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සංස්කරණය
මව්ලවි. ඩ. රම්ඩීන් මාහි(නූර)
සියලු පශංසා අල්ලාහ් සත�ය.ි ශාන්ත�ය හා සමාදානය
උත්තම නබි මුහම්මද(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාණන් ෙවත හිමි ෙව්ව!
නැමදුම ් කිරීම සඳහා න්  ෙවන්  කර ත�බීම
උත්තරතර අල්ලාහ් තම ගැත්තන්ට ප�රිමා අත� මහත් 
වරප්සාදයක. ඔව�න්  එහි අධික වශෙයන්  යහපත් යා
වල නිරත ෙවයි. තම පරමාධිපත�ට සමී ප වීෙම්
ෙසායයි. භාග් වන්තයා  ෙමම  කාලයන්  ත�ළ උපරි
ප්ෙයෝජන ෙනළා ගනියි. එය නිකරුෙ ෙගවී යන්නට ඉඩ
ෙනාහරිය. ෙමවැනි භාග් සම්පන්න කාලයන් අත�රින් දු
හිජ්ජා ම මුල් ද�න දහය ද අඩංග� ෙව. එය අල්ලාහ්ෙග් 
රසූල්වරයා  හජ් සඳහා සහභාගී ව� ෙලාව ද�න  අත�රින්
උත�ම් ද� ෙලස සැලක� කාල පරිච්ෙඡ්. එත�මා ෙමම 
කාලය ත�ළ දැහැමි යාවන් වල නිරත වන ෙමන් ජනයා 
ද�රි ගැන්ව. එපමණක්  ෙනාවඋත්තරීතර අල්ලාහ් ෙම
ප�ළ�බඳව ද�ව�රා ෙද්ව පණිවිඩ කාශ කර ඇත. ෙමයම 
එහි වැදගත්කම හා මහිමය ෙපන්වා ද�මට තරම්
ප්මාණවත්  සාධකයක. මහා  බලවතා  බලවත්  ෙදයකින්
මිසබල රහිත ෙදයකින්ද�ව�රා ප්කාශ ෙනාකරයි.
එම කාලය ෙවනුෙවන් කැප වීමටත් එහි දැහැමියාවන් 
කිරීමටත් යහපත් අයුරින් එයට මුහුණ ද�මටත් එහි 
ප්ෙයෝජනය ෙනළා ගැනීමටත් ඒ ෙවත අප කැඳවයි. ඒ
අනුව ෙමම ල�ප�ෙයන් පැහැද�ල� කරනුෙය් දුල් හිජ්ජා ම
මුල් ද�න දහෙය් මහිමය, එහි සිද කරන �යා වල මහිමය
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හා එම ද�නයන්හි කිරීමද�රිගන්වා ඇත� සුදු කරුණ�
ප�ළ�බඳවය. ෙමම විෙශ්ෂ�ත ද�න දහෙයන්  ෙපෝෂණය
ලැබීමටත්  අල්ලාහ්ෙග් තෘප්ත�ය ලැෙබන අයුරින් එහ
ප්ෙයෝජනය ෙනළා ගැනීමටත්  අප� අල්ලාහ්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිම.

දුල හිජ්ජා මසමුළුද�න දහය ප�ළ� ගත යුත්ෙත් 
කවර �යාවල�යන් ත�ළ�න් ද?
ෙපාදුෙව් නැමදුම්  කරන  ත�ළ තමන්  තැන්පත් 
සිත�න්  කල්  ගත කළ යුත� ෙව. ඒ අත�රින්  දුල් හිජ්
මාසෙය් පහත සඳහන්  කරුණ� ත�ළ�න්  එය ලබා ගත
හැකය.

