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වෙමම මාර්වෙ�ෝපවෙේශය පහත භාාෂාාෙලින් 
ලබා �ත හැකි අතර ඔබට ඒො මත ක්ලික් 
කිරීවෙමන් බා�ත කළ හැකිය:
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Bahasa Indonesia
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පටුනා

 
.

මදීනාා අල් මුනාව්ෙරාහ්

මදීනාා හි මහිමය සහ 
එහි මහඟුභාාෙය

මදීනාා ෙ සඳහා භාාවිත 
කරනා වෙෙනාත් නාම්
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මස්ජිදුන් නාබවි (නාබවි 
වෙේෙස්ථාානාය)

කුබා වෙේෙස්ථාානාය

කිබ්ලතයින් 
වෙේෙස්ථාානාය

ඉජාාබා වෙේෙස්ථාානාය (බනූ 
මුආවියා වෙේෙස්ථාානාය- 
මුබාහලා වෙේෙස්ථාානාය)

�මාමා වෙේෙස්ථාානාය
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අබූ බක්ර් සිේදීක් 
වෙේෙස්ථාානාය

උමර් බින් හත්තාබ් 
වෙේෙස්ථාානාය

අලී බින් අබී තාලිබ් 
වෙේෙස්ථාානාය

බකී මිනී ෙළ දැමනා භූමිය

උහුේ කඳු කරය

අර් රුමාත් (දුනුොයන්) 
කදු කරය
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උහුේ සටවෙනාහි දිවිපිදූෙන් 
ෙළ දැැමූ ස්ථාානාය

බනී සාඉදැා මඩුෙ

 
 

මදීනාා වෙකෞතුකා�ාරය 
(හිජාාස් දුම්රිය ස්ථාානා 
වෙකෞතුකා�ාරය)

දැාරුල් මදීනාා 
වෙකෞතුකා�ාරය (නාා�රික 
හා සංස්කෘතික උරුමයන්)

නාබවි වෙේෙස්ථාානාවෙ� �ෘහ 
නිර්මාණ ශිල්ප ප්රදැර්ශනාා�ාරය 
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මදීනාා බස් රථා 
වෙස්ෙය

සංචාාරක බස් රථා

ෙැදැ�ත් අංක
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මදීනාා අල් 
මුනාව්ෙරාහ්
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මෙෙෙ ොර්මෙ�ෝපමෙේශය තුළ, අල්ලාාහ්මෙ� 
දූතයාණන්මෙ� මෙේවස්ථාානය බැැහැැ දැැකීෙ 
සඳහැා වැදැ�ත් මෙතාරතුරු සහැ උපමෙදැස් ඔබැට 
දැැක �ත හැැකිය.
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මදීනාා හි මහිමය සහ 
එහි මහඟුභාාෙය

10



එය ඉස්ලාමවෙ� සහ මඟ වෙපන්වීවෙම් නිෙහනායි:

නබිතුොමෙ� න�රය වන ෙදීනා ව ඉස්ලාාෙමෙ� 
සහැ ෙඟ මෙපන්වීමෙ� නිවහැන වූ අතර මින් 
ඉදිරියටත් එය එමෙස්ෙ පවතිනු ඇත. ඒ ෙඟ 
මෙපන්වී�  එතැනින් බිහි වන අතර  ඒ මෙවත 
මෙයාමු වී වර්ධනය වනු ඇත. නබි (සල්ලාල්ලාාහු 
අමෙලායිහි වසල්ලා�) තුො මෙණෝ මෙෙමෙස් පැවසූහැ: 
“සැබැවින් ම නාා�යා  උවෙ� තුඹස වෙෙත 
නාැෙත ඇතුළු ෙනාොක් වෙමන්  ඊමාන් නාම් වෙේෙ 
විශ්ොසය දැ මදීනාා ෙ වෙෙත නාැෙත ඇතුළු ෙනු 
ඇත.”
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එහි ොසය කරන්නාන් සඳහා නාබි (සල්ලල්ලාහු 
අවෙලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන්වෙ� මැදිහත්වීම.

සැබැැවින් ෙ එහි වාසය කරන, එහි දී ඇති වන 
දුෂ්කරතාවන් ෙත ඉවසීමෙෙන් කටයුතු කරන 
අය සඳහැා මෙබැාමෙහැෝ ෙහිෙයන් ඇත. එවැනි අය 
මෙවනුමෙවන් නබිතුො ෙැදිහැත් වන්මෙනකු මෙලාස 
සිටිනු ඇතැයි එතුොමෙණෝ ප්රකාශ කළහැ: “කිසිවෙෙකු 
එහි දුක් වෙව්දැනාා ඉෙසා මිය යන්වෙන් දැ  මම ඔහුවෙ� 
මැදිහත්කරු වෙහෝ නාැෙත නාැඟිටෙනු ලබනා දිනාවෙ� 
සාක්ෂිකරු වෙහෝ ෙන්වෙනාමි.”
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සැබැවින් ම එය අභිෙෘේධිමත් භූමියකි.
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එය ශුේධ වෙේශයකි.

