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

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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මාාර්මේ�ෝපමේේශමේ� 
පටුන 

 
.

මුස්දලිෆාාව  පිහිටි 
ස්ථාානය

මාා මුස්දලිෆාා හි 
කුමාක් කළ යුතුද?

මුස්දලිෆාා
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ආහාර �ැනීමා සහ වීදි 
මේවමේළන්දන්

මාෂ්අරුල් හරා� 
මේේවස්ථාානය

විසි කරන �ල් කැටවල 
ස්වභාාවය

ජමාරාත් සඳහා �ල් කැට 
අහුලා �ැනීමා

මුස්දලිෆාා හි රැඳී සිටින 
කාලය

4



වැසිකිළි හා නාන කාමාර 
පහසුක�

මුස්දලිෆාාමේව හි මාාමේ� 
ස්ථාානය මාා දැන �න්මේන් 
මේකමේස්ද?

ඔබට අවැසි 
දුරකථාන අංක
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මුස්දලිෆාා

හජ් ඉටු කරන මාාගේ� ගේ�ාගේහායුර! අරෆාා 
දිනගේ� එමා උතුම් ගේහෝරාවන් ගත කළ පසු, 
ඔබ දැැන් ඔබගේ� ධාාර්මික ගමාගේන් තුන්වන 
අදියර කරා ගමාන් කරනු ඇත. එය මුස්දැලිෆාා 
ගේේ.
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හේ�තු හේෙහේ�න් එ�ක් සඳහාා එම ස්ථාානය 
මුස්ෙලිෆාා හේ�ස නම් �රන �දී: 

මිනිසුන් එයින් පිටත් වී හරම් ගේවත ළගා 
වන බැවින්.
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මේවනත් න�:

ජ�උ: මිනිසුන් එහි එක්රැස් වන ගේහයින් 
එගේස් නම් කරන ලදී.

මාෂ්අරුල් හරා�: අල් කුර්ආනගේ� 
�ඳහන් පරිදි ගේමාමා ස්ථාානය හරම් නම් 
ශුද්ධාස්ථාානයට අයත් ස්ථාානයක් ගේහයින් 
එගේස් නම් කරන ලදී.
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මුස්දැලිෆාාව මිනා �හ අරෆාා යන 
ශුද්ධාස්ථාාන අතර පිහිටා ඇත.

මුස්දලිෆාාව  පිහිටි 
ස්ථාානය

එය වර්ග මීටර් 9,630ක වප�රියකින් යුක්ත ගේේ.
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මාගී ආයතන මුස්දැලිෆාාගේවහි ස්ථාානයක් 
ගේවන් කර �කස් කිරීගේම්  දී  එක් එක් ආයතන 
විවිධ අයුරින් කටයුතු කරයි. ඒවායින් 
ගේබාගේහාමායක් ගේපාදුගේේ බුමුතුරුණු, ඇඳ 
ඇතිරිලි �හ කෑමා වර්ග �පයන අතර 
ගේපාදු වැසිකිළි භාාවිත කරයි.

මාා මුස්දලිෆාා හි 
කුමාක් කළ යුතුද?
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ඊද් දිනය �ඳහා ගේපර සූදැානමාක් ගේල�  ඔබ 
මුස්දැලිෆාා හි රැඳී සිටින කාලය තුළ ඔබට 
හැකිතාක් විගේේක ගැනීමාට �හ නිදැා ගැනීමාට 
යුහුසුලු වන්න.

ගේම් ව�රවල මුස්දලිෆාා හි කාලගුණය 
උණුසුම් ව පවතී. එබැවින් කාන්තාවක් 
අධික ගේල� රත් ගේනා වන ඇඳුමාක් ගේතෝරා 
ගත යුතුය.
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මාෂ්අරුල් හරා� 
මේේවස්ථාානය

එය �මුගැනීගේම් හජ් වන්දැනාගේේදී 
මුස්දැලිෆාා හි අල්ලාහ්ගේ� දූතයාගේ�ෝ 
නැවතී සිටි ස්ථාානගේ� ඉදි කරන ලදැ 
ගේද්වස්ථාානයකි.

