේ 

යැි. සඳහන් කරි.. එය අබූ සඊද් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා වාර්තා 

කළ හදීසයක් පදනම් කර ෙනිමිනි.  

වදවැන්න : හිරු උදාවීවම් සට විනාඩි වදොළහක් පමණ ෙත වී 

සාමාන්යය වලස තමන්වේ දෑසට වපවනන තරමට එය හීයක තරම් 

උසට නගින වතක් වූ කාලය. 

ුයන්වැන්න : හිරු මුදුනට පැමිණ ඉන් අවරට යන වතක් වූ කාලය. 

එනම් වස්ුයවක වහවණැල්ල අඩුවවන් වහෝ වැඩිවයන් වහෝ 

වනොමැති ව සමාන්තර ව පැවතීවමන් එම වව්ලාව හුමනා ෙත හැක. 

එය බටහිර වදසට හිරු බසන වතක් පිහිටනු ඇත. උක්බත් ඉ නු 

ආමිර් (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් 

පිහිටි.. එනම් ‘වව්ලාවන් ුයනක් ඇත. ඒවාවයහි අප සලාතය ඉටු 

කිරීමත් අප අතර මිය යැුමණන් වළ දැමීමත් නබි (සල්ලල්ලාු  

අලි.හි වසල්ලම්) තහනම් කළහ. එනම් හිරු උදාවන විට එය උස ්

ව පවතින වතක්. හිරු මුදුක න් පිහිටන විට එය අවරට යන වතක්. 
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හිරු බැස යමින් හීන වන විට එය (සම්පූර්ණ ව) බැස යන වතක්.’ 

වමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

සව්වැන්න : අසර් සලාතවේ සට හිරු අවරට යන වතක් වූ කාලය. 

අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා විසන් වමවසේ වාර්තා 

කරන ලදී. ‘සු ු  සලාතවයන් පසු හිරු උදාවන වතක් හා අසර් 

සලාතවයන් පසු හිරු අවරට යන වතක් කිසදු සලාතයක් වනොමැත.’ 

මූලාශං්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

පස්වැන්න : හිරු බැස යාම සඳහා ක්රමවයන් සැඟ ව යන්නට 

ආරම්භ කළ විට එය සම්පූර්ණවයන්ම සැඟ ව යන වතක්. ඉහත 

උක්බා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමාවේ හදීසය මීට සාධක වශංවයන් 

පිහිටි..  

විමසුම : තහනම් කරන ලද වමම වව්ලාවන්හි ඉටු කිරීමට 

අනුමැතිය ඇති සලාතයන්.  

1- වමම වව්ලාවන්හි අතපසු වී ගිය අනිවාර්යය සලාතයන් ඉටු 

කිරීම. වමම වපොදු නීතිය නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි 

වසල්ලම්) ුයමා පැවසූ බවට අනස ්(රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමා 

විසන් වාර්තා කළ හදීසය සාධක වශංවයන් පිහිටා ඇත. 

එනම් සලාතය මඟ හැවරන තරමට කවවරකු නින්දට 

වැටුවණ් ද එවසේ නැතවහොත් අමතක වී ගිවේ ද හු ට එය 

මතක් වූ විට හු  එය ඉටු කරත්වා ! ඒ හැර වවනත් 

ප්රතිකර්මයක් එයට වනොමැත. (මූලාශං්රය : බුහාරි හා 

මුස්ලිම්.  

2- විද්වුයන්වේ නිවැරැදි ප්රකාශංයන් අනුව වමම වව්ලාවන්හි 

වහේුය සහෙත සලාතයන් ඉටු කිරීමට අනුමැති ඇත. 

උදාහරණ වශංවයන් ජනාසාz සලාතය තහ්යුයල් මස්ජිද් 

වහවත් මස්ජිදය වවනුවවන් ඉටු කරන සලාතය, ේරහණ 

සලාතය, තවාෆ් හි රකආත් වදක ඉටු කිරීම, වුළූඃ හි 

රකආත් වදක ඉටු කිරීම, අතපසු වූ සාමුහික සලාතය නැවත 
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ඉටු කිරීම.  ඉස්තිහාරා සලාතය වමවැනි කාරණා සහිත 

සලාතයන් එම වව්ලාවන්හි ඉටු කළ හැක. වම් 

සම්බන්ධවයන් වපන්වා වදන සාධක කාලය හා බැුමණු 

වකොන්වද්ස රහිත සලාතයන් ඉටු කිරීම සඳහාය. වමම 

වව්ලාවන්හි එවන් සලාතයන් ඉටු කිරීවම් වපොදු තහනම 

විවශංේව වනු ඇත. කිසදු වහේුයවක් වනොමැති ව අතිවර්ක 

සලාතයක් ආරම්භ කරමින්   ඉටු කිරීම සුදුසු වනොවව්.   

3- සු ු  සලාතයට වපර පවතින සුන්නත් සලාතය  අතපසු වූ 

විවටක ඉන් පසු ව නැවත ඉටු කිරීම. වමය තහවුරු කරමින් 

හදීස් සඳහන් ව ඇත. එවලසම ලුහර් හි සුන්නත් සලාතය 

අසර් සලාතයට පසු ව නැවත ඉටු කිරීමට ද අනුමැතිය ඇත. 

විවශංේවවයන් ලුහර් සමඟ අසර් සලාතය එක්වකොට ඉටු 

කරන අවස්යාවක වමම ක්රමය පිළිපදිනු ඇත. අසර් 

සලාතවයන් පසු ව ලුහර් සලාතවේ සුන්නත් රකආත් වදක 

නබි (සල්ලල්ලාු  අලි.හි වසල්ලම්) ුයමා ඉටු කළ බවට 

තහවුරු කරමින් ආඉවා (රළියල්ලාු  අන්ු ) ුයමිය විසන් 

හදීසයක් වාර්තා වකොට ඇත.  වමය මුස්ලිම් හි සඳහන් වව්.  
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