එහි සිදු කරන යහැක� සඳහැා යහැපත් මෙේතන ගුණ 
කර මෙදැනු ලාැමෙේ. එමෙෙන්ෙ එහි පාපයක් සිදු කිරීෙ 
බැරබැතලා වරදැක් මෙේ. එහි වාසය කරන මිනිසුන්හැට 
හැානි පමුණුවීෙ අල්ලාාහ් ඉදිරිමෙයහි බැරපතලා පාපයක් 
මෙලාස සැලාමෙක්.
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නාබිතුමා�වෙ� නා�රය වෙහෙත් මදීනාාෙට 
මහඟු අර්ථාෙත් නාම් ඇත.

ඒ න� අතරින්:

  
 
 
 
 
 

මදීනාා ෙ සඳහා භාාවිත 
කරනා වෙෙනාත් නාම්
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ඉන්පසුව එෙ වචනයට නබිතුොණන් ව ස�බැන්ධ 
කරමින් “නාබවියියා” යන වචනය එකතු කරන ලාදී.

සංක්රෙණමෙයන් පසු ෙඟ මෙපන්වීමෙෙන් සහැ ඉස්ලාා� 
දැහැමෙෙන් ආමෙලාෝකෙත් කළ නබිතුොණන්මෙ� 
ආමෙලාෝකය නිසා  “අල් මුනාව්ෙරා” ආමෙලාෝකෙත් කරනු 
ලාැබූ න�රය යනුමෙවන් දැ වර්ණනා මෙකමෙර්.
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දැාරුල් හිජ්රා: (සංක්රෙණ නිවහැන) මෙ� අයුරින් න� 
තබැන ලාේමෙේ අල්ලාාහ්මෙ� දූතයාණන් සහැ එතුොමෙ� 
මිතුරන් පිළිමෙ�න ඔවුනට සහැමෙයෝ�ය දැක්වා ඔවුන් 
ව ආරක්ෂාා කිරීමෙ� මෙ�ෞරවය එෙ මෙේශයට හිමි වූ 
මෙහ්තුමෙවනි.

ත�යිබා: යහැපත් කරුණුවලාට කියනු ලාැමෙේ. එන� 
සුන්දැර, දැැකු�කළු, පිරිසිදු සහැ අලාංකාර වැනි දැෑ 
දැනවන වචනයකි. එහි ඇති පමෙස් පිරිසිදු බැව නිසාත්, 
එහි වාසය කරන්නන්මෙ� යහැපත්කෙ නිසාත්, එහි 
වාසය කිරීෙ යහැපත් වන නිසාත් එමෙස් න� කරන ලාදී.
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නබැවි මෙේවස්ථාානය බැැහැැදැැකීෙ සුන්නාහ්වකි.

එය බැැහැැදැැකීෙට නිශ්චිත මෙේලාාවක් මෙනාෙැති 
මෙහැයින් වසර පුරා ෙ එය කළ හැැකිය.

මස්ජිදුන් නාබවි 
(නාබවි වෙේෙස්ථාානාය)
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නබි (සල්ලාල්ලාාහු අමෙලායිහි වසල්ලා�) තුොමෙණෝ 
මෙෙමෙස් පැවසූහැ: (හරම් වෙේෙස්ථාානාය, මාවෙ� වෙමම 
වෙේෙස්ථාානාය සහ අල්-අක්සා වෙේෙස්ථාානාය 
යනා වෙේෙස්ථාානා තුනා වෙෙත හැර ෙන්දැනාා 
චාාරිකාෙන්හි නිරත වෙනාා විය යුතුයි ).

20



නාබවි වෙේෙස්ථාානාය බැහැදැැකීවෙම් දී අනු�මනාය කළ 
යුතු ආචාාර විධි කිහිපයක්.

 ¨
 ¨  

 ¨
 ¨  
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 ¨  
 

 ¨ අධික මෙලාස අයැදීෙ සහැ අල්ලාාහ් මෙෙමෙනහි කිරීෙ.

 ¨ ආ�මික විධිවිධාන වලාට අනුව නබි (සල්ලාල්ලාාහු 
අමෙලායිහි වසල්ලා�) තුොණන්ට සහැ එතුොමෙ� 
මිතුරන් මෙදැමෙදැනා හැට සලාා� පැවසීෙ.
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 ¨  
 
  
 

  
 
 

නබැවි මෙේවස්ථාානය පිළිබඳ ෙැඩි 
විස්තර සඳහා: වෙමතැනින් ක්ලික් 

කර මස්ජිදුන් නාබවි පිළිබඳ 
දැැනුෙත් කිරීවෙම් මාර්වෙ�ෝපවෙේශය 

බා�ත කර �න්නා.
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කුබා වෙේෙස්ථාානාය

 ¨ එය ඉස්ලාාෙමෙ� ඉදිකරන ලාදැ පළමු මෙේවස්ථාානය 
මෙේ.

 ¨ එය ෙදීනාවට ඇතුල් වීෙට පළමුව නබි තුො විසින් 
පිහිටුවන ලාදී.