1. පසුතැවිල� වී සමාව අයැද සි.
නැමදුම ් කිරීෙම වල  ෙපාදුෙව් පශ්චාත්තාපෙය
නියැළ�ෙමන් හා අල්ලාහ් ෙවත නැවත ෙයාමු වීම ෙකෙරහි
දැඩි විශ්වාසයකින් යුත�ව එම කාලයන් ප�ළ�ගැන
මුස්ල�ම්වරෙයක�ෙග්  වගකීම ෙව. තව්බාෙ හි
නියැළ�ෙමහි ෙමෙලාව හා මත�ෙලාව ජයග්හණය රැඳ�
ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.
َ ُ ُْ ْ ُ ّ َ ُ ْ ُْ َ ّ� ً َ ّ َ ُ َُ
ﺤﻮن
ﺟﻴﻌﺎ َُﻬﺎ الﻤﺆﻣِﻨﻮن َﻌَﻠَ�ﻢ �ﻔ ِﻠ
ِ َ�
ِ وﺗﻮ�ﻮا ِﻰﻟ
විශ්වාසවන්තයින් නුඹලා ජයගහණය ලබනු ප�ණිස නුඹලා
සියල්ෙලෝම අල්ලාහ් ෙවත පශ්චාත්තාප වව�.     
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ක�ර්ආන්24:31)

(අල්-

2. ෙමම ද�නයන්හි උපරි ඵල ෙනළා ගැනීම 
සඳහා  යහපත්  අධිෂ්ඨානයන්  ඇත� කර
ගැනීම.
මුස්ල�මවරෙයක� යහකම්  කිරීෙමන් හා යහ වදන් ක
කිරීෙමන් ෙමමද�න ජීවමාන කිරීම උෙදසා දැඩි 
ඇත� කර ගත යුත� ෙව. යම් විෂයක් ෙකෙරහි ෙකෙන
දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ඇත� කර ගත්ෙත් නම් අල්ලාහ් ඔ
උදව් කරනු ඇ. එෙමන්ම එම කටයුත්ත සාර්ථකව ඉට�
කිරීම සඳහා ද උපකාර කරනු . කවෙරක� අල්ලාහ්ව
සත්ය කරන්ෙන් ද  අල්ලාහ්  ඔහුව සත්ය කරවයි.
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ َاﺬﻟ
ﻳﻦ َﺟﺎﻫ ُﺪوا ِ�ﻴﻨَﺎ َﻬْﺪِ�َﻨَ ُﻬ ْﻢ ُﺳﺒُﻠﻨَﺎ
ِ
ඔව�හු  කවරහු ද  යත්  අප විෂෙයහි ඔව�න්  කැපෙවත.
සැබැවන්ම අප� ඔව�නට අපෙග් මාර්ගය ෙපන්වන්ෙනම.
(අල්-ක�ර්ආන්29:69)

3. පාපයන්ෙගන් දුරස් ව
අවනත වීම අල්ලාහ්  ෙවත සමී ප වීෙම් සාධ
වනවාක්  ෙමන්ම
පාපකම ් කිරීම අල්ලාහ්ෙ
දුරස්වීමට, ඔහුෙග් කරුණාව අහිමි වීමට සාධකයක්
ෙවයි. තමන් කරන පාපය ෙහ්ත�ෙවන්  අල්ලාහ්ෙග් 
කරුණාව නිසාට අහිමි වී යය. එබැවින්  ඔබ ඔබෙග්
පාපයට සමාව පතන්ෙන් නම්  එෙමන්ම ඔබ නිරෙයන්
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ආරක්ෂාව පතන්ෙන නම්  ෙමම ද�නවලත්  ෙවනත්
ද�නවලත් පාපයට ඇද දමන කටයුත� වල�න් වැළකී සිටි
යුත�ය.ි ඔහු පතන ෙද් ක�මක් දැයි මැනවින් හදුනා ගත්ෙ
නම් එය යාත්මක කිරීමට ඔහු ෙකෙරහි පහසු .
එබැවින්  මුස්ල�ම් සෙහෝදරව, ෙමම ද�නයන්හි
මහිමයන්  අතපසු වී ඔබ ඒ ප�ළ�බඳව දුකට පත්වීම
ෙපර යහපත් ෙද් කිරීමටත් යහ ත�ඵල ෙනළා ගැනීමට
ආශාව ඇත� කරගන්න.

