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දැහැමි ලෙස පිළි ගනු ෙබන අයුරින් හජ් වන්දනාව ඉටු කරමු. 

සැකසුම : යාසර් මුහම්මද් අල් ෆහීද් 

සිංහලෙන් : මව්ෙවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන් 

   

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

දැහැමි ලෙස පිළි ගනු ෙබන අයුරින් හජ් වන්දනාව ඉටු කරමු. 
තමත්තුඃ ක්රමය  හජ් ඉටු කරන්නන් සහහා වුනන් කරන සමම ්රියාවම ම    අදාන තිය ය සහිත ව පිළිලවන  හජ් ඉටු කිරීලම් 

අදියරයන් 

අිංක  පිළිලවත් විස්තර ප හැණිව කන 
වි  එහි තිය ය අිංක තිය ය ්රියා 

 
පනමු 
අදියර 

යව්මුත් තර්වියා 
නම් 8 වැනි දින 

 
හජ් නැමදුලමහි 
පිවිසීම සහහා 
අධිෂ්ඨාන කර 

ගනිමින් ඉහ්රාම් 
ඇදීම 

 

1 සුන්නා ස්නානය ලකො  පිරිසදු වීම නැමදුම  පිවිසීම  
ලපර පුරුෂ පාර්ශවය පමණම  සුවහ විෙුනන් 
ගැල්වීම  

කිසවම  නැත 

2 සුන්නා ඉහ්රාම් ඇඳීලම්දී පිරිමියා උඩුකය හා යටිකය 
වශලයන් පිරිසදු සුදු පැහැය  ලරදි කඩ ලදකම  
ඇඳිය යුත අතර කාන්තාව අෙිංකාර හා 
ආකර්ෂණය ඉස්මත ලනොවනාකාරය  ඇය 
කැමය  ඇඳුමම  ඇඳිය හැක. 

කිසවම  නැත 

3 සුන්නා තමත්තුඃ ක්රමය  ඉහ්රාම් ඇන්ද අය තමන් සටින 
ස්ථානලේම ඉහ්රාමය ගනවා හජ් සහහා නැවත 
ඉහ්රාම් ඇද ගති. පසුව ‘ෙබ්බයිම  හජ්ජන් ලහෝ 
අල්ොහුම්ම ෙබ්බයිම  හජ්ජන් යනුලවන් ලේතනා 
කර ගති 

කිසවම  නැත 

4 සුන්නා ලරෝගී භාවය ලහෝ ලවනත් යම් ලහේතවම   මත 
වන්දනාව පූර්ණ කිරීම  යම් බාධාවම  ඇය  වූ 
විල ක ලකොන්ලද්ස පනවා ගත යුතය. එනම් 
අල්ොහුම්ම ෙබ්බේම  හජ්ජන් ෆඉන් හබිස ති 
හාබිසු ෆමුහිල්ලී හයිසු හබිසති (යා! අල්ොහ්, හජ් 
ඉටු කරන්ලනකු ලෙස මා වබ සමීපය  
පැමිලණන්ලනමි. නමුත් යම් බාධාවම  ඇය  වූ 
විල ක බාධාව ඇය  වූ ස්ථානලේම මම 
ඉහ්රාමලයන් මිලදමි) යනුලවන් ලකොන්ලදස 
පනවා ගත යුතය. නමුත් කිසදු ලහේතවම  
ලනොමැය  විල ක එලසේ ලකොන්ලද්ස පැනවීම 
සුන්නත් ලනොලව්. 

කිසවම  නැත 
අිංක 1 බෙන්න 

5 සුන්නා වන්දනාලවහි නිරත වූ පසු තල්බියා පැවසීම, එය 
අධික ව පැවසීම දස වැනි දින අදාන ස්ථානලේ 
ගල් ගසන ලතම  පිරිමිහු හඬ නගා එය පැවසීම 

කිසවම  නැත 
අිංක 2 බෙන්න. 

 
6 සුන්නා මිනාව  පැමිණ රකආත් හතරකින් සමන්විත 

සොතයන් රකආත් ලදක බැගින් ලකටි ලකො  
එම  ලනොලකො  ඉටු කිරීම  

කිසවම  නැත 
 

 
ලදවන 
අදියර 

නව වන දිනය  
(අරෆා දිනය හා 
මුස්දලිෆා රාත්රිය) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 සුන්නා තල්බියා පවසමින් හිරු උදාලවන් පසුව අරෆා 
ලදස  ගමන් කිරීම  

කිසවම  නැත 

8 සුන්නා කුත්බා ලද්ශනාව  සවන් දීම පසුව එම  
අදානයම  හා ඉකාමතයම  බැගින් පවසා ලුහර් හා 
අසර් එම  ලකො  ලකටි කරමින් ඉටු කිරීම.  
 