 ¨ එතුොමෙණෝ දින 4ක් කුබැා හි නැවතී සිටි අතර, 
පස්වන දින එතුොණන් අබු බැක්ර් සිේදික්තුො 
සෙඟ ෙදීනාව මෙදැසට �ෙන් කළහැ. 
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කුබා වෙේෙස්ථාානාවෙ� මහිමය:

නබි (සල්ලාල්ලාාහු අමෙලායිහි වසල්ලා�) තුොමෙණෝ 
කුබැා පල්ලියට මෙ�ාස් එහි සලාාතය ඉටු කිරීෙට 
පුරුදුව සිටි අතර, එතුොණන් මෙෙමෙස් පැවසීය: 
“යවෙමකු තම නිෙස තුළ පවිත්ර වී, පසුෙ කුබා 
පල්ලියට පැමිණ එහි සලාතයක් ඉටු කරන්වෙන් 
නාම්, ඔහුට උම්රා හි කුලිය ලැවෙබනු ඇත.”

 ¨  
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පිහිටි ස්ථාානාය:
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වෙේෙස්ථාානාවෙ� ඉඩ ප්රමාණය:

 ¨ මෙේවස්ථාානමෙ� මුළු වපසරිය වර්� මීටර් 
13,500කි.

 ¨ වන්දැනාකරුවන් 25,000කට රැඳී සිටීෙට 
හැැකිය.
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හිජ්රි ෙර්ෂා 1443හි කුබා වෙේෙස්ථානාාය පුළුල් 
කිරීවෙම් සල්මාන් රජුවෙ� ෙ�ාපෘතිය:

 ¨ එය කුබා වෙේෙස්ථාානා ඉතිහාසවෙ� විශාලතම 
පුළුල් කිරීම වෙව්.

 ¨ එය කුබා වෙේෙස්ථානාාය පුළුල් කිරීම සහ අෙට 
ප් රවෙේශය සංෙර්ධනාය කිරීම අරමුණු කර 
වෙ�නා ඇත.

 ¨ එහි මුළු ෙපසරිය ෙර්� මීටර් 50,00ක් දැක්ො 
විහිදී ඇත.

 ¨ ෙන්දැනාාකරුෙන් 66,000ක රැඳී සිටීවෙම් 
ධාරිතාෙ.
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මෙෙය පදිකයින් සඳහැා පුළුල් ොර්�යකි. මෙ� 
හැරහැා නබැවි මෙේවස්ථාානය කුබැා මෙේවස්ථාානය 
සෙඟ ස�බැන්ධ කරනු ලාැමෙේ. එය නබැවි 
මෙේවස්ථාානය සිට කුබැා මෙේවස්ථාානය මෙවත සහැ 
කුබැා මෙේවස්ථාානය සිට නබැවි මෙේවස්ථාානය 
මෙවත පදිකයින් ළඟා වීෙට පහැසුක� සළසා ඇති 
මෙහැාඳෙ ොර්�යයි.

සාප්පු සංකීර්ණ, කැවෙේ සහ වෙේශිය ආහාරෙලින් 
එම පදික මාර්�ය පිරී ඇත.
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ඇවිදීවෙම් මාර්�ය කිවෙලෝමීටර 3.6ක් දිගින් 
පිහිටා ඇත.
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එය පළමු වරට කිේලාා පරිවර්තනය සිදු වූ 
මෙේවස්ථාානයයි.

අල්ලාාහ්මෙ� දූතයාමෙණෝ ෙක්කාමෙවහි සිටින විට, 
බැයිතුල් ෙක්දිස් මෙවත හැැරී සලාාතය ඉටු කරමින් 
සිටි අතර එවිට කඃබැාව එතුො සහැ බැයිතුල් ෙක්දිස් 
මෙේවස්ථාානය අතර පිහිටන මෙස් ඉදිරිමෙයන් පිහිටි ය.

කිබ්ලතයින් වෙේෙස්ථාානාය
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ඉන් අනතුරුව කඃබැාව මෙදැසට හැැරී සලාාතය ඉටු 
කළහැ.
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අල්ලාාහ්මෙ� දූතයාමෙණෝ බැනු සලාො න� 
ප්රමෙේශමෙයහි සිටියදී මෙෙය සිදු වූ බැව කියනු 
ලාැමෙේ. නබිතුොණන් ඔවුන් සෙඟ ළුහැර් සලාාතය 
රක්අත් මෙදැකක් ස�පූර්ණ කළ පසුව කිේලාා 
දිශාව මෙවනස් කරන මෙලාස දැන්වනු ලාැබීය. ඔවුන් 
සලාාතය ඉටු කරමින් සිටිය දී ෙ කඃබැාව මෙදැසට 
හැැරී සලාාතය ස�පූර්ණ කළහැ. ඉන් අනතුරුව 
එෙ මෙේවස්ථාානය ෙස්ජිදුල් කිේලාතයින් “කිබ්ලා 
වෙදැවෙක් වෙේෙස්ථාානාය” යනුමෙවන් හැඳුන්වනු 
ලාැබීය.
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එය පිහිටා ඇත්වෙත් නාබවි වෙේෙස්ථාානාවෙ� සිට 
කිවෙලෝමීටර වෙ4ාක් දුරින් පිහිටි බනූ සලමා 
ප්රවෙේශවෙ� ය.

වෙේෙස්ථාානාය වෙෙත යාමට

වෙමතනා ක්ලික් කරන්නා.
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https://goo.gl/maps/TzokRjk8jgBBaAnH6


නබිතුොමෙ� කාලාමෙ� ඉදිකරන ලාදැ පැරණි 
ඓතිහැාසික මෙේවස්ථාානයකි.

ඉජාාබා වෙේෙස්ථාානාය 
(බනූ මුආවියා වෙේෙස්ථාානාය- 

මුබාහලා වෙේෙස්ථාානාය)
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 ¨ වෙමම මෙේවස්ථාානය ඉජාබැා (පිළිතුරු ලාැබුණු 
මෙේවස්ථාානය) යනුමෙවන් න� කිරීෙට මෙහ්තුව එහි 
නබි (සල්ලාල්ලාාහු අමෙලායිහි වසල්ලා�) තුොණන් 
කළ අයැදීෙ හැා එයට පිළිතුරු ලාැබීෙ මෙේ.

 ¨ එතුමාවෙණෝ මෙෙෙ මෙේවස්ථාානය පසුකර යන 
අවස්ථාාමෙේ දී එහි රක්අත් මෙදැකක් ඉටු කළහැ. ඇතැ� 
සහැාබැාවරු  දැ එතුො සෙඟ එහි සලාාතය ඉටු කමෙළෝය. 
එතුොමෙණෝ  එහි අල්ලාාහ්මෙ�න් කරුණු තුනක් අයැදැ 
සිටියහැ. ඉන් මෙදැකක් ලාබැා මෙදැන ලාදී. තුන්වැන්න 
වළක්වන ලාදී.
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 ¨ ඉජාබැා මෙේවස්ථාානය නබැවි මෙේවස්ථාානයට 
ඊසාන මෙදැසින් පිහිටා ඇත.

 ¨ පුළුල් කිරීමෙෙන් පසු එයින් මීටර 580ක දුරින් 
පිහිටා ඇත.

 ¨ වර්තොන මෙේවස්ථාානය ඉදි කර ඇත්මෙත්  සවුදි 
යු�මෙ� පැරණි මෙේවස්ථාානය තිබූ ස්ථාානමෙ� ෙ 
ය.

 ¨ එහි වපසරිය වර්� මීටර් 500ක් පෙණ මෙවතැයි 
තක්මෙස්රු කර ඇත.

මෙේවස්ථාානමෙ� සෑෙ මෙකමෙනකුට ෙ සලාාතය 
ඉටු කිරීෙ සඳහැා අවස්ථාාව හිමි මෙේ.

මෙෙහි ක්ලික් කරන්න.
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https://goo.gl/maps/3S2tC8rxHkthSPTK6


�මාමා වෙේෙස්ථාානාය

 ¨ අල්ලාාහ්මෙ� දූතයාණන් ඊේ සලාාතය සහැ වර්ෂාාව 
පතා ඉටු කරන සලාාතය සිදු කළ ස්ථාානමෙ� ඉදිකරන 
ලාදැ මෙේවස්ථාානයකි.

 ¨ එය නබැවි මෙේවස්ථාානමෙ� සිට නිරිත මෙදැසින් මීටර් 
500ක් පෙණ දුරින් පිහිටා ඇත.
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නාම් තැබීමට වෙහ්තුෙ:

 ¨ ෙන්දැ එතුොමෙණෝ එහි වර්ෂාාව පතා ඉටු කරන 
සලාාතය ඉටු කළ මෙහ්තුමෙවනි. මෙෙෙ ස්ථාානමෙ� 
එතුොමෙණෝ සලාාතය ඉටු කරන විට වලාාකුළක් 
එතුො ව හිරු රශ්මිමෙයන් ආවරණය කළ බැව 
කියැමෙේ.

 ¨ මෙෙෙ මෙේවස්ථාානය ඉදිකරන ලාේමෙේ ෙදීනාමෙේ 
පාලාකයකු වූ උෙර් බින් අේදුල්අසීස් 
කලීෆාවරයාමෙ� නිමෙයෝ�ය අනුව ය.

 ¨  

40



වෙේෙස්ථාානාවෙ� ඉඩ ප්රමාණය:

 ¨ සිකුරාදැා ජුමුආ සලාාතය හැැර දිනපතා පස් මෙේල් 
සලාාතය මෙෙහි පැවැත්මෙේ.

 ¨ අදැ වන විට එහි �ෘහැ නිර්ොණ හැැඩය ආරක්ෂාා 
කර �ැනීෙ සඳහැා ඒ මෙකමෙරහි අවධානය සහැ 
සැලාකිල්ලා මෙයාමු වී ඇත.

මෙෙහි ක්ලික් කරන්න
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https://goo.gl/maps/JPXruoXiRiYfhUpNA


අබූ බක්ර් සිේදීක් 
වෙේෙස්ථාානාය

 ¨ අල්ලාාහ්මෙ� දූතයාමෙණෝ ඊේ සලාාතය සිදු කළ 
ස්ථාානයට සමීපව, අබු බැක්ර් සිේදීක්තුො 
එතුොමෙ� පාලාන සෙමෙ� දී ෙදීනා වැසියන් 
මෙවනුමෙවන් ඊේ සලාාතය පැවැත් වූ ස්ථාානමෙ� 
ඉදිකරන ලාදැ මෙේවස්ථාානයකි.
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 ¨ එය අල් �ොො මෙේවස්ථාානයට ඉතා ආසන්න ව 
පිහිටා ඇත.

 ¨ එය පැරණි හැැඩය ආරක්ෂාා කර ඇති ඓතිහැාසික 
මෙේවස්ථාානවලින් එකක් වන අතර එහි, නටඹුන් 
නරඹන්නන් ආකර්ෂාණය කරයි.
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 ¨ මෙෙෙ මෙේවස්ථාානය ඉදිකරන ලාේමෙේ 
ෙදීනාමෙේ පාලාකයකු වූ උෙර් බින් 
අේදුල්අසීස් කලීෆාවරයාමෙ� නිමෙයෝ�ය 
අනුව ය.

 ¨ තවෙත් එහි කළු �ල් බිත්තිය සහැ එහි 
පැරණි හැැඩය ආරක්ෂිතව පවතී.

 ¨ එය හිජ්රි 1254හි ඉදිකරන ලාදැ 
මෙ�ාඩනැගිල්මෙල් හැැඩමෙයන්ෙ පවතී.

මෙේවස්ථාානය නැරඹීෙට මෙේවස්ථාානය පිහිටි 
ස්ථාානය මෙවත ළඟා වී එය දැැක �ත හැැකි 
අතර එහි පිටත මිදුමෙල් ඡාායාරූප �ත හැැකිය.

මෙෙහි ක්ලික් කරන්න.
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https://goo.gl/maps/LvkV3mL4vwp3JkRh7


උමර් බින් හත්තාබ් 
වෙේෙස්ථාානාය

උෙර් බින් අල්-හැත්තාේ කලීෆාවරයාමෙ� යු�මෙ� 
ඊේ සලාාතය ඉටු කළ ස්ථාානමෙයහි ඉදිකරන ලාදැ 
මෙේවස්ථාානයකි.
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 ¨ මෙෙෙ මෙේවස්ථාානය නබැවි මෙේවස්ථාානයට 
නිරිත මෙදැසින් පිහිටා ඇත.

 ¨ එය පුළුල් කළ මෙ�ාඩනැගිල්මෙල් සිට මීටර් 455ක් 
දුරින් පිහිටා ඇත.

 ¨  

වෙමහි ක්ලික් කරන්නා.
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https://goo.gl/maps/HQPoPLdbjtQRXtkv7


අලී බින් අබී තාලිබ් 
වෙේෙස්ථාානාය

අලී බින් අබී තාලිේ කලීෆාවරයාමෙ�  යු�මෙ� ඊේ සලාාතය 
ඉටු කළ ස්ථාානමෙයහි ඉදිකරන ලාදැ මෙේවස්ථාානයකි.
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 ¨ මෙෙෙ මෙේවස්ථාානය නබැවි මෙේවස්ථාානයට 
බැටහිර මෙදැසින් පිහිටා ඇත.

 ¨ එය එයින් ආසන්න වශමෙයන් මීටර් 400ක් 
පෙණ දුරින් පිහිටා ඇත.

 ¨  
 

 ¨ වෙමම වෙේෙස්ථාානාය හිජ්රි 1411  සවුදි යු�වෙ� දී 
අලුත්ෙැඩියා කර සාදැා නිම කරනා ලදී.

මෙෙහි ක්ලික් කරන්න.
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https://goo.gl/maps/WfEJBBeB7i2MBk2F6


එය ෙදීනාමෙවහි නබි (සල්ලාල්ලාාහු අමෙලායිහි 
වසල්ලා�) තුොණන්මෙ� කාලාමෙ� සිට අදැ දැක්වා 
පිහිටි මිනී වළ දැෙන භූමියකි.

බකී මිනී ෙළ දැමනා 
භූමිය
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එය නබැවි මෙේවස්ථාානයට ගිනිමෙකාන මෙදැසින් 
පිහිටා ඇත. 

වර්� මීටර් 180,000ක වපසරියක් ආවරණය 
කරයි.
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එයට “බකී” යන නාෙමෙයන් න� කරන ලාේමෙේ: 
ඈත අතීතමෙ� එහි මෙබැාමෙහැෝ �ස් තිබූ බැැවිනි. 
අල්-බැකී යනු විවිධ �ස් ඇති විශාලා ස්ථාානයකි.
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පිරිමි අයට බැකි මිනී වළ දැෙන භූමියට යා හැැකි 
මෙේලාාවන්.

 ¨ ෆජ්ර් සලාාතමෙයන් පසු උදැෑසන  8 දැක්වා.

 ¨  අසර් සලාාතමෙයන් පසු පැයක කාලායක්.

 ¨ ය� ජනාසාවක් තිබුමෙේ න� අනිවාර්ය සලාාතය 
ඉටු කළ සැනින්.

බැකි මිනී වළ දැෙන භූමිය මෙවත 
යාෙට, 

මෙෙහි ක්ලික් කරන්න.
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https://goo.gl/maps/gqt3RT7cmVgTjTnC9


 
 
 
 

උහුේ කඳු කරය
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 ¨  
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 ¨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¨ එය නබැවි මෙේවස්ථාානමෙ� සිට කිමෙලාෝමීටර 4ක් 
පෙණ දුරින් උතුරු දිශාමෙවහි පිහිටා ඇත.
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(උහුේ) යනා වෙමම නාවෙමන් ඒ කඳු  කරය 
හැඳින්වූවෙ� කුමක් නිසා දැ?   

එය ඒ අවට කඳු වලින් තනි වී මෙවන් ව පිහිටන 
නිසා ඒ අයුරින් න� තබැන ලාදී.

 වෙමම කඳු කරය නාැවෙඟනාහිර දිශාවෙව්  සිට බටහිර 
දිශාෙ දැක්ො දැාමයක් වෙලස දිවෙෙනා අතර උතුරු 
දිශාෙට මදැක් නාැඹුරුෙ පිහිටයි. 

ආසන්නා ප්රමාණයන්:

 ¨ දි�: කි.මී 7කි.

 ¨ පළලා: කි.මී 2 - 3කි.

 ¨ උස: මීටර් 1077කි.
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 ¨ කඳු පාෂාාණවලා වර්ණ රතු කළු�ල්වලින් 
මෙවනස් වන අතර සෙහැර ඒවා තදැ මෙකාළ 
සහැ කළු පැහැැයට නැඹුරු මෙේ.

 ¨ එහි මෙබැාමෙහැෝ ගුහැා, ඉරි තැලී� සහැ වැසි 
ජලාය රඳවා �න්නා කුහැර ඇත.
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 ¨ උහුේ කන්දැ

 ¨ අර් රුමාත් කන්දැ

 ¨  ෂුහදැා (දිවි පිදූෙන් ෙළ දැැමූ) භූමිය

 

මදීනාා බස් වෙස්ෙය.

 හැර� භූමිමෙයන් �ෙන ආර�භ වන ස්ථාානය: 

 ෙදීනා බැස් නැවතුෙ (අල් හැර� - උහුේ)

සංචාාරක බස් රථා වෙස්ෙය.
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අර් රුමාත් 
(දුනුොයන්) කදු කරය
මෙෙය උහුේ කන්දැට යාබැදැව පිහිටි කුඩා කන්දැකි.

වෙම් අයුරින් නාම් තැබීමට වෙහ්තුෙ:

උහුේ සටමෙන් දී මුස්ලි�වරුන්මෙ� හැමුදැාව 
සතුරන්මෙ�න් ආරක්ෂාා කර �ැනීෙටත්, ඔවුන් 
මුස්ලි�වරුන් වැටලීමෙෙන් වළක්වා �ැනීෙටත්, 
දුනුවායන්ට ඒ කඳු කරය ෙතට මෙ�ාස් එහි රැඳී 
සිටින මෙලාස නබිතුොණන් අණ කළ බැැවිනි.
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 ¨ දුනුවායන්මෙ� සංඛ් යාව සහැාබැාවරු පනස් 
මෙදැමෙනකි.

 ¨ අේදුල්ලාා බින් ජුබැයිර්තුොමෙ� නායකත්වය යටමෙත් 
ඔවුහු එහි රැඳී සිටියහැ. 

 ¨ අල්ලාාහ්මෙ� පූර්ව නියෙයට අනුකූලාව ඇතැ� 
දුනුවායන් ඔවුන්මෙ� නායකයාමෙ� අණට කීකරු 
මෙනාවී මුෂිර්කිවරුන් මෙහැවත් අල්ලාාහ්ට ආමෙේශ 
තබැන්නන් පරාජය වී පලාා ගිය බැව ඔවුන් දුටු විට, 
ඔවුන්මෙ� නායකයා වූ අේදුල්ලාා බින් ජුබැයිර්තුො 
ඔවුන් ව නැවැත්වීෙට උත්සාහැ කළ දැ ඔවුන් 
යුේධමෙ� දී හැැර දැො ගිය වස්තූන් එකතු කිරීෙ 
සඳහැා එයින් ඔවුහු  බැැස ගිමෙයෝය. 

 ¨  
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උහුේ සටවෙනාහි 
දිවිපිදූෙන් ෙළ දැැමූ 

ස්ථාානාය

 ¨ එය නබැවි මෙේවස්ථාානයට උතුරින්.

 ¨ එහි සිට කි.මී 5ක දුරින්.

 ¨ උහුේ කන්දැ පාමුලා පිහිටා ඇත.
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 ¨  
 

 ¨  
 
 

 ¨ දිවි පිදූවන්මෙ� ප් රධානියා මෙලාස හැඳුන්වනු ලාබැන 
නබිතුොමෙ� ෙහැප්පා වන හැ�සා බින් අේදුල් 
මුත්තලිේතුො දැ එක් අමෙයකි.
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 ¨ වර්තොනමෙ� එෙ ස්ථාානය වටා තාප්පයක් 
ඉදි කර ඇති අතර, නරඹන්නන්ට ඇතුළත 
බැැලීෙට අවස්ථාාව හිමි මෙේ.
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 ¨  
 
 
 

 ¨  
 

බනී සාඉදැා මඩුෙ
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 ¨ එය ෙදීනාහි ඇති වැදැ�ත්ෙ ඓතිහැාසික බි� 
සලාකුණුවලින් එකකි.

 ¨ එහි සිදු වූ සිදුවීමෙෙන් ඇති වූ ඓතිහැාසික 
වටිනාකෙ මෙහ්තුමෙවන් මුස්ලි�වරුන්මෙ� හැෘදැ 
සාක්ෂිය තුළ එයට විශාලා ස්ථාානයක් හිමි මෙේ.

 ¨ එය නබැවි මෙේවස්ථාානයට වයඹ මෙදැසින් පිහිටා 
ඇත.

 ¨ එය එහි සිට මීටර් 500ක් පෙණ දුරින් පිහිටා 
ඇත.
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 ¨  
 
 

 ¨ ඈත අතීතමෙ� එය බිත්ති 3ක් සහැ විවෘත 
පැත්තක් සහිත විශාලා, වහැල් සහිත 
මෙ�ාඩනැගිල්ලාක් වශමෙයන් තිබිණ.

 ¨  
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පිහිටි ස්ථාානාය:

ෙදීනා - තබූක් ොර්�ය

උක්ත ස්ථාානාය වෙෙත 
පිවිසීමට 

මෙෙතන ක්ලික් කරන්න.
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


ආරම්භාය: එය හිජ්රි 1405 හි විවෘත කරන ලාදී.

සංකීර්ණයට අයත් මෙවේ අඩවියට පිවිසීමෙෙන් 
ඔබැට ලාබැා �ත හැැකි මෙස්වාවන් සහැ මෙේලාාවන් 

�ැන දැැන�ත හැැකිය. වෙමහි ක්ලික් කරන්නා.
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https://qurancomplex.gov.sa/


1908දී පිහිටුවන ලාදැ හීජාස් දු�රිය ස්ථාානය, 
ෙදීනා මෙකෞතුකා�ාරය නමින් මෙකෞතුකා�ාරයක් 
බැවට පරිවර්තනය කිරීමෙ� ව�ාපෘතිය 1983 දී 
දියත් කරන ලාදී.

මදීනාා වෙකෞතුකා�ාරය

(හිජාාස් දුම්රිය ස්ථාානා වෙකෞතුකා�ාරය)
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ඇතුළත තිවෙබනා ෙස්තු

 ¨  
 

 ¨ එහි තිමෙබැන්නා වූ ආසන්න වශමෙයන් 2,000ක 
මෙකෞතුක වස්තු ෙදීනාමෙේ උරුෙය සහැ සංස්කෘතිය 
මූර්තිෙත් කරනු ඇත. තවදැ ස්වභාවික සහැ ජන�හැන 
භූ දැර්ශන සහැ යු� �ණනාවක් පුරා ෙදීනාව නිර්ොණය 
වූ ආකාරය ඒවා තහැවුරු කරනු ඇත.
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වෙකෞතුකා�ාර පිහිටි ස්ථාානාය:

ෙදීනාහි, අල්- අන්බැරියා මෙේවස්ථාානය අසලා 
පිහිටි හිජාස් දු�රිය ොර්�මෙ� අවසාන නැවතු� 
ස්ථාානය මෙලාස සැලාමෙකන මෙ�ාඩනැගිල්මෙලාහි 
එය පිහිටා ඇත.

ඒ ස්ථාානය මෙවත පිවිසීෙට

හිජාස් දු�රිය ස්ථාාන 
මෙකෞතුකා�ාරය

මෙෙතන ක්ලික් කරන්න.
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


 
 
 

දැාරුල් මදීනාා 
වෙකෞතුකා�ාරය

(නාා�රික හා සංස්කෘතික උරුමයන්)
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මෙෙෙ මෙකෞතුකා�ාරය ෙදීනාමෙවහි ඉතිහැාසය, නබැවි 
මෙේවස්ථාානය සහැ නබිතුොමෙ� ජීවිතය පිළිබැඳ 
අනර්ඝ අත්දැැකීෙක් ඔබැට ලාබැා මෙේ. මෙකෞතුකා�ාරය 
තුළ සිටින උපමෙේශකයින් විස්තරාත්ෙක පැහැැදිලි 
කිරී� හැරහැා විවිධ භාෂාාවලින් මෙතාරතුරු පැහැැදිලි 
කරනු ඇත. පහැත සඳහැන් කරුණු ඔවුන් ලාබැා මෙදැන 
මෙතාරතුරු අතර මෙේ:

 ¨  

 ¨ ඓතිහැාසික ආකෘති පිළිබැඳ මෙතාරතුරු.

 ¨  
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නබැවි මෙේවස්ථාානමෙ� �ෘහැ නිර්ොණ ශිල්පය වනාහි 
ඉස්ලාාමීය �ෘහැ නිර්ොණ ශිල්පමෙ� අලාංකාරය, එහි 
නිරවදැ�තාවය සහැ නබැවි මෙේවස්ථාානමෙ� අඩංගු පැරණි 
ඓතිහැාසික උරුෙය පිළිබැඳ සාක්ෂියක් මෙලාස සැලාමෙක්.
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(ඉදිරිමෙයන් කිේලාා දිශාව පිහිටන අයුරින්)  නබැවි 
මෙේවස්ථාානයට දැකුණු පසින්. 
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 ¨  
 
 
 

 

 ¨  
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ආකෘති 12ක් හරහා:

 ¨ නබැවි මෙේවස්ථාානමෙ� පළමු ඉදිකිරීමෙ� සිට එහි 
�ෘහැ නිර්ොණ ශිල්පමෙ� ඉතිහැාසය දැ,

 ¨ ඉතිහැාසය පුරා මෙෙෙ මෙේවස්ථාානමෙ� සිදු වූ පුළුල් 
කිරී� පිළිබැඳ මෙතාරතුරු දැ ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

