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මේමාමා මාාර්මේ�ෝපමේේශය පහත භාාෂාාවලින් ලබා �ත 
හැකි අතරා ඔබට ඒවා මාත ක්ලික් කිරීමේමාන් බා�ත 
කළ හැක:

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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පෙ�රවදන

මේමාමා දැැනුවත් කිරීමේම් මාාර්මේ�ෝපමේේශය තුළ, 
ඔබ ඉහ්රාාම් තත්ත්වයට ඇතුළු වූ විට ඔබ දැැන 
�ත යුතු කරුණු සියල්ල වටහා �නු ඇත.
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පටුන

 

මේකාන්මේේසි පැනවීමා

ඉහ්රාාම් යනු කුමාක් දැ?

 

තල්බියා
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සීමාා මාායිම්

ඉහ්රාාම් තත්ත්වමේ� සිටින අයකු 
සඳහා ආචාාරා විධි කිහිපයක්

ඔබට අවැසි දුරාකථන අංක

ඉහ්රාාම් තත්ත්වමේ� දී 
තහනම් වන කරුණු

ඉහ්රාාම් තත්ත්වයට පිවිසීමේමාන් පසු; 
ශරීරාමේ� නැමීම්වල තුවාල ඇති වීමා 
සහ දැැවිල්ල වැළැක්වීමා සඳහා
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ඉහ්රාම් යනු
කුමක් ද? 

1

2

 
  

 

තවදැ ඔහු තල්බියා පැවසීමාට මේපරා තමාන් මේ�තනා 
කරා �ත් නැමාදුමා මුවින්  ප්රකාශ කළ යුතුය: ඒ අනුව 
ඔහු -උම්රාා වී නම්- “ලබ්බයික උම්රාතන්” යනුවෙවන්ද 
-හජ් වී නම්- “ලබිබයික හජ්ජන්” යනුවෙවන් ද පවසයි. 
වෙම් අයුරින් ඔහු හජ් වෙහෝ උම්රාා වන්දනාව තුළට 
අවතීරාණය වූ ඉහ්රාාම් තත්ත්වයට පැමිණි අවෙයකු 
වනු ඇත.
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4   
 
 

ඔහු ඉහ්රාාම් තත්ත්වයට පැමිණීමට වෙපරා ස්නානය 
කිරීම වෙහෝ වුළු නම් අර්ධ  වෙදෝවනය කිරීම සුන්නත් 
වෙේ.
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ඔහු යටි කය ආවරාණය වන පරිදි ඒ වටා වෙේට්ටියක් ද 
උඩු කය අවාරාණය වන පරිදි සළුවක් ද පැළඳ ගනී. එය 
සුදු පැහැවෙයන් වීම ආගමානුගත කරාන ලද්දකි. 

තවදැ ඉණ වටා බඳින ගාංචුවක් වෙහෝ බඳ පටියක් වෙහෝ 
භාාවිත කළ හැකිය. එමඟින් ඔහු පැළඳ සිටින යටි 
සළුව ගැලවී වැටීවෙමන් ආරාක්ෂාා වෙකවෙර්. එවෙමන්ම 
ඔහුවෙ� දුරාකථනය, මුදල් සහ බඩු බාහිරාාදිය එහි ඇති 
පසුම්බිවෙයහි තබා ගැනීමට හැකි වෙේ.
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සියලු ම මිනිසුන් ඔවුන්වෙ� ඇඳුවෙමන් හා 
වෙපනුවෙමන් එක හා සමානය. වර්ණ වෙහෝ වෙභාෞතික 
වෙද්වල් වෙහෝ ඔවුන්ව වෙවනස් වෙනා කරායි. ඔවුහු 
අල්ලාහ්වෙගන් අයැද ඔහුට කන්නලේ කරාමින් 
එක ම තැනිතලාවක සිට වෙගන සිටිති.
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පිරිමින් අර්බුධයට ලක් කරාන අයුරින් 
අලංකාරායක් එහි වෙනා තිබිය යුතුයි.

  1

2

කාන්තාවක් ඇය කැමාති වස්ත්රයක් ඉහ්රාාම් 
වශමේයන් පළඳිනු ඇත. එය මේම් අයුරින් පිහිටිය 
යුතුයි.
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පෙ�ාන්පෙේසි 
�ැනවීම

 
 
 
 

යම් වෙරාෝගයක් නිසා වෙහෝ නීතයනුකූල වෙහ්තුවක් නිසා වෙහෝ 
තම පාලනවෙයන් බැහැරා වෙහ්තුවක් නිසා වෙහෝ තමාවෙ� 
කර්තවයය ඉටු කිරීමට වෙනාහැකි වෙේ යැයි හජ් වෙහෝ උම්රාා 
ඉටු කරාන වන්දනාකරු බිය වන්වෙන් නම්, “ලබ්බයික 
උම්රාතන්” වෙහෝ “ලබ්බයික හජ්ජන්” යනුවෙවන් තමා ඉටු 
කරාන කර්තවයය ප්රකාශ කළ පසු පහත සඳහන් අයුරින් තම 
වෙේතනාවෙේ වෙකාන්වෙද්සි පැනවීම නියම වෙකවෙර්. 
“ෆඉන් හබසනී හාබිසුන් ෆමාහල්ලී හයිසු හබස්තනී” 
මේත්රුමා: “යම් බාධාාවක් මාා බාධාා කමේ� නම් නුඹ මාා අවහිරා 
කළ තැන සිට මාා මේම් කර්තවයමේයන් නිදැහස් මේවමි.”
(ඔහු කැමාති ඕනෑමා භාාෂාාවකින් ඔහුට එය කිව හැක.)
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එය පෙම් අයුරින් �ැවසිය යුතුයි: “ලබ්බයික අල්ලාහුම්ම 
ලබ්බයික්, ලබ්බයික ලාෂරීක ලක ලබ්බයික්. ඉන්නල් 
හම්ද වන්නිඃඃමත ලක වල් මුල්ක්, ලාෂරීක ලක්.

  
 
 
 

 
 

 
 

තල්බියා
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ඉහ්රාම් හි ආරම්භපෙ� සිට තල්බියා �ැවසීම 
ආරම්භ �ළ යුතුයි

හජ් ඉටු කරාන අමේයකු 
සඳහා:

ජම්රතුල් අකබාවට ගල් 
කැට විසි කිරීමත් සමගය.

උම්රාා ඉටු කරාන 
අමේයකු සඳහා: 

කඃබාව දැකීමත් 
සමගය.

තල්බියා පැවසීමා
අවසන් වන්මේන්
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සීමා මායිම්

අල්ලාාහ්පෙ� �රිශුේධ මන්දිරය  පෙ�ෞරවය කිරීම වස්; 
ඔහුගේ� දූතයාණන් විසින්, හජ් සහ උම්රා ඉටු කිරිමට 
පැැමිගේණන අය සඳහා මක්කා නගරයට ගේපැර පිහිටා 
ඇති  ස්ථාාන කිහිපැයක් සීමා මායිම් ගේලස නිඃර්ණය 
කරන ලදී. තවද ඔවුන් හරම් ගේපැගේදසට පැැමිණීමට 
ගේපැර එම ස්ථාානයන්හි තල්බියා පැැවසීමට පැටන් ගනී. 
ගේමම සීමා මායිම් පැැමිණීගේම් දිශාාව අනුව ගේවනස් ගේේ.

දුල් හුමේලයිෆා

මක්�ාපෙවන් බැැහැැරව ජීවත් වන හැජ් පෙහැෝ උම්රා 
ඉටු �රන වන්දනා�රුවකු ගුවන් යානපෙයන් පෙහැෝ 
පෙ�ාඩබිපෙමන්  �මන් �රන විට පෙමම සීමා මායිම් හි 
පෙහැෝ ඒවාට යාබැද හැා සමාන්තරව �වතින ස්ථාානපෙයහි 
පෙහැෝ ඉහ්රාම් තත්ත්වයට �ැමිණීපෙම් පෙ�තනාව ඇති 
�ර �ත යුතුයි. ඒ ගේේතනාව ගේනාමැතිව ඒවා පැසු කර 
ගේනා යා යුතුයි. 
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හැජ් සහැ උම්රා වන්දනා�රුවන්ට ඉහ්රාම් තත්ත්වයට 
�ැමිණීපෙම් පෙ�තනාව ඇති �ර ගැනීම සඳහා මීකාත් 
නම් සීමා මායිම් සමඟ සමාන්තරව පැවතින ගේමාගේහාත 
සාමානයගේයන්, ගේජඩාා නගරය ගේවත පැැමිගේණන ගුවන් 
යානාවන් තුළ නිඃගේේදනය කරනු ලැගේබ්.
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1