එය හතරවන පදික මාාර්�ය සහ මාලික් 
ෆායිසල් මාාර්�ය අතර මුස්දැලිෆාා හි 
පිහිටා ඇත.
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එය ආ�න්න වශගේයන් නමිරාහ් 
ගේද්වස්ථාානය �හ අල්-කයිෆ් ගේද්වස්ථාානය 
අතර මාැදැ පිහිටා ඇත.
තවදැ එය අල්-කයිෆ් ගේද්වස්ථාානය සිට 
කිගේලෝමීටර 5ක් දුරින් පිහිටා ඇත.
එගේමාන්මා එය නමිරාහ් ගේද්වස්ථාානය සිට 
කිගේලෝමීටර 7ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

අල්-කයිෆ් 
මේේවස්ථාානය

5 km

7 km

 නමිරාහ් 
මේේවස්ථාානය
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එහි දිග මීටර් 90කි.
එහි පළල මීටර් 56කි.

අදැ එහි �ලාතය ඉටු කරන්නන් 
12,000කට වැඩි පිරි�කට රැඳී 
සිටීගේම් පහසුකම් ඇත.

මීටර් 32කින් පමා� උසින් වූ 
මිනාර (කුළුණු) ගේදැකක් දැ එහි 
ඇත.
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ආහාර �ැනීමා සහ 
වීදි මේවමේළන්දන්

�මාහර වීදි ගේවගේළන්ගේදැෝ ආහාර පාන 
විකු�මින් �ැරි�රති. ඔවුන්ගේගන් කිසිවක් 
මිලට ගේගන අනුභාව ගේනා කරන ගේල�ත්, 
පහත �ඳහන් කරුණු ගේකගේරහි අවධාානය 
ගේයාමු කරමින් සිය ආයතන මාඟින් �පයන 
ආහාර පානවලට සීමාා වන ගේල�ත් අපි 
ඔබට උපගේදැස් ගේදැමු.
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වීදි ගේවගේළන්දැන්ගේගන් පිසූ ආහාර 
ගැනීගේමාන් වළකින්න. මාතක තබා ගන්න; 
පිසූ ආහාර කාමාර උෂ්�ත්වගේ� පැය 
ගේදැකකට වැඩි කාලයක් තබා ගැනීගේමාන් 
විෂබීජ ගේබෝවීමාටත් ආහාර විෂ වීමාටත් ඉඩ 
ඇත.

පලතුරු �හ එළවළු අනුභාව කිරීමාට ගේපර 
ඒවා ගේහාඳින් ගේ�ෝදැා ගන්න අමාතක මේනා 
කරන්න. 

අධික සිසිල් බීමාවලින් පරිස්�ම් වන්න.
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හජ් �මාගේ� අව�ාන දිනවල �මාහර 
ශ්ව�න ගේරෝග පැතිරීමාට පටන් 
ගනී. ඒවා වළක්වා ගැනීමාට කරුණු 
කිහිපයක් පිළිබඳ අපි ඔබට උපගේදැස් 
ගේදැමු:
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ආසාදිත පුේ�ලයින් සමාඟ ස�බන්ධ 
වීමේමාන් වළකින්න. ගේරෝගියා භාාවිත කළ 
බඩු භාාණ්ඩ �හ ගේරෝගියාගේ� පුද්ගලික 
උපාංග භාාවිත කිරීගේමාන් වළකින්න.

අත්වල සනීපාරක්ෂාාව �ැන අවධානය 
මේයාමු කරන්න. ඇස් �හ නා�ය ස්පර්ශ 
කිරීගේමාන් වැළකී සිටින්න. 

ගේ�නඟ ගැවසීගේමාන් හැකි තාක් වැළකී 
සිටීමාට වග බලා ගන්න. �ෑමා අවස්ථාාවක 
දී මා මුඛ ආවර�ය පැළඳ ගන්න.
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අධික සිසිල් ජලය පානය කිරීගේමාන් 
වළකින්න.
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මුස්දලිෆාා හි රැඳී සිටින 
කාලය

මුස්දැලිෆාා හි රැඳී සිටීගේම් කාලය (දුල්-
හිජ්ජා 9) අරෆාා දින හිරු බැස යෑමේමාන් පසු 
ආරම්භා ගේේ.

