
හරම් දේේවස්ථාානය 
පිළිබඳ දැැනුවත් කිරීදේම් 

මාාර්දේ�ෝපදේේශය

SIN 1.1سنهالي



දේමාමා මාාර්දේ�ෝපදේේශය පහත භාාෂාාවලින් 
ලබා �ත හැකි අතර ඔබට ඒවා මාත ක්ලික් 
කිරීදේමාන් 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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පටුන

 
.

හරම් නම් ශුේධ 
භූමිය යනු කුමාක් දැ? 
එය කුමාක් සඳහා දැ?

මාා හරම් දේේශදේ� 
කටයුතු කළ යුත්දේත් 
දේකදේස්දැ? 

මාක්කාදේවහි 
මාහඟුබව සහ එහි 
මාහිමා 

ශුේධ භූමිදේ� 
සීමාා මාායිම්
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හරම් ප්රදේේශය 
සුවිදේ�ෂී වන්දේන් 
දේකදේස්දැ?

කඃබාව

මාකාමු ඉබ්රාහීම්

හජරුල් අස්වේ 
නම් කළු �ල

සෆාා සහ මාර්වා
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zසම්zසම් ළිඳ

හරම් දේේවස්ථාානය තුළ 
ලබා �ත හැකි දේස්වා

 
 

සිකුරාදැා දින 
පැවැත්දේවන දේේශනා 
පරිවර්තන දේස්වය

දේරෝදැ පුටු දේස්වාව
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ආබාධිත පුේ�ලයින් 
සඳහා දේස්වා

සත්කාර දේස්වා 
සායනයන්

වැදැ�ත් අංක
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දේමාමා මාාර්දේ�ෝපදේේශය තුළ, ඔබ හරම් 
දේේවස්ථාානය පිළිබඳ වඩාාත් වැදැ�ත් 
දේතාරතුරු දැැන �නු ඇත.
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මක්කාාවෙෙහි මහඟු 

බෙ සහ එහි මහිම 
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“එය දේේ. තවදැ කවදේරකු අල්ලාහ්දේ� 
පාරිශුේධ දැෑට �රු කරන්දේන්දැ එය ඔහුදේ� 
පරමාාධිපති අබියස ඔහුට යහපතක් දේේ.”

හරම් නම් ශුද්ධ භූමිය යනු 

කුමක් ද? එය කුමක් සඳහා ද?
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එහි පාාරිශුද්ධත්වය සහ විශේේෂත්වය මුළු 
විේව  ඉතිහාසශේ� ආරම්භය ශේ�ක් දිව යයි. 

අපා දකින ශේම් විේවය මැැවූ දිනශේ� අල්ලාාහ් 
ශේමැමැ භූමිය ශුද්ධ භූමියක් බවට පාත් ශේ�ාට 
එමැ ස්ථාානය සඳහා  විශේේෂ ශේ�ෞරවයක් 
ලාබා දුන්ශේන් ය. අපා දකින ශේමැමැ විේවශේ� 
අවසානය දක්වා එය එශේස් මැ පාවතිනු ඇ�.
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ඔබ දැන් සිටින්ශේන් අල්ලාාහ් මිනිසුන් 
මැැවීමැට ශේපාර කීර්තිශේයන් ශේ�ෞරවශේයන් 
සහ නිලාශේයන් විශේේෂි� �ළ; මිනිසුන් 
එහි පාදිංචි වීමැට ශේපාර අත්තිවාරම් ඔසවා 
�ෘහය නිර්මැාණය �රන ශේලාස ඉබ්රාහීම් 
තුමැාට අණ �ළ ස්ථාානය� ය.

එය, එමැ ශේද්ව �ෘහය මුළු ශේලාෝ�යට මැ වූ 
දිශාාවක් හා මැාර්ශේ�ෝපාශේද්ශායක් ශේලාස පාත් 
වීමැ සඳහාය.

 
 
 
 

මා හරම් වෙද්ශවෙ� කාටයුතු 

කාළ යුත්වෙත් වෙකාවෙ�ද? 
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ඔබ සිටින්ශේන්; යහපා� සඳහා කුසල් ගුණ 
�ර ශේදන එහි පාාපායක් සිදු කිරීමැ අශේනක් 
ස්ථාානවලා සිදු �රන පාාපායක්  ශේමැන් ශේනා 
වන ස්ථාානය� ය.
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අදැ එය මාක්කාවට යන මාාර්�වල දැැකිය 
හැකිය.

ශුද්ධ භූමිවෙ� සීමා 

මායිම්
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තාඉෆ් අල්-හදැා මාාර්�දේ� සිට: 

(කිශේලාෝමීටර් 15.5)

මාදීනා අල්මුනේවරා (අත්තන්ඊම්) මාාර්�දේ� සිට:  

(කිශේලාෝමීටර් 6.5)

දේජඩාා අධිදේේගී මාාