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උලහ්යියිා සදි  කර  ධ  වාර හා 
 රය 

එම. එස්. එම  මම්යාස් ය සූස් සලසි 

සිංහෙලර් මාහිව ි.ඩ කමඩර ්

හජ  වි�ද උම්සිය උයාක ාරම්ෙම ෙෝ  රප වම 
ඓම්හාසි  ිශෙයර් මමක  ක ෙයර උමෙම උම්සි 
ය�රයක. රබ  ඉාහීම ( ෙලයිහිස් සලාම) මෙමාණර් හා 
එමෙමාෝ ප විෙල් උය ය, මමර් සමපපවණෙයර්ම  ල්ලාහ් 
ෙිරූෙිර්  රප  කමර්  ිම් පි �යවශමම්   මය 
රිරපණය  කර්රක ිශෙයර් හජ හා එහි ප්�්ෙිම ්
සරලකය හරකය. උල්හිය්යා ෙහිම් සෙම ෙ  රප කරම 
එම ප්�්ෙිම්  මෙරර් එ ක. එය ලබා ෙයර්රා පි �මය 
හා එහි මහිමය ප්�්බඳි ෙ ටෙයර්  ප් ෙමහි යද බලමූ.  

  කමූණ  
ෙමම  ෙවබාරය හජ ප�මූ ය�ර සිට එරම දල් හජ යස 
ිරරි චර්� ය�ර සිට  ර් පසූි පරමෙණර  ය්යාමූම ්
මෂ්රක ෙහිම් චර්� ය�ර 11, 12, 13 යර ය�ර මෙරක යකිා 
ලබා ෙයර්රක ෙව. එළ හකක හා ාටවිර් යර ෙම ිවා 
මෙෙරර් එක සම්ිෙය ෙ  ල්ලාහ් ෙිරූෙිර්  ල්ලාහ්ෝ 
රාමය පිසා  පා, පවය  ක දාී දප්පමෙර්ටම් මම ප විෙල් 
 යටම් ෙබයා යදමය ෙමහි  කමූණ ිර්ෙර්.  ල්ලාහ් 
ෙිරූෙිර් �ධකය  පෙම් යරවම ෙහෝ රි �ෙෙ 
සම්ිෙය ෙ  පා පවය පපජා කරම ෙහෝ එහි ය ාව ය 
ෙරාෙව. එෙමර්ම එහි  කමූණ ය ෙරාෙව.  
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الَ لَنني ا اللَّههوملَا لُحا وهاؤمد نلَكو الُهنى يقْوالت كُمنم  

උර්ෝ මාංශ ය උර්ෝ �ධකය ය  ල්ලාහ් ෙිම �ඟා 
ෙරාිර්ෙර්මය. රමූම් රූඹලා  මෙරර් පි 
බයයකමම්මය්ාිය ාහූ ෙිම �ඟා ිර්ෙර්ය.  
 ( ල්- ෙව�ර් 22:37) 

وانحر لربك فَصلِّ  

රූෙඹ පකමාධපම් ෙිරූෙිර් සලාමය  ටව  ක (ාහූ 
ෙිරූෙිර්ම සෙම ෙ)  පා පවයරූ. ( ල්- ෙව�ර් 108:02) 

බයබරම්මම් ම හයිෙමහි ඇම්  ක ාරිමර්  ෙවබාර් 
ලබා ෙයර්රා පි �මය හා  රය ප්�්බඳි ෙ ටෙයර් 
යරර්  ප් බලමූ.   

උල්හිය්යා ලබා ෙයර්රා  සිර් ෙරා � 
යූමෙ යෑ  

ෙ ෙර ෙ  ෙවබාර් ලබා යදමට මතකණය  �  ට ාහූ දල් 

හජ මාසෙය් මූල් සය දටව  ිස් ාෙව සිට  ෙවබාර් ලබා 

ෙයර ෙමක රියෙපාමෙ  රපතෙමර් ෙ ස් ෙකෝම  ිම ්

කරෙමර් ිර�ැ සිටය යූමෙ ෙව.   
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 فَإِذَا يذْبحه ذبح لَه كَانَ من سلَّمو علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ
 شيئًا أَظْفَارِه من ولَا شعرِه من يأْخذَنَّ فَلَا الْحجة ذي هلَالُ أُهلَّ
 يضحي حتى

 

 ිෙක ෙ සමෙි  රප  කර  ෙවබාරයක ිර්ෙර් ය ාහූ 

දල් හජ මූල් සය උයා පි  ිස් ාෙව සිට එය  ටව  කර 

ෙමක මම ෙ ස් ෙහෝ රියෙපාමෙ  ිම් ෙරා � යූමෙයි 

යරූෙිර් රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි ිසල්ලම) මෙමාෙණෝ 

රිෙයෝා  �හ. 

(උමමූ සල්මා - ක�්යල්ලාහූ  ර්හා -  ම ලාශ්ය: මූස්ල්ම) 

 

සම්ියිර් ෙහායා ාකෙයර් ර  බලා 
ාරරීම 

 ෙවබාර් සඳහා ස යාරම  කරූ ලබර සම්ියා 

රිසියා ාක ෙලස ර  බලා ාරිමර් ඌට �හාක සපයා 

උෝ මාංශ පවෂ්ටමම්  � යූමෙ ෙව.    

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عهد علَى الْأَضاحي لُحوم نتزود كُنا

 الْمدينة إِلَى
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රබ සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි ි සල්ලම මෙමාණර්ෝ  ාලෙය් 

 ප් මයදරාෙිහි උල්හිය්යා සමෙර්ෝ මාංශ ිවවරය 

කරමට  ටයූමෙ  කර්රර් පිෙයමූ.   

(ිාවමා  �: ජාබව ක�්යල්ලාහූ  ර්හූ. ම ලාශ්ය බූහාර) 

 

සම්ියිර්ෝ ියස් සීමාි හා සම් 
ෙයෙර ෙ හිවෙල් ලබා යදම 

ිසකක සමපපවණ පි එළෙි ෙ ෙහෝ ෙයිසකක සමපපවණ 

පි ාටවෙි ෙ   ෙවබාර් ලබා යදමට සූදසූ සම්ියිර් ෙියි. 

එළෙි ෙ  ෙවබාර් යදමට  ෙප්කෂා  කර කසිෙි ෙ ෙව 

රම ාහූ එය හ විෙල්  ටව ෙරා ක මරිිම  ටව  � යූමෙය. 

මරිි  ෙවබාර් ලබා යදමට ිම් මක ෙරාමරම් රම සම් 

ෙයෙර ෙ එක ව ාිෙය ෙ මලට ොර  ෙවබාර් ලබා ය�ය 

හර . ාිෙය ෙ ෙහෝ ාටවෙි ෙ එළිර් හම්ෙයෙර ෙට 

සමාර ෙලස  ස්ලාමෙය් සරලෙ ර බි  ියාරයට 

ෙයාමූ  � යූමෙ ෙව. 

نابِرِ عنِ جب دبع ا اللَّهنججقَالَ ح عولِ مسر لَّى اللَّهص اللَّه 
هلَيع لَّمسا ونرحفَن ريعالْب نع ةعبةَ سقَرالْبو نع ةعبس 
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ජාබව   රූ   දල්ලාහ් (ක�්යල්ලාහූ  ර්හූ)  සිර් 

ිාවමා  කර ලයද.  ප්  ල්ලාහ්ෝ කස ල්ිකයා සමඟ හජ 

 ටව  ෙ�මූ. එ ට  ප් ාටවෙි ෙ හම් ෙයෙර ෙ ෙිරූෙිර් 

ය හකෙ  ෙ හම් ෙයෙර ෙ ෙිරූෙිර් ය  රපවෙිමූ.  

 (ම ලාශ්ය: මූස්ල්ම) 

 

 ඩූපාඩූ ෙරාමරම් සම්ියරි ් ෙවබාර ්කරම 

 ෙවබාර් ෙිරූෙිර්  පා හරර ලය සමෙර්  ං 

ෙරා රඩූරූ,  ර් ෙරා රපවරූ,  ර්වයාිෙයර් ෙමාක 

පරහරය�ල් ෙකෝාා බාවයර්ොර් හා පරහරය�ල් ෙ ාක 

යාිෙයර් මදරූ ස්ියංි ාමර් කරමට ශකමය් ඇම් 

ඇට  ටව ෙපෙරර මකමට හීර ව ෙරාාිය ියස්ාම 

ෙරා පි කසිද  ඩූපාඩූිකර් ෙමාක සෙම ෙ  ය යූමෙයි. 

සලාමය  ටව  � පසූ  රපතම. 

හජ  වි�ද සලාමය  ටව  � පසූිය සම්ියා  රප්ය 

යූමෙ ිර්ෙර්. සලාමයට ෙපක  පා හරරෙය් රම එය 

උල්හියියා ිශෙයර් සල රූ ෙරාලරෙ . උල්හිය්යා 

ෙිරූෙිර් පි  ෙසල් ය ෙරාලරෙ .  

 ිෙක ෙ  ප සලාමයට ෙපක  පර්ෙර්  ය ාහූ ඒ 

ෙිරූිට මිම් එෙ  ෙ  රප්ය යූමෙ ිර්ෙර්ය.  ිෙක ෙ 
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 ප සලාමය  ිසර් ිර ෙමක ෙරා රපවෙව ය ාහූ 

(සලාමෙයර් පසූ)  ල්ලාහ්ෝ රාමෙයර්  පා යමම්ිා! 

යරූෙිර් රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි ිසල්ලම) මෙමාෙණෝ 

පරිස හ.  

(ිාවමා � ජවර්ද  ක�්යල්ලාහූ  ර්හූ, ම ලාශ්ය බූහාර 

හා මූස්ල්ම) 

සම්ියා  පර  ට 

 පර ප්හිය ෙහාය�ර් මූිහම්  ක සම්ියා  පහසූමාිට 

ලක ෙරා ක  මා සරහරල්්ෙිර්  පා හරරය යූමෙයි. 

ාටවිා සිටිා මබමර් ය එළිර් හා ාියිර් එක 

පරම්ම ට බම ඇල  ක මබමර් ය  පා හරරය යූමෙයි. 

 පර  ිස් ාෙව 

 බස්මල්ලාහි ිල්ලාහූ  කබව “بسم هللا وهللا أكبر“ 
යරූෙිර් පිසා  පා හරරය යූමෙයි. (ම ලාශ්ය බූහාර 

මූස්ල්ම) 

 ෙහෝ �යිෂා, ප්හිය ොර එර්ර, එය ාල   මෙල්ලා 

ෙහාය�ර් මූිහම්  කර්රරයි රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි 

ිසල්ලම) මෙමාෙණෝ පරිස හ. එෙලස �යිෂා (ක�්යල්ලාහූ 

 ර්හා) මෙමය  ටයූමෙ  �ාය.  ර් පසූි රබ මෙමාණර් 

ප්හිය හා එළිා  ල්ලා ොර එය එක පරම්ම ට ඇල 

 ක බම ය�ාාිර්රට මබා  පා හරරයහ. බස්මල්ලාහි 
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ිල්ලාහූ  කබව යරූෙිර් පරිස හ. යා  ල්ලාහ් ෙමය 

මූහමමය්ොර් ය මූහමමය්ෝ ප විෙල්  යොර් ය 

මූහමමය්ෝ ජරයාොර් ය ප්�් ාරූ මරරි යරයි පරිස හ. 

 (ිාවමා  �: �යිෂා ක�්යල්ලාහූ  ර්හූ, ම ලාශ්ය: 

බූහාර හා මූස්ල්ම) 

 

 ාර්මාිර්ට සම්ියා  පා හරරය හරක 
ය?. 

රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි ි සල්ලම) මෙමාණර් ෙිම එක 

 ාර්මාික (මූිහම්) ාල් මාිර් එළෙි ෙ  පා ොර � 

 ිස් ාෙව එය  රූයි  � හරකය යරයි පරිස  හයදසය 

  රූ මාජා හා බූහාර යර් ා්ර් යර් හි සඳහර් ව ඇම. 

 

එක පිවල ට  ෙවබාර් එ ක 

 ෙවබාර් ලබා ෙයර්රා මමර් ෙිරූෙිර් ය මමර්ෝ 

ප විල ෙිරූෙිර් ය එක  ෙවබාරයක ලබා යදම ප්මාණිම් 

ෙියි. ප විෙල් ඇම් එක එක සාමාම යිර් ෙිරූෙිර් 

 ෙවබාර් ලබා යදම  ිශශ ෙරාෙියි.    

රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි ිසල්ලම) මෙමාණර්ෝ 

 ාලෙය්  ෙවබාර් ලබා යදම ෙ ෙස් පරිම්ෙය් යරයි  බ  
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 ය්ය    ල්- ර්සාර (ක�ය්ල්ලාහූ  ර්හූ) මෙමාොර් මම 

 මසූෙිම. එයට ාහූ රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි 

ිසල්ලම) මෙමාණර්ෝ  ාලෙය් ෙ ෙර ෙ මමර් 

ෙිරූෙිර් ය මමර්ෝ රිිස ෙිරූෙිර් ය එළෙි ෙ 

 ෙවබාර් ලබා ෙයයි. එයිර් එමෙමාණර්  රූයි  ක ෙසසූ 

 යටම් �හාක ිශෙයර් ලබා ෙයයි. ජරයා උඩඟෙ ම 

පාර්රට පටර් ාම්  ිස් ාෙව ( ය) රූඹ යකර මම්ම්ිය 

(එරම එක ප විලක එළිර් ෙබාෙහෝමයක  පා හරර 

මම්ම්ිය) ඇම්  ය. යරූෙිර් පිසා සිටයහ. 

(ිාවමා �:  යා   රූ යසාව, ම ලාශ්ය   රූ මාජා, 

ම්වමය�)  

 

මමර්  සිර්ම  පා හරරම සරූර්ාහ්ි  ෙියි 

උල්හිය්යා ලබා ෙයර්රා සම්ියා  පර්රට රිිරකය� 

යරරූම ඇම්රම එම සම්ියා මමර්  සිර්ම  පා හරරම 

සූර්රාහ්ි ෙියි. රබ මෙමාණර්  ල්ලාහ් ෙිරූෙිර් 

 ල්ලාහ්ෝ රාමය පිසමර් එෙමර්ම මකකවය පිසමර් 

යා  ල්ලාහ්, ෙමය මා ෙිරූෙිර් හා උල්හිය්යා ලබා 

ෙරාදර් මාෝ සම හයා ෙිරූෙිරි යරයි පිසා එක 

එළෙි ෙ  පා හරරයහ. ( බ  යා පිය්, ම්වමය�) 
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ෙබයා හරරම 

 ෙවබාර් මස් ෙ ාපමණ ප්මාණයක ෙබයා හරරය යූමෙ ය 

යර්ර සීමාික පරිා රරම. මමර්ට  රමම් පරය�  රමම් 

ප්මාණයක හහරර ෙරාහහරර මූස්ල්මි�ර්ටම්, 

ඥාමතර්ටම්, ලබා ය�ය හරකය. රස්  ක මබා ාම හරකය. 

එෙමර්ම  රූයි  � ය හරකය.  

එයිර් රූඹලා ය  රූයි  කර්ර දඟී දප්පමෙර්ටම් ලබා 

ෙයර්ර. ( ල්-- ෙව�ර් 22:28) 

 ෙවබාර් මස් රූඹලා  රූයි  කර්ර, රස්  ක මබා 

ාර්ර. පරමශාා  කර්ර යරයි රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි 

ිසල්ලම) මෙමාණර් ප් ාශ  �හ. (ම ලාශ්ය: මූස්ල්ම) 

 

 ෙවබාර්  � සමාෝ හම  ෙල්ය ි ශෙයර් 
ලබා යදම රූසූදසූය.  

 ෙවබාර් ලබා ෙයර්රා මම යෑම්ර්ම එය  පා හරරමය 

 මා උමෙම ි රූෙය්. මමර්ට  පා හරර්රට ෙරාහරක රම 

මිම් ෙ ෙර ෙෝ උයවෙිර්  පා හරක හම ාසා ප්රසිද 

 ක ාම හර . එ ට ඒ ෙිරූෙිර්  ෙල්ය ෙලස  පා 

හරර ලය සම්ියාෝ හම මස් ිරරි කසිික  පර්රාට 

ලබා ෙරාය�ය යූමෙයි. 
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රබ (සල්ලල්ලාහූ  ෙලයිහි ිසල්ලම) මෙමාණර්  ෙවබාර් 

යදම සඳහා පි ාටවිර් රිරකෂණය  කර්රට මා පම් 

 ෙ�්ය. ඒිාෙයහි මස්, හම ි රරි යෑ පරමශාාක ි ශෙයර් 

ප්රරරමය යූමෙ යරයි ය ඒිාෙයහි කසිික  පර්රාට 

 ෙල්ය ි ශෙයර් ලබා ෙරාය�ය යූමෙ යරයි ය පිසා සිටයහ. 