 

කිසවම  නැත 

9 සුන්නා ය හත් පහත් ව සත් එම තැන් කර ගනිමින් 
කිබ්ො ලදස  මුහුණ ො දමස් වසවා 
ප්රාර්ථනාවන්හි නිරත වීම 

කිසවම  නැත 

10 වාජිබ් හිරු අවර  යන ලතම  අරෆාලවහි රැඳී සටීම අිංක 3 බෙන්න. 
11 ජාඉස් උර්නා නම් ප්රලද්ශය ඇතනත හැර ලසසු නනමම 

තැනක රැඳිය හැක. අල්ොහ්ලේ දූතයාලණෝ 
(සල්) ලමලසේ ප්රකාශ කනහ. මම ලමතැන රැඳී 
සටිමි. අරෆා පුරාම නැවතී සටින ස්ථාන ලව්. 
නමුත් උරුනා ඇතනය න් ඉවත් වන්න. 

කිසවම  නැත 

13 මම රූහ ් හජ් වන්දනාකරුවන් අරෆා උපවාසලේ ලයදීම. 
නමුත් හද්යු ෙබා දීම  පහසුකම් නැය  උදවිය 
උපවාසලේ නිරත වීම  අනුමැය ය ඇත. 

කිසවම  නැත 

14 සුන්නා මුස්දලිෆාව  පැමිණ  එම  අදානයම  හා 
ඉකාමතය බැගින් පවසා  මේරිබ් හා ඉෂා 
සොතයන් ලකටි කර හා එකත කර ඉටු කිරීම 

කිසවම  නැත 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 වාජිබ් මධයම රාත්රිය දම වා මුස්දලිෆාලවහි රැඳී සටීම දම් 
16 සුන්නා අලුයම් කාෙය දම වා මුස්දලිෆාලවහි රැඳී සටීම 

ෆජ්ර් සොතය  පසු හිරු ආලෙෝකය මැනවින් 
කහ පැහැ ගැන්වන ලතම  ප්රාර්ථනාවන්හි නිරත 
වීම. නබි () තමාලණෝ මෂඅ්රිල් හරාම් ලවත 
පැමිණ කිබ්ොව  මුහුණ ො ප්රාර්ථනාවන්හි නිරත 
වූහ. තම බීර් පැවසූහ. තහලීල් පැවසූහ. තව්හීද් 
පැවසූහ. (මූොශ්රය මුස්ලිම්)  

කිසවම  නැත 

17 ජාඉස් මධයම රාත්රිලයන් පසුව දුබෙයින් කාන්තාවන් හා 
වුනන්ලේ රැකවරණය  සටින අය කල් ඇය  ව 
යමම  

කිසවම  නැත 

 
තන්වන 
අදියර 

දස වැනි දින 
(නහ්ර් ලහවත් 
කුර්බාන් ලදන 

දින) 
උත්සව දින 

18 සුන්නා හිරු උදාව  ලපර අල්ොහ් ව ලමලනහි කරමින් 
අධික වශලයන් තල්බියා පවසමින් මිනා ව ලවත 
ගමන් කිරීම 

කිසවම  නැත 

19 සුන්නා මුස්දලිෆාලවහි ස  මිනාව ලවත යන මාර්ගලේ 
කවර ලහෝ ස්ථානයකින් ගල් කැ  7 ම  අහුො 
ගැතිම (එම ගල් කඩෙ ඇ යක තරම් විය යුතය) 

කිසවම  නැත 

20 වාජිබ් ගල් කැ  හත ජම්රතල් අකබා නම් ස්ථානය  
ගැසීම 

දමුන් (රුධිර 
වන්දිය) 

21 සුන්නා එකින් පසු එක, එක දිග  ගල් කැ  හත ගැසීම, 
තම වමත කුඃබා ව ලදස ත් දකුණත මිනා 
ලදස ත් පිහි න ලසේ හැරී සමම ගල්කැ යම  
පාසාම තම බීර් පවසා විස කිරීම. ඉන් පසුව 
ප්රාර්ථනා ලනොකන යුත අතර ගල් ගසන වි  
තල්බියා ව නතර කිරීම ද සුන්නා ලව්.  

කිසවම  නැත 

22 වාජිබ් තමත්තුඃ ක්රමය  හජ් ඉටු කරන්නා හද්යු (සත්ව 
කැපයම ) ෙබා දීම. අුනරුදු දින ස  අේයාමුත් 
තෂ්රීම හි තන්වැනි දින හිරු අවර  යන ලතම  
ෙබා දිය හැක. මිනාලව් ලහෝ මම කාහ්ලව් ලහෝ 
කුමන ස්ථානයක ුනව ද එය ෙබා දීම  අනුමැය ය 
ඇත.  

අිංක 4 බෙන්න 

23 වාජිබ් හිස මුඩු කිරීම ලහෝ හිස ලකස ්ලකො  කිරීම. නබි 
(සල්ෙල්ොහු අෙයිහි වසල්ෙම්) තමාණන් ්රියා 
කන අයුරින් හිස මුඩු කිරීම වඩාත් උචිතය. 
(කාන්තාව සමම ලගතමකම ඇගිලි තඩුවක 
ප්රමාණයකින් හිස ලකස් ලකො  කර ගති) 

දම් (රුධිර වන්දිය) 

24 වාජිබ් ඉල්ය බාුඃ ලහෝ රම්ල් කිරීමකින් ලතොරව තවාෆුල් 
විදා ඉටු කිරීම තමන් පි ත් වන ලතම  එය ප්රමාද 
කිරීම  අනුමැය ය ඇත. එය තවාෆ් අල් විදා ද 
ලේතනා කරමින් එකම  ලෙස ඉටු කන හැක.  

 

25 සුන්නා ගල් විස කර හිස මුඩු කන පසුව තවාෆුල් ඉෆාො 
ඉටු කිරීම සහහා මම කාහ් ව ලවත යාම  
අලේම ෂා කරන හජ් වන්දනාකරු සුවහ විෙුනන් 
ගැල්වීම 

කිසවම  නැත 

26 වාජිබ් සුඃයු ලහවත් සෆා හා මර්වා නම් කඳු වැටි අතර 
දිවීම 

හජ් පූර්ණ ලනොලව් 

27 අනුමතය ගල් විස කිරීම, හිස මුඩු කිරීම, තවාෆ් කිරීම යන 
කරුණු තලනන් ලදකම  ඉටු කිරීලමන් පසුව බිරිය 
සමඟ සිංසර්ගලේ නිරත වීම හැර තහනම් කරනු 
ෙැබූ ලසසු කරුණු අනුමත ලව්. ලමය මුල්ම 
මිදීමය. කරුණු තනම ඉටු කන වි  ඉහ්රාම් 
තත්ත්වලයන් පූර්ණ ව මිලදනු ඇත. වහු  
තහනම් වූ කරුණු සයල්ෙ අනුමත ලව්.  

කිසවම  නැත 



 

 

 

 

  

 

 
28 වාජිබ් මිනාලවහි රැඳී සටීම රාත්රිලයන් අඩක  වඩා වැ  

ප්රමාණයම  රැඳී සටීම අනිවාර්යය ලව්. 
රුධිර වන්දිය 

29 සුන්නා හජ් වන්දනා කරු අුනරුදු දින ගල් විස කන පසුව 
නියමිත තම බීරය පැවසීම  ආරම්භ කරයි. හජ් හි 
13 වැනි දින අසර් සොතලයන් පසුව තම බීර් 
පැවසීම අවසන් කර ගති. 

කිසවම  නැත 

30 අනුමතය ගල් විස කිරීම කුර්බාන් දීම හිස මුඩු කිරීම තවාෆ් 
කිරීම යන කරුණු වලින් කවර කරුණකින් ලහෝ 
ආරම්භ කන හැක. නබි (සල්ෙල්ොහු අෙයිහි 
වසල්ෙම්) තමා ලමලසේ ප්රකාශ කනහ. ලමලසේ ඉටු 
කිරීම වරදම  ලනොමැත. 

 

31 සුන්නා මිනාලව් දී රකආත් හතරක සොතයන් ජම්උ 
කිරීලමන් ලතොරව රකආත් ලදක බැගින් ලකටි 
කර ඉටු කිරීම 

 

 
හතර වැනි 
අදියර 

අේයාමුත් 
තෂ්රීම  ලහවත් 
11 වැනි දින 
12 වැනි දින 
හා 13 වැනි දින 

 

32 සුන්නා අනිවාර්යය සොතයන්  පසුව තම බීර් පැවසීම අිංක 5 බෙන්න 
33 වාජිබ් ජම්රතස් සුේරා පසුව ජම්රතල් ුනස්තා පසුව 

ජම්රතල් කුබ්රා යන ස්ථාන වෙ  පිළිලවළින් 
ගල් ගැසීම 

රැධිර වන්දිය 

34 සුන්නා ගල් විස කරන සමම ස්ථානයක  ගල් කැ  හතම  
බැගින් එකින් පසු එකම  ලනොකඩවා ගැසීම. සමම 
ගෙම ම විස කිරීමත් සමඟම තම බීර් පැවසීම. 
දහවෙ  පසුව ගල් ගැසීම සුන්නා ලව්. අලුයම 
උදා වීමත් සමඟ අවසන් ලව්. 

කිසවම  නැත 

35 සුන්නා ජම්රතල් සුේරා නම් ස්ථානලේ ගල් ගැසීලමන් 
පසුව දකුණු ලදසන් මදම  ඉදිරිය  ලගොස් කිබ්ො 
ලදස  මුහුණ ො දමත් වසවා දීර්ඝ ලව්ොවම  
ප්රාර්ථනාලවහි නිරත වීම  

කිසවම  නැත. 

36 සුන්නා ජම්රතල් ුනස්තා නම් ස්ථානලේ ගල් ගැසීලමන් 
පසුව වම් ලදසන් මදම  ඉදිරිය  ලගොස් කිබ්ො 
ලදස  මුහුණ ො දමත් වසවා දීර්ඝ ලව්ොවම  
ප්රාර්ථනාලවහි නිරත වීම  

කිසවම  නැත. 

37 සුන්නා ජම්රතල් අකබාලවහි ගල් ගසන වි  වලබ් වමත 
කුඃබාව ලදස  ද දකුණත මිනා ලදස  ද පිහි න 
ලසේ ඉද ගල් ගැසීම ඉන් පසුව ප්රාර්ථනාලවහි නිරත 
ලනොලව්. 

කිසවම  නැත 

38 වාජිබ් මිනා හි රාත්රිලයන් අඩක  වඩා වැ  ප්රමාණයම  
රාත්රිය ගත කිරීම  
 

රුධිර වන්දිය 

39 සුන්නා 13 වැනි දින දම වා රැඳී සටීම. 12 වැනි දින කල් 
ඇය  ව පි ත් වීම  අනුමැය ය ඇත. 

කිසවම  ලනොමැත 

40 වාජිබ් කල් ඇය  ව පි ත් වන්නා ජම්රාත් වෙ  ගල් ගසා 
12 වැනි දින හිරු අවර  යමම  ලපර මිනාලවන් 
පි ත් විය යුතය. 

අිංක 6 බෙන්න 

41 වාජිබ් වසේ නිෆාස් තත්ත්වලේ පසු වන කාන්තාවන් 
හැර  තවාෆ් අල් විදා ඉටු කිරීම. නබි 
(සල්ෙල්ොහු අෙයිහි වසල්ෙම්) තමාලණෝ 
ලමලසේ ප්රකාශ කනහ. නු  අතරින් කිසවකු තම 
අවසන් ගිවිසුම බයිතල්ොලවහි වන තරු පි ත් 
ලනොවිය යුතය.  

රුධිර වන්දිය 



 

 

 

හජ් ඉටු කරන්නා ලහෝ උම්රා ඉටු කරන්නා ලකොන්ලද්ස පනවා පසුව එම වන්දනාමානය පරිපූර්ණ කිරීම  ලනොහැකි වූ විල ක 

වහු ලකලරහි කිසදු වන්දියම  ලනොපැවලර්. නමුත් කිසදු මිනිසකු කිසදු ලකොන්ලද්සයම  ලනොපනවා එම වන්දනාමානය පරිපූර්ණ 

කිරීම  ලනොහැකි වූ විල ක වහුලේ තිය ය වනුලේ හජ් ඉටු කිරීම වනම වනු ෙැබූ අයකු ලමනි.  

 

(1) තල්බිේයා පැවසීලම් ක්රමය  

(ෙබ්බේම  අල්ොහුම්ම ෙබ්බේම , ෙබ්බේම  ො ෂරීක ෙක ෙබ්බේම  ඉන්නල් හම්ද වන්-නිුඃමත ෙක වල් මුල්ම  ො 

ෂරීක ෙම ) 

 

(2) යලමකු අරෆාලවහි රැඳී ලනොසටිලේ නම් වහු  හජ් ලනොමැත. කවලරකු හිරු අවර  යාම  ලපර ඉන් පි ත් වන්ලන්ද 

එවි  වහු දම්(සත්ව කැපයම ) දිය යුත ලව්. 
 