80



මෙෙය විශිෂ්ට විදැ�ාත්ෙක ක්රෙමෙේදැය හැරහැා 
ගුණාත්ෙක පර්මෙ�ෂාණ උපුටා �නිමින්, 
අේවිතීය තාක්ෂාණය සහැ නිර්ොණාත්ෙක 
නව ඉදිරිපත් කිරී� සෙඟින් නබිතුොණන් 
පිළිබැඳවත් එතුොණන්මෙ� ආචාර විධි සහැ 
ශරීආ නීතිය පිළිබැඳ හැැඳින්වීෙක් ඉදිරිපත් 
කරනු ඇත.
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පිහිටි ස්ථාානාය:

නබැවි මෙේවස්ථාානමෙ� කිේලාා දිශාවට දැකුණු පස 
පිහිටි ස්ථාානමෙ�.

 ¨ සර්වබැලාධාරී අල්ලාාහ් පිළිබැඳ, ඔහුමෙ� න�, 
ගුණාං� සහැ ඔහුමෙ� බැලාය පිළිබැඳ සාක්ෂි 
හැඳුන්වා දීෙ.

 ¨ ඉස්ලාාෙය, එහි වටිනාක� සහැ මූලාධර්ෙ හැඳුන්වා 
දීෙ.
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 ¨ ඉස්ලාාෙ මෙ� ධර්ෙ දූතයාණන් වූ මුහැ�ෙේ 
නබිතුොණන්මෙ� චරිතාපදැානය ඉදිරිපත් 
කිරීෙ.

 ¨ වක්තෘවරුන් සහැ ධර්ෙ දූතයන් හැඳුන්වා 
දීෙ.

 ¨ ඉස්ලාාමීය පුරාවස්තු සහැ ඉස්ලාාමීය 
ශිෂ්ටාචාරෙය බි� සලාකුණු හැඳුන්වා දීෙ.
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එය පහැසු මිලා �ණන් යටමෙත් ෙදීනාමෙවහි වැදැ�ත්ෙ 
ස්ථාාන මෙවත ඔබැව මෙ�නැවිත් හැරින විශිෂ්ට 
මෙස්වාවන්මෙ�න් සෙන්විත බැස් රථා මෙස්වාවකි.

මදීනාා බස් රථා වෙස්ෙය
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මුදැල් වශමෙයන් මෙහැෝ විදැ�ත් මෙ�වි� ොර්�මෙයන් මෙහැෝ 
බැස් මෙස්වාව සඳහැා වූ මෙයදු� හැරහැා මෙහැෝ මෙ�වී� සිදු 
කළ හැැකිය.

බැස් නැවතු� ස්ථාාන සහැ �ෙන් ොර්�ය පිළිබැඳ 
විස්තර දැැන �ැනීෙට, ඔබැමෙ� ජං�ෙ දුරකථානයට 
මෙයදුෙ බැා�ත කරන්න:

ඇන්ඩ්මෙරායිඩ් 
සඳහැා ෙදීනා 

බැස් රථා මෙස්වය

අයිමෙෆෝන් 
සඳහැා 

ෙදීනා බැස් 
රථා මෙස්වය
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


ඒවා ෙහැල් මෙදැකකින් සෙන්විත සංචාරක බැස් රථා 
මෙේ. එහි ඉහැළ ෙහැලා විවෘත ව පවතී. එය ෙදීනාමෙවහි 
වැදැ�ත්ෙ ස්ථාාන සහැ ආකර්ෂාණ ස්ථාාන 12ක් පසුකර 
යයි. නරඹන්නාට අවශ� විමෙටක ඔහුට අවශ� 
ස්ථාානමෙ� නවතා අමෙනක් බැස් රථායක �ෙන් කළ 
හැැක.  

පැය 24 සඳහැා වලාංගු ටිකට් පතක් ලාැමෙේ. තවදැ මෙෙහි 
ොර්මෙ�ෝපමෙේශය භාෂාා 8කින් සපයනු ලාැමෙේ.

සංචාාරක බස් රථා
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සංචාාරක බස් රථා විවිධ ස්ථාානා 12ක නාෙත්ෙනා 
අතර ඒොයින් ෙඩාත් ෙැදැ�ත් ස්ථාානා ෙන්වෙන්:

නාබවි  වෙේෙස්ථාානාය

කුබා පල්ලිය

උහුේ සටනා පැෙති ස්ථාානාය

අ�ල් සටනා පැෙති ස්ථාානාය

අන් නූර් ොණිජා සංකීර්ණය

අල්-හිජාාස් දුම්රිය ස්ථාානාය

වෙව්ලාෙන් සහ 
විස්තර දැැනා �ැනීම 
සඳහා:
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ඔබට අෙැසි දුරකථානා අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අෙස්ථාා සහ ආරක්ෂාක වෙස්ො 
සඳහා
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ෙැඩි විස්තර දැැනා �ැනීම සඳහා

සමාජා ජාාල ෙල අපවෙ� ගිණුම් 
අනු�මනාය කරන්නා