දුල් හිජ්ජාද�න දහෙයවැදගත්භාවය
1. අල්ලාහ් ෙමම ද�නයන් මත ද�ව�රා සිටී
අල්ලාහ්  යම්  ෙදයක් ගැනද�ව�රා සිටිෙ නම්  එය එම
වස්ත�ෙව්  මහිමය එහි උදාරත්ය හා  වැදගත්කම 
ෙපන්වා ද�මක. එනම්  බලවතා බලවත්  ෙදයකින් ම
ෙවනත්  ෙදයකින් ද�ව�රා  ෙනාසිටිය. උත්තරීතර අල්ලාහ්
ෙමෙස් පවසයි.
ْ
َ َ َ ْ َ ْ َﻴ
.َﺮﺸ
ﺎل
ٍ  ﻟ.واﻟﻔﺠ ِﺮ
ٍ
අලයම මත ද�ව�රා දස රාත්න් මත ද�ව�රා. (අල්-ක�ර්ආන්
24:31)
ෙමහි ද� දස රාත්න් යනු දුල් හජ් මාසෙය්ද�න දහය .
අල්-ක�ර්ආන්අට�වාචාරීන් බහුතරයකෙග් මය ද ෙමයම
ෙවයි. ඉබ්නු කසීර් ත�මා තම විවරණෙය් එය නිවැරද� 
පවසා සිටිය.
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2. එය අල්ලාහ්ව ෙමෙනහි කිරී සඳහා 
නියම කරනු ලැබූ ද�නයන් වී
උත්තරීතර අල්ලාහ් පවසය.
َْْ َ َ ْ ْ ََُ َ َ ََ
ّ َ ْ ُُ ْ ََ
َ ُْ َ ّ
ِﻴﻤ ِﺔ اﻷ� َﻌﺎم
ٍ �َ ِﻓ َﻳَﺎمٍ ﻣﻌﻠﻮﻣ
ِ و�ﺬﻛﺮوا اﺳﻢ
ِﺎت ﻋ ﻣﺎ رز�ﻬﻢ ِﻣﻦ ﺑﻬ
ෙගාවිප සත�න්ෙගන් ඔහු ඔව�නට ප�රි නැමූ දෑ ෙවනුෙවන්
නියම  කරන ලද ද�නයන්හි අල්ලාහ්ව ෙමෙනහි කරනු 
ප�ණිසයත්.      
(අල්-ක�ර්ආන්22:28)

3. ෙලාෙවහි ද�නයන් අත�රින් උත�ම්මද�නයන
බවට අල්ලාහ්ෙග්  රසූල් (සල්ලල්ලාහු 
අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන් සාක්ෂ� දැර.
"ﻀﻞ أﻳﺎم اﺪﻟﻧﻴﺎ: ﺟﺎﺑﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 وﻻ:  ﻻ ﻣﺜﻠﻬﻦ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ؟ ﻗﺎل:م اﻟﻌﺮﺸ ـ ﻳﻌ� ﻋﺮﺸ ذي اﺤﻟﺠﺔ ـ ﻗﻴﻞ
ﻠﻬﻦ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ إﻻ رﺟﻞ ﻋﻔﺮ وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﺘاب "واه اﻟﺰﺒار واﺑﻦ ﺣﺒﺎن
�ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
නබි (සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන් ප්කාශ
කළ බවට ජාබිර් රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�මාණන් විසි
වාර්තා කරන ලද. ෙමෙලාව ද�නවල�න් උත�ම් වනුෙය් ද�න
දහයයි. එනම් දුල් හිජ්ජා මස ද�න දහ. අල්ලාහ්ෙග් 
මාර්ගෙය්  කැපවීම ෙම් හා සමාන ෙනාවන්ෙන් දැ
විමනු ලැබී. එවිට එත�මාෙණෝ අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය
කැපවීම ෙම් හා සමාන ෙනාවන්ෙන. නමුත් පසින්  තම 
මුහුණ ආවරණය කළ ප�ද්ගලෙයක� හැර. (මූලාශ්ය: අල්7

බස්සාර, ඉබ්නු හිබ්බා, ඉමාම් අල්බානිත�මා විසින් ෙම
සනාථ ෙකාට ඇත.)

4. එහි අරෆා ද�නය ප�හට
ි ා ත�බී.
අරෆා ද�නය හජ හි මහා ද�නයයි. පාපයන්වලට සමාව
ලැෙබන ද�නයයි. නිරෙයන් නිදහස්  කරනු ලබන ද�නයයි.
අරෆා ද�නය පමණක්  දුල් හිජ් ජා ද�න දහෙය් මහිම
ප්මාණවත් ෙවයි.  නබි ත�මාණන් වෙරක හජ් යනු අරෆා
යැයි සඳහන් කෙළ්ය.

5. එහි සත්වෙයක� කැප කිරීෙම් ද�නය ප�හි
ත�බී.
ඇතැම විද්වත�න් පවසනුෙය්  එය වසෙර ්ද අත�රින්
ෙශ්ෂ්ඨතමය ද�නයක් බැවි.
" ﺛﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﺮ،ﻗﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ "ﻋﻈﻢ اﻷﻳﺎم ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﻮم اﻨﻟﺤﺮ
�اه أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාණන්  ෙමෙස් දන්වා සිටිෙය්. අල්ලාහ්  අබයස ද�න
අත�රින් ෙශ්ෂ්ඨතම ද�නය වන්ෙන් “යව්මුන් නහ්‘“ ෙහවත් 
සත්වෙයක� කැප කිරීෙම් ද�න. පසුව යව�මුල්  කර්
ෙහවත් ඊළඟ ද�නයයි.  (මූලාශය
් අබූ දාව�ද්, අන්-නසාඊ)

6. සියලු පධාන නැමදුම එකවර ඉට� කළ
හැකිද�නයන් වී.
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හාෆිල් ඉබ්න හජ් ත�මා විසින දැනුම ෙදන ලද�. දුල
හිජ්ජ ද�න දහෙය් ජයග්හණයට ෙහ්ත�ව එහි සියල
ප්ධාන නැමදු �ම එකම කාලය ත�ළ ඉට� කිරී
හැකියා ලැබීමය.  එනම සලාතය උපවාසය සදකාව
හජ යන ප්ධාන නැමදු ෙව. ෙම්ව ෙවනත් කාලවලද�
එකට කිරී හැකියා ෙනාලැෙබන්ෙන්ය.

දුල හිජ්ජ ද�න දහෙය් නැමදු කිරී
මහිමය.
 "ﻣﺎ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
 أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ الﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ـ ﻳﻌ� أﻳﺎم اﻟﻌﺮﺸ ـ
 إﻻ،  اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ: وﻻ اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ؟ ﻗﺎل،  رﺳﻮل اﷲ:ﻗﺎلﻮا
(ﻞ ﺧﺮج ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻪﻟ ﺛﻢ لﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ذلﻚ �ﻲﺸء" )واه اﺒﻟﺨﺎري
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාණන් ප්කාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස (රළ�යල්ලාහු 
අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්තා කරන ල.
ෙමම ද�න හැර අල්ලාහ්ට වඩාත් ප්ය කරන  යහපත් 
�යාවන් කිරීෙම් ෙවනත්  නැත. එනම එම ද�න දහය
ෙව.  අල්ලාහ්ෙග් දූතයානි, අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් ජිහාද
කිරීමත් ෙමයට සමාන ෙනාවන්ෙන් ?යි විමසා සියහ.
එවිට නැ. අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් ජිහාද් කිරීම ද ෙ
සමාන ෙනාෙව. නමුත් මිනිෙසක� තම ජීව, තම ධනය
රැෙගන ජිහාදය ෙවත ෙගාස ් කිසිවක් රැෙගන 
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ෙනාපැමිෙණන අය හැ. යැයි පැවසූහ.  
   
(මූලාශය
් බුහාර)
 "ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
 ﻣﺎ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ: ﺬﻛﺮت ﻪﻟ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﺎل:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 ﻻ اﺠﻟﻬﺎد: ﻓﻘﺎل. اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ؟ ﻓﺄ�ﺮﺒه، رﺳﻮل اﷲ:ﺬه اﻟﻌﺮﺸـ ﻗﺎلﻮا
 ﺛﻢ ﺗ�ﻮن ﻣﻬﺠﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ" )رواه، أن �ﺮج رﺟﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻪﻟ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ
(�ﺣﺪ وﺣﺴﻦ إﺳﻨﺎده اﻷﺒﻟﺎ
අබ්දුල්ලා ඉබ්න උමර (රළ�යල්ලාහු  අන්හු) ත�මාණන් 
විසින්  වාර්තා කරන ල. මම  අල්ලාහ්ෙග්  දූතයාණන්
සමඟ සිටිෙය. මම  යහපත්  �යාවන් ප�ළ�බඳව
එත�මාණන්  සමඟ  ෙමෙනහි කරමින සිටිෙය. එවිට
එත�මාෙණෝ ෙමම ද�න වලට වඩා යහපත් �යාවන් කිරී
උත�ම්  ද� ෙවනත් නැත යැයි ප්කාශ කළහ. එවිට
අල්ලාහ්ෙග්  දූතයාණන, අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් ජිහාද
කිරීමත් එෙලසද එය අත� මහත් ෙදයක් ෙනාෙව් ද
ඔව�හු  විමසූ. එවිට එත�මා එෙස්ය ජිහාද් පවා ඊ
සමාන ෙනාවන්ෙන්ය. නමුත් මිනිෙසක� තම ජීවිතය 
ධනය රැෙගන අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් ප�ටත් ෙව. පසුව
ඔහු එහි මරණයට පත් ෙවයි එවැනි මිනිෙසක� හැර යැයි
ප්කාශ කළහ.
ෙමම හද�ස් ෙදක හා ඊට අදාළ ෙවනත් හද�සයන් ෙපන්වා 
ෙදනුෙය්  දුල් හජ ් මසද දහෙය්  කරන සෑම  යහ 
�යාවක්ම ඒ හැර ෙවනත් ද�නයන හි ඉට� කරන්ෙන් නම්
එය අල්ලාහ් ප්ය කරන නමුත්  කවෙරක� ෙහෝ එම 
�යාවන් ෙමම ද�න වල ඉට� කරන්ෙන් නම් එය අල්ලාහ්
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ප්ය කරන  අතරම  ඔහු  අභියස  එය වඩා  උත�ම් ෙවයි
යන්නයි.
එෙමන්ම ෙමම ද�න වල යහකම කරන අය අල්ලාහ්ෙග් 
මාර්ගෙය තම ජීවිතය හා ධනය පරදුවට තබා යුද ව
ඒවාට කිසිදඅලාභ හානියකන් ෙතාරව හැරී එන මුජාහිද්
වරෙයක�ට වඩා උත�ම් බවය. ෙමම ද�නයන් හි කරන යහ 
�යාවන් ෙවනුෙවන් කිසිදු ෙවන් කිරීමකින් ෙතාර
සියල්ෙලහි ප්ත�ඵල ප්ග�ණ කර ෙදනු ඇත.

දුල හජ මාසෙය් ද�න දහෙය් කරන සත�ට� දායක
�යායාවන් අත�රින සමහරක.
ෙවනත් ද�නවලට වඩා දුල හජ මාසෙය් ද�න දහය ත�ළ
කරන �යාවන් උත�ම බවත් එම කාලෙයහි අල්ලාහ් තම
ගැත්තන් ෙකෙරහි ඔහුෙග් දායාදයන් හා වරප්සාදයන්
ප�රිනම බවත් එහි පල ප්ෙයෝජන ෙනළා ගැනීමට අනඟි
අවස්ථාවක්  බවත්  ඔබට පැහැද�ළ� වී  ඒ ෙකෙරහි
විෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු කරන්.
ඔෙබ ආත්මය එහි කැප කිරී ආශාව ඇත� කර ගන්න.
විවිධාක යහපත් �යාවන් හා නැමදු වල  අධිකව
නිරත වන්න. ෙමය සලෆ�ස් සාල�හීන්  ෙහවත්  ෙපර සිටි
දැහැමියන්ෙග් ප�ළ�ෙවතයි. අබූ සිමාන්  අන්-නදවි ත�මා
ෙමෙස් පවසා සිටිය.   සලෆ�ස් සාලහ
� ීන්  වරු දස ද�න
ත�නක් මහිමයට පත් කරන්නන් ව�. එනම් රමළාන් මස
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අවසන් ද�න දහය. දුල් හිජ්ජා මසමුල ්ද�න දහය හ
මුහර්රම් මසමුල්ද�න දහය.

මුස්ල�ම්වරෙයක� එම ද�නයන්හි අධික
වශෙයන් නැමදුම් ක සඳහා
සත�ට�දායක �යාවන්ෙගන් සමහරක
1. හජ් හා උම්රා ප�ළ�ෙවත් ඉට� ක.
ෙමම ප�ළ�ෙවත් දුල් හජ ්ද�න දහෙය් කරනයාවන් 
අත�රින් උත�ම්�යාවන් ෙවයි. අල්ලාහ් කවෙරක�ට තම 
නිවෙසහි තමන් අෙප්ක්ෂා කරන පරිදහජ්ඉට� කිරීත්
උම්රා ඉට� කිරීමටත් භය සලසා  දුන්ෙන ද  ඔහුෙග් 
ප්ත�ඵලය වනුෙය් ස්වර්ගය ෙ.
"  اﻤﻟﺮﺒور ﻟيﺲ ﻪﻟ ﺟﺰاء إﻻ اﺠﻟﻨﺔ،"ﻌﻤﺮة إﻰﻟ اﻟﻌﻤﺮة ﻛﻔﺎرة ﻤﻟﺎ ﺑيﻨﻬﻤﺎ
නබ (සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන්  ෙමෙස් 
ප්කාශ කළහ. (උම්රාවක් තවත් උම්රාවක් දක්වා 
ෙදක අතර කාලය පාපයන්ට වන්ද�යක. ප�ළ� ගනු ලබන 
හජ් සඳහා ව� පතඵල
� ය ස්වර්ගය මිස ෙනකක් ෙනාෙ.
(මූලාශ්ය: බුහාරි හා මුස්ල�)
ප�ළ� ගනු ලැබූ හජ් යනු එහි ප�ළ�ෙවත් කිසිදුඅඩුපාඩුවක
ෙතාරව මූණිච්චාෙවන් ෙහෝ පාපෙයන් ෙහ
ආඩම්බරකමින් ෙතාරව කරන හජ්.

2. අස්-සියාම් ෙහවත් උපවාස.
උපවාසය ද යහ �යාවන් අත�රින. එපමණක් ෙනාව එය
උත�ම් යාවක. එහි උදාරත්වය හා මහිමය ෙහ්ත�ෙවන් 
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එයට ක�සල් ප�රිනැෙම්  වගකීම තමන් ෙවතම පවර
ගත්ෙත්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් පකාශ කළ බවට බුහාරි
හා මුස්ල�ම්  යන ගන්ථ වල සඳහන්  වන කියමනක
ෙමෙස්ය.
ආදම්ෙග දරුව කරන සෑම �යාවක්ම ඔහු ෙවනුෙවන.
නමුත් උපවාසය හැර. සැබැවිනම එය (ඔහු කරනුෙය්) මා 
ෙවනුෙවනි. ඒ සඳහා ප්ත�ඵල මා විසින්ම බා ෙදන්ෙනම.
ෙමහි ද� නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන් 
අරෆා  උපවාසය ගැන විෙශ්ෂෙයන්  අවධාරණය කළහ.
එහි මහිමය ප�ළ�බඳව පැහැද�ල� කළහ.
අරෆා ද�නෙයහි උපවාස  ඊට ෙපර වසර සඳහා ද  ඊට
පසු වසර සඳහා ද (කළ වැරද� වලට) වන්ද�යක් බවට
පත් කිරීමට අල්ලාහ් ත�රණය කෙළ. (මුස්ල�ම)
දුල හජ මස ද�න දහෙය් යහ �යාවන් කිර නබ
(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) ද�රි ගන්වා ඇත� බැවින
ඒ අනුව එම ද�න වල  උපවාසෙය් නියැළ�ම 
මුස්ල�ම්වරෙයක�ට සුදුස. ඒ අනුව එම ද�නයන්හි
උපවාසෙය් නියැළ�ම සත�ට� දායක ෙවයි. ඉමාම්  නවව
ත�මා පවසා සිටිනුෙය් එම ද�නයන හි උපවාසෙය් නියැළ�ම 
ඉතා දැඩි සත�ට� දායක යාවක් බැවි.

3. සලාත් ඉට� කිර.
සලාතය ද යහ �යාවන් අත�රින. එය මහිමෙයන් අධික.
එෙමන්ම අත� මහත්ය. එබැවින ෙමම ද�නයන් හි සාමුහික
සලාතයට සහභාගී වී ද අධික වශෙයන්  අමතර
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සලාතයන් හි නිරත වීම ප�ළ�බඳව වැඩි සැකිල්ලක
දැකවිය යුත� ෙ. අමතර සලාතයන්  අල්ලාහ්ට සමීප
වීෙම් එක් වැදගත් මයක. නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි
වසල්ලම) ත�මා  ෙමෙස් ප්කාශ කෙළ්ය. මාෙග්  ගැත්තා 
ඔහුට මා ආදරය දක්වන ත�රු අමතර සලාතයන් ෙව
සමීප වන්ෙන්ය යැයි පැසීය.    
    
(මූලාශය
් : බුහාර)

4. අල්ලාහු අක්බ, අල්හම් ල�ල්ලාහ්,
ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් හා ෙවනත් ද�ක්
පැවසීම
 "ﻣﺎ ﻣﻦ أﻳﺎم: اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 ﻓﺄ�ﺮﺜوا ﻓﻴﻬﻦ،ﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ وﻻ أﺣﺐ إﻴﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺮﺸ
(اﺘﻟﻬﻠﻴﻞ واﺘﻟﻜﺒ� واﺘﻟﺤﻤﻴﺪ" )واه أﻤﺣﺪ
නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලලම) ත�මාණන් ප්කාශ
කළ බව ඉබ්නු උමර(රළ�යල්ලාහු අන්හුමා) විසින් වාර්ත
කරන ලද�. අල්ලාහ්  අබයස  අත�මහත්  එෙමන්ම  එහි
යහකම් කිරීම වඩා ය කරන ෙමම ද�න දහය හැර ඊට
සමාන ෙවනත් ද�න නැත. එබැවින් එම ද� වල ඔබ අධික
වශෙයන් තහ්ල�ල් ෙහවත් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්, තක්බී
ෙහවත්  අල්ලාහු  අක්බ, තහ්මීද්  ෙහවත්  අල්හම්
ල�ල්ලාහ් යැයි පවසන්න.
ඉබ්නු උමර් ත�මා හා අබූහුෙරයිර(රළ�යල්ලාහු අන්හුමා)
යන  ෙදෙදනා  ෙමම ද�නයන් හි ෙවළදෙපාළට බැහැරව
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යන විට තක්බීර් පවසන්නන්වයහ. එය අසා ජනයාද 
තක්බීර් පවසන් නට පටන් ගත්ෙත් යැයි ඉමාමහාරි
ත�මා පවසා ඇත. තවදුරටත් පකාශ කිරීෙම් ද� මිනාෙ
උස් තැනක සිට උමර්(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා තක්බී
පවසන්ෙනක� ව�හ. එයට සවන්  දුන්  මස්ජිදෙය් උද
පවා තක්බීර් පවසන් නට පටන් හ. එෙමන්ම
ෙවළඳුන්ද තක්බ පැවසූහ. එම  තක්බීර් පැවසීෙම
මිනා පෙද්ශය ෙදවනත් වය. ඉබ්නු උමර් ත�මා පවා ෙ
ද�න වල  මිනාෙවහි සිටිය ද� සෑම සලාතයකට පසු 
ඔහුෙග් නිද� යහෙනහි ද  ඔහුෙග්  වත්ෙතහි ද  ඔහුෙග් 
සභාෙවහි ද  ඔහු  ගමන්  කරන විට ද ෙමවැනි සෑම
අවස්ථාවක ද�ම තක්බීර් පවසන්ෙනක� .
ෙමම ද�න වල  තක්බීරය හඩ නගා පැවසී
මුස්ල�ම්වරෙයක�ට සත�ට� දායක. සාමුහික වශෙයන් 
තක්බීර් පැවසීෙමන් අප�ධානෙයන් සිටිය යුත� ෙ.
ෙහ්ත�ව එය නබි ත�මාණන්  ෙපන්වා දුන ් මාර්ග
ෙනාවන බැවින. සුන්නාහ්ව වන්ෙන් සෑම ෙකෙනක�ම එය
තනි තනිව පැවසීමය.
5. සදකා
සදකා ලබා ද�ම ද යහ �යාවන් අත�රින. ෙමම ද�න වල 
මුස්ල�ම්වරු අධික වශෙයන් දානමාන  සත�ට දා
� යක
ෙව. ෙම් ප�ළ�බඳව අල්ලාහ් ද�රි ගන්වා .
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ُﻠَﺔ وﻻ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻜﻓِﺮون ﻫﻢ ﻟﻈَﺎلِﻤﻮن
විශ්වාසවන්තයින, ද�නයක් පමිණීමට ෙපරනුඹලාට අ