2
3

ඉහ්රාාම් තත්ත්වයට පැමිණීමේම්දී මිනිසුන් කාණ්ඩ 
තුනකින් පසුමේවති.

මාක්කාමේේ සිටින අය: තන්ඊම් හි පිහිටි ආඉෂා 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමියගේ� මස්ජිදය වැනිඃ 
හරම් සීමාගේවන් පිටත පිහිටි ළඟම ස්ථාානගේයන් 
උම්රා සඳහා ඉහ්රාම් තත්ත්වයට පැැමිගේ�. තවද 
හජ් සඳහා තමන් සිටින ස්ථාානගේ� සිටම ඉහ්රාම් 
තත්ත්වයට පැැමිගේ�.

මාක්කාව සහ මීකාත් නම් සීමාා මාායිම් අතරා සිටින 
අය: ඔහු හජ් සහ උම්රා සඳහා තමන් සිටින 
ස්ථාානගේ� සිටම ඉහ්රාම් තත්ත්වයට පැැමිගේ�.

මීකාත් නම් සීමාා මාායිම් වලට පසුපසින් සිටින අය: 
ඔහු හජ් ගේහෝ උම්රා සඳහා වූ සිමාගේවහි සිට ගේහෝ 
ඒවාට යාබදව සිට ඉහ්රාම් තත්ත්වයට පැැමිගේ�.
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දුල් හුපෙලායිෆාා

දාතු ඉරක්

�ර්නුල් මනාසිල්යලාම්ලාම්

අල් ජුහ්ෆාා

1
2

හැරම් සීමාව
තුළ

මී�ාත් සහැ
මක්�ාව අතර
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දුල් හුමේලයිෆා

දැාතු ඉරාක්

කර්නුල් මානාසිල්

යලම්ලම්

අල් ජුහ්ෆා

කිවෙලෝමීටරා 420කි

කිවෙලෝමීටරා 92කි

කිවෙලෝමීටරා 187කි

කිවෙලෝමීටරා 94කි

කිවෙලෝමීටරා 115කි

දුල්-හුලයිෆා  මදීනා වැසියන් සඳහා වූ සීමාව වෙේ. වෙමය 
මක්කම සිට කිවෙලෝමීටර් 420 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. 

අල්-ජුහ්ෆා    වෙමය ෂාාම් (සිරියා) වැසියන් සහ ඒ 
මාර්ගවෙයන් ගමන් කරාන අය සඳහා වූ සීමාව වෙේ. 
එය මක්කම සිට කිවෙලෝමීටර් 187 ක් දුරින් පිහිටා ඇති 
අතරා වර්තමානවෙ� මිනිසුන් “රාාබි�” නම් මක්කම සිට 
කිවෙලෝමීටර් 204ක් දුරා ඇති ස්ථානවෙ� සිට ඉහ්රාාම් 
තත්ත්වයට පැමිවෙණති.

කර්නුල් මානාසිල්  වෙමය නජ්ද්  වැසියන් සහ ඒ මාර්ගවෙයන් 
ගමන් කරාන අය සඳහා වූ සීමාව වෙේ. එය මක්කම සිට 
කිවෙලෝමීටර් 94 ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

යලම්ලම්  වෙමය වෙයමන් වැසියන් සහ ඒ මාර්ගවෙයන් 
ගමන් කරාන අය සඳහා වූ සීමාව වෙේ. මක්කම සිට 
කිවෙලෝමීටර් 115 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. 