(3) හජ් වන්දනාකරු  හද්යු (සත්ව කැපයම ) ලනොෙැබු වි ක වහු හජ්හි දින තනම  උපවාසලේ නිරත විය යුතය. එම දින 

තන් හජ් මස 11, 12, 13, වීම වඩාත් සතටු දායකය. පසුව දින හතම  තම ලද්ශය  පැමිණි පසු නිරත විය යුතය. 
 

(4) තම බීර් පැවසීලම් ක්රමය 
 

(5) හිරු අවර  ගිය වි  මිනාලවන් පි ත් ලනොවිය යුතය. වහු එය ප්රමාද කන යුතය.  

 

 ඉෆ්රාද් කිරාන් තමත්තුඃ යන ක්රම අතරින් කුමන ලහෝ ක්රමයකින් මුස්ලිම්වරයකු  හජ් ඉටු කන හැක.  
 

 කිරාන් හා ඉෆ්රාද් අතර ලවනස පහත සහහන් අයුරිනි.  
 

1- ඉෆ්රාද් ක්රමය පදනම් කර ගනිමින් හජ් ඉටු කරන්නා ෙබ්බයිම  හජ්ජන් යැයි පවසන අතර කිරාන් ක්රමය පදනම් කර ලගන 

හජ් ඉටු කරන්නා ෙබ්බයිම  උම්රතන් වහජ්ජන් යනුලවන් පවසය . 
  

2- ඉෆ්රාද් ක්රමය පදනම් කරමින් හජ් ඉටු කරන්නා  සත්ව කැපයම  පිරිනැමිය යුත නැත. නමුත් තමත්තුඃ ක්රමය පදනම් 

කරමින් හජ් ඉටු කරන්නා හද්යු ෙබා දිය යුත ලමන්ම කිරාන් ක්රමය පදනම් කරමින් හජ් ඉටු කරන්නා හද්යු ෙබා දිය යුත 

ලව්.  

 

 ඉහ්රාම් හි තහනම් කරනු ෙැබූ කිසවම  කිරීම තහනම්ය. 

අිංකය තහනම් කරනු ෙැබූ දම 
1 හිලසහි ලහෝ ලවනත් ස්ථාන වෙ ඇය  ලරෝම ඉවත් කිරීම 
2 නියලපොත කැපීම 
3 සුවද විෙුනන් පරිහරනය 
4 වැෙහ ගැතිම (අඹු සැමි ඇසුර  මුල් ලහේතූන්) 
5 සතන් දඬයම් ලකො  මරා දැමීම 
6 විවාහ ගිවිසුම් ඇය  කර ගැතිම 
7 සිංසර්ගලේ නිරත වීම  
8  මසා නිමකන ඇඳුම් ඇඳීම (ලමය පිරිමියා  අදාන තිය යකි) 

9  හිස ආවරණය කිරීම (ලමය පිරිමියා  අදාන තිය යකි) 

10 මුහුණු ආවරණ පැෙඳීම (ලමය කාන්තාව අදාන තිය යකි) 

11 අත් ආවරණ පැෙඳීම  (ලමය කාන්තාව අදාන තිය යකි) 

 

**වබ  පිළි ගනු ෙැබූ හජ් වන්දනාවම  ලව්වා ! වලබ් පාපයන් වෙ  අල්ොහ් ම ෂමා කරත්වා ! යැයි පතමින් ලමය වලබ් 

වන්දනාව පරිපූර්ණ කිරීම  මහගු භාගයයම  ලව්වා ! ** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
හජ්හි අර්කාන් ලහවත් මූලික කරුණු :  

1- ලේතනා ලකො  ඉහ්රාම් ඇඳීම 
2- අරෆාලවහි රැඳී සටීම 
3- තවාෆුල් ඉෆො ලහවත් තවාෆ ්ඉටු කිරීම 
4- සුඃයු ලහවත් සෆා මර්වා අතර මද ලව්ගලයන් ගමන් කිරීම 

 
හජ්හි වාජිබාත් ලහවත් අනිවාර්යය ්රියාවන් :  

1- නියමිත සීමා මායිම්හි ලේතනා තැබීම 
2- හිරු අවර  යන ලතම  අරෆාලවහි රැඳී සටීම 
3- මධයම රාත්රිය දම වා මුස්දලිෆාලවහි රැඳී සටීම   
4- අේයාමුත් තෂ්රීම  රාත්රියන්හි මිනාලවහි රැඳී සටීම 
5- පිළිලවන  ගල් ගැසීම  
6- හිස මුඩු කිරීම ලහෝ හිස ලකස ්ලකො  කිරීම  
7- තවාෆුල් විදා ලහවත් සමුගැතිලම් තවාෆ් ඉටු කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

  

 