මුස්දැලිෆාා හි රැඳී සිටීමාට  අවශය ප්රමාා�ය 
පිළිබඳ (ඉස්ලාමීය නීති  විදැයාගේේ ගුරු කුල) 
විද්වතුන් අතර විවිධා මාත පවතී. ඇතමුන් 
�මාන් මාලු සමාඟ මාගිමේයකු හරස් වන කාල 
ප්රමාාණය ප්රමාාණවත් මේේ යැයි  පවසති. 
තවත් ඇතමුන් මාධයමා රාත්රිය දක්වා මේහෝ 
රාත්රිමේ� තුමේනන් මේදක දක්වා මේහෝ ෆාජ්ර් 
මේේලාව පහන් වන තුරු මේහෝ රැඳී සිටීමා 
අවශය යැයි පවසති. 
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අල්ලාහ්ගේ� දූතයාගේ�ෝ ෆාජ්ර් සලාතය 
දක්වා මා මුස්දලිෆාා හි රැඳී සිටි අතර පසුව 
අල්ලාහ්මේ�න් අයැද සිට ඉනික්බිති ව මිනා 
මේවත හැරී ගියහ.
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එබැවින් හජ් වන්දනාකරු මුස්දලිෆාා සිට 
�මාන් කිරීමා සඳහා තමා ආයතන විසින් නියමා 
කළ මේේලාවට අනු�ත විය යුතුය. මාන්දැ 
ගේමාමා කාර�ය ඉස්ලාමීය නීතිගේයන් ලිහිල් 
ස්වභාාවයක් ගන්නා නි�ාත් අල්ලාහ්ගේ� 
දූතයා�න්ගේ� මිතුරන් එතුමාාගේගන් අව�ර 
ඉල්ලා සිටි විට ඔවුනට එතුමාා�න් විසින් 
අව�ර ලබා දුන් නි�ාත් ය. �ෑමා ආයතනයක් 
�මාඟ මා කාන්තාගේවෝ  �හ වැඩිහිටිගේයෝ 
සිටිති.

අල්ලාහ්ගේ� දූතයාගේ�ෝ කාන්තාවන්ට සහ 
ඔවුන් කැටුව යන අයට ෆාජ්ර් උදාවීමාට මේපර 
මුස්දලිෆාාමේවන් පිටත්ව යාමාට අවසර දුන්හ. 
ඔවුන් අතර ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමාාගේ�ෝ දැ සිටියහ.
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ජමාරාත් සඳහා �ල් කැට 
අහුලා �ැනීමා

මුස්දැලිෆාාගේවන් පිටත් වීමාට ගේපර ඊද් 
දිනගේ�  ජම්රතුල් අකාබා ගේවත විසි කිරීමා 
�ඳහා �ල් කැට 7ක් හජ් වන්දැනාකරු 
අහුලා ගැනීමා ආගමාානුගත කරු�කි. 
එගේමාන්මා මිනා හි ගේහෝ ඕනෑමා ස්ථාානයක 
සිට ඒවා අහුලා ගැනීමාට දැ ඔහුට අව�ර 
ඇත.
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ඉතිරි දවස්වලදී ජ�රාත් සඳහා විසි කරන 
�ල් කැට මුස්දලිෆාාමේවන්මා අහුලා මේ�න 
යාමා අවශය මේනාමේේ. එය වන්දනාකරුට 
බරක් මේේ. ඊට අමාතරව එය නිතියට දැ 
පටහැනි ක්රියාවකි. ඉතිරි දැවස් �ඳහා 
මිනාගේවන් ගේහෝ ගේවනත් ඔනෑමා තැනකින් 
අහුලා ගත හැකිය.