දුන්  දැයින්  ව පැහැදම්  කරව. එ(ම ද�නෙය)හි කිසිම
ව්පාරයක් ෙනාමැ. මිතත්වයක් ද ෙනාමැ. ෙකෙනක�
ෙවනුෙවන් ව� අයැද�මක් ද ෙනාමැ. ප්ත�ක්ෙෂ්පකෙයෝ වන
ඔව�හුමය අපරාධකාරෙයෝ වන්ෙන්.   (අල්-ක�ර්ආන්2:254)
وﻗﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل( ]رواه مﺴﻠﻢ
නබි (සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන්  ෙමෙස් 
ප්කාශ කර සිටයහ. එනම් සදකාෙවන් කිසිදු වස්ත�
හිඟ ෙනාවන්ෙන්ය.
(මූලාශය
් : මුස්ල�ම)
ඉහත සඳහන් කරුණ� ද�හා බලන විට ෙමමද�නය හි
ඉට� කිරීමට සත�ට� දායක ෙවනත්යාවන් ද සැලකිල්ලට
ගත හැක. ඒ ගැන අප� ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්ෙනම.
අල්-ක�ර්ආනය කියවීම හා එය ඉගැන, සමාව අයැද 
සිටී, ෙදමව්ප�යන්ට උවටැන් කි, ඥාත� සම්බන්ධතා
ෙගාඩ නැගීම, සලාම් පත�රුවාල, දුගීන්ට ආහාර
සැපයීම, මිනිසුන් අතර සමාදානය ඇත� කි, යහ ෙද් 
විධානය කර අයහ දැයින්  වැළැක්, ද�ව හා  රහස්ය
ෙපෙදස් ආරක්ෂා කර ගැනී, අසල්වැසියන් සමග යහ 
අයුරින්  කටයුත� කි, ආගන්ත�ක සත්කාර කිර,
අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය්  වියදම් , පාෙර්  ඇත�
ප�ඩාදායික දෑ ඉවත් කිර, තම  බිරට පව�ෙල්  අයට
වියදම් ක, අනාථයින් භාර ගැනීම, ෙරෝගීන්ෙග් සුවදුක
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විමසී, ෙසසු  අයෙග්  අවශ්තාවන්  ඉට� කිර, නබි
(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන් ෙවත සලවාත් 
ප්කාශ කිර, ෙසසු අයට හිංසා ෙනාකිර,  තමන්ෙගන් 
යැෙපන්නන් සමඟ  මෘදු ෙලස කටයුත� කි,
ෙදමව්ප�යන්ෙග්  මිත�රන් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්
ගැනීම, ප්ර්ථනා කි, පැවරුම් හා ගිවිසුම් ඉට�,
අල්ලාහ්  තහනම්  කළ දැයින්  තම ශරීර අවයවයන
ආරක්ෂා කි, ව�ළු ෙධෝවනය සම්ප�ර්ණෙයන් ඉට� ,
අදාන් ඉකාමත් අතර ප්ර්ථනාෙවහි නියැළ�, ජ�මුආ ද�න 
කහ්ෆ් සූරාව පාරායනය කිර. මස්ජිදයට යෑම සමූහ
සලාතය රැක, අනුමත දෑ ඉපැයීමට ආශා කිර,
මුස්ල�ම්වරුන්ට සත�ට ෙගන ද, දුර්වලයිට අතහිත ද�ම,
යහ  ෙද්  ෙවත මඟ  ෙපන්වී, ෙ�ෝධය ෛවරය වැනි
නප�රු සිත�විල� වල�න් හදවත ප�රිසිදු කර ග,
දරුවන්ට දැනුම ලබා ද�, ෙපාදුෙව් සියලු ෙදනා ස
පරිත්ගශීල�ව කටයුත� කිර.
ෙමවන්  කටයුත� සෑම ද�නකම  කළ යුත� ෙව. නමුත්  දුල්
හජ් ආරම්භද�න දහෙය් විෙශ්ෂෙයන් සැලලට ෙගන 
උපරම අයුරින් කටයුත� කිරීම සත�ට� දාෙවයි.

අල්ලාහ් ඔබ සැමට ෙමහි භාග්ය ලබා 
ෙදතව
් ා !
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