දැාතු ඉරාක්  වෙමය ඉරාාක් වැසියන් සහ ඒ මාර්ගවෙයන් 
ගමන් කරාන අය සඳහා වූ සීමාව වෙේ. එය මක්කම සිට 
කිවෙලෝමීටර් 92 දුරින් පිහිටා ඇත.
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ඉහ්රාම් තත්ත්වපෙ� දී 
තහැනම් වන �රුණු

තහනම් වන මේපාදු කරුණු

දඩායම් කිරීමවිවාහ ගිවිසුම

හිස මුඩු කිරීම සහ 
නිඃයගේපැාතු කැපීම

සුවඳ විළවුන් 
භාාවිතය

ලිංංගික ඇසුර
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ශාරීරගේ�  ප්රමාණයට මසා 
නිඃම කළ ඇඳුම් පැැළඳීම

හිස ආවරණය 
කිරීම

මුහුණු ආවරණය

පිරිමින් සඳහා 
තහනම් වූ කරුණු

කාන්තාවන් සඳහා 
තහනම් වූ කරුණු

24



ස්නානය කිරීමා ඇස් කණ්ණාඩි, මුදු සහ 
ඔරාමේලෝසු පැළඳීමා

තුවාල වූ ස්ථානමේ� 
මේවළුම් පටියක් බැඳ 

�ැනීමා

ඉන වමේේ පසුම්බියක් සහිත 
පටියක් පැළඳ �ැනීමා

පාවහන් 
පැළඳීමා

කුඩයක් භාාවිත 
කිරීමා

අර්බුදැයක් ඇති මේේවි යන බියක් ඇති වූ අවස්ථාවක 
කාන්තාව සිය මුහුණ ආවරාණය කරා �ැනීමා

පෙම්වා ඉහ්රාම් 
තත්ත්වපෙ� දී තහැනම් 

පෙනාපෙේ.
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සමා ආසාදැනය වී කලව  ප්රමේේශමේ� පිහිටි නැමීම්වල 

රාතු පැහැය ඇති වීමා මේහෝ  අසහනකාරී සහ සමාහරා විට 

මේේදැනාකාරී කැසීමා සමා� කිහිලිවල මේහෝ පියයුරු යට 

නැමීම්වල තුවාල ඇති වීමා  සහ  දැැවිල්ල ඇතිවීමේම් 

�ැටළුව හජ් සහ උම්රාා වන්දැනාකරුවන් අතරා, 

විගේ�ෂගේයන් තරබාරු ගේහෝ දියවැඩියා ගේරෝගීන් අතර 

බහුලව දක්නට ලැගේබ්. 

ඉහ්රාම් තත්ත්වයට 
පිවිසීපෙමන් �සු; ශරීරපෙ� 

නැමීම්වලා තුවාලා ඇති වීම 
සහැ දැවිල්ලා වැළැක්වීම සඳහැා
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�ලාව සහැ කිහිලිං වැනිඃ ශාරීර අවයව සඳහා ගේහාඳ  
වාතාශ්රයක් ලබා දීම

 පෙ�ෞේ�ලි� සනී�ාරක්ෂාාව ගේකගේරහි අවධාානය 
ගේයාමු කිරීම සහ ඇවිදීමට ගේපැර ශාරීරගේ� ආගේල්පැන 
භාාවිත කිරීම.

වළක්වා �ැනීමේම් ක්රමාය
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ඉහ්රාම් තත්ත්වපෙ� සිටින

අයකු සඳහැා ආචාාර විධි 
කිහි�යක්
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�මාමේනහි පහසුව තහවුරු කරාන සහ අන් අයට 
හානියක් මේනා වීමා පිණිස හජ් නියාමාන අධිකාරිය විසින් 
නිකුත් ගේකගේරන මාර්ගේගෝපැගේේශා සහ තම ආයතන 
අධීක්ෂකවරුන්ගේ� උපැගේදස් පිළිපැදින්න. 

4

5
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ඔබට අවැසි දුරාකථන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථා සහ ආරාක්ෂාක මේස්වා සඳහා
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වැඩි විස්තරා දැැන �ැනීමා සඳහා

සමාාජ ජාල වල අපමේ� ගිණුම් 
අනු�මානය කරාන්න