 ප් සම්ියා  පා හරරෙම  ෙල්ය ෙිරමම ලබා 

ෙයර්ෙරමූ යරයි  ලත (ක�ය්ල්ලාහූ  ර්හූ) මෙමා යර්ිා 

සිිය. (ම ලාශ්ය: බූහාර) 

 

ෙසසූ �ාම  සෙහෝයකි�ර්ෝ හිම් 
ෙරාරයිා ොගකිරීය  යූරර්  යා  � 
යූමෙයි.  

සෙහෝයකයිරි,   ව �ාම  සෙහෝයකයිර්  ිම් ිර 

කටිල් ිල සෑම �ාම  රිෙයෝමමෙය ෙම ා විරට සමෙ 

�ාම  ප්�්ෙිම්  රූාමරය  කමර්  ිම් වමට 

සමපපවණ රියහස ඇම. ෙ ෙර ෙ මිම් ෙ ෙර ෙෝ 

�ාම  රියහසට බාවාිර් ඇම් ෙරා � යූමෙයි. 

එෙමර්ම  �ය්ව  යහස් ඇම් සෙහෝයකයිර් හා ා විර්ෝ 

යහම ා� කරෙම ාෙණාංාය මමර් මෙ� ම්බය යූමෙයි. 

ඇමරම කටිල් ිල එ�ෙයරූර් ෙය යර් ෙලස සල ා 

ඒිාට ිරයප්දම  කර  ය ය සිටම්. එෙමර්ම එ�ෙයරූර් 
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මලට ොර   ම යාරය ලබා ෙයර්රර් ය සිටම.් සෑම 

ෙ ෙර ෙෝම  ශ්ිාසය, ප්ම්පම්මතර් හා ප්�්ෙිම ්

ඒ ා ාර ෙරාෙව. ඒිා   වා ාකය. 

එබර ර් ෙමය  ප් ිටහා ොර  ෙවබාර් ෙයර  ට 

සම්ියිර්ෝ ඇට ටව, හම ි රරි  ිමලර යෑ පාක  යිෙර් 

ෙහෝ  ාණ�ිල ෙහෝ  ෙණ�  සල ොාඩිල් ි ලට යරමෙමර් 

ිර�කය යූමෙයි. එෙමර්ම ෙල් ිරාිෙකර  යූරර්  ෙවබාර් 

මාංශ ොර යෑම ෙහෝ ප්ිාහරය කරම ිරරි යරයිර් ය 

සමපපවණෙයර්ම ිර�ැ සිටය යූමෙයි. ෙමිරරි 

 යායාමයර්  ස්ලාමයට රක  රාමයක ඇම්  ක 

ෙයර්රක බි සිමට ාම යූමෙයි.  

එෙමර්ම  ෙවබාර් සම්ියා මහ පාෙව රොර යර  ට 

ඌට ිව යද  පහසූමාිට පම්  ක ඇයොර ෙරායා 

යහපම්  යූරර් රොර යා යූමෙයි. රරම්රම ිාහරය  

පටිා ොර යා යූමෙයි. 

ෙමම  රයර්  ෙවබාර් ලබා ෙයර  ාලිලයද ය ෙසසූ 

 ාලිල යද ය  රූාමරය කරමට පව�ද  ය යූමෙයි. ෙසසූ 

�ාම  සෙහෝයකයර්ෝ සිම් ෙරාරයිා ොගකිෙයර් 

 ටයූමෙ  � යූමෙයි.  
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උයාක  ස්ලාමය සං ල්පය,  ලං ාක  ස්ලාමය  ිර 

�මය ෙසසූ �ාම  සෙහෝයකයිර්ට ොර හරක පෑම 

 පෝ ිාැමයි. ෙපක  ාලෙය්  ස  මූස්ල්මි�ර්ෝ 

රිහමමාරී හරසිරම ෙලාි පවකා  ස්ලාමය පරම්ක යර්රට 

ෙහ්මෙ පි බි  ප  මම  ෙරා � යූමෙ  �ණක.  පෝ 

යහම යර  ෙබාෙහෝමයක ජරයා මතප්ම්යට පම් ිරූ 

යරැම  ප සරමට සමෙටක ෙරාිර්ෙර් ය?  

එෙස් රම ඒ සඳහා පි   මය ස ස්  ක ාරරීමට  ය 

පටර්  කඹමූ.  ර්ෂා  ල්ලාහ් !    

 