අහුලා ගත් ගල් කැට ගේ�ෝදැා ගැනීමා ගේහෝ 
ඒවාට සුවඳ විලවුන් ගැල්වීමා ආගමාානුගත 
කටයුත්තක් ගේනාගේේ.
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විසි කරන �ල් කැට වල 
ස්වභාාවය

විශාල ගල් කැට භාාවිත ගේනා කළ යුතුයි.
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නබි (�ල්ලල්ලාහු අගේලයිහි ව�ල්ලම්) 
තුමාාගේ�ෝ ගල් කැට රැස් කළ පසු ඒවා 
අගේත් තබා ගේගන “මේ� හා සමාාන �ල් 
කැට භාාවිත කරමින් �ල් කැට විසි 
කරන්න; දහමේමාහි සීමාාව ඉක්මාවා 
යෑමා පිළිබඳ මාා ඔබට අනතුරු අඟවමි. 
ඔබට මේපර සිටි ජනයා විනාශ කර 
දැමුමේේ දහමේමාහි සීමාාව ඉක්මාවා යෑමා 
මේහ්තුමේවනි” යනුගේවන් ප්රකාශ කළහ.
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මුස්දලිෆාාමේව හි මාාමේ� 
ස්ථාානය මාා දැන �න්මේන් 

මේකමේස්ද?
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Google Map වැනි GPS ගේස්වා හරහා 
ඔබ රැඳී සිටින ස්ථාානය (ගේස්ේ කර) තබා 
ගන්න.

ආ�න්නතමා  �ළකුනක් පැහැදිලිව හඳුනා 
ගන්න. තනි ගේනාවන්න. ඔබ �මාඟ තවත් 
අගේයකු ව ළඟ තබා ගන්න උත්සුක වන්න. 

බස් රථා, මාාර්� සහ බස් නවතින ස්ථාාන එක 
හා �මාානව පිහිටා තිගේබ්. එබැවින් ඔගේබ් 
කණ්ඩායමා �මාඟ රැඳී සිටීමාට �හ තනිව 
ගේනායෑමාට වග බලා ගන්න. බස් රථාගේ� 
ගේහෝ මාගී ආයතනගේ� අධීක්ෂකවරයා දැැන 
හඳුනාගේගන ඔහුගේ� අව�රය ඉල්ලා ඔබට 
අවශය �ෑමා ගේදැයකදී මා ඔහුගේගන් උපගේදැස් 
ලබා ගන්න.
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වැසිකිළි හා නාන කාමාර 
පහසුක�

මුස්දැලිෆාාගේවහි හි �ෑමා තැනකමා වැසිකිලි 
පහසුකම් �පයා ඇත. ඔබ ස්ථාාන ගත 
වන ස්ථාානයට යාබදැව පිරිමින් �ඳහා 
�හ කාන්තාවන් �ඳහා තවත් වැසිකිළි 
�ංකීර්�යක් �හ වූළු ගැනීමා �ඳහා 
�ංකීර්�යක් ඔබට දැැක ගත හැකිය.
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එමා ස්ථාානය පිරිසිදු ව තබා ගන්න උත්සුක 
වන්න. නියමිත ස්ථාානවල පමා�ක් කුණු 
විසි කරන්න.
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හජ් වන්දැනාකරුවන්ට, ඔවුන් යන එන 
මාාර්ගවලට කුණුක�ල දැැමීගේමාන් හානියක් 
ගේනාකරන්න. මාන්දැ ගේමාමා ස්ථාානය පිරිසිදු 
කරන ගේමාන් අපට අ� කර ඇති ශුද්ධාභූමිගේ� 
ගේකාට�ක් වන බැවිණි. මුස්ලිම්වරයා ඔහුගේ� 
සියලු තත්ත්වයන් තුළ පිරිසිදුව සිටිය යුතුය. 
“සැබැවින් මා අල්ලාහ් පසුතැවිලි වන අයට 
ආදරය කරනු ඇත. තවද තමාන්ව පවිත්ර 
කර�න්නා අයට ද ආදරය කරනු ඇත”

ඔබ අ�ල වැසිකිලි ඇති ස්ථාාන දැැන 
ගැනීමාට ගේමාතැන ක්ලික් කරන්න.
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https://www.google.com/maps/search/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9%E2%80%AD%E2%80%AD/@21.4006737,39.910866,14z


ඔබට අවැසි දුරකථාන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථාා සහ ආරක්ෂාක 
මේස්වා සඳහා
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https://guide.haj.gov.sa/


 
 

වැඩි විස්තර දැන �ැනීමා සඳහා

සමාාජ ජාල වල අපමේ� ගිණු� 
අනු�මානය කරන්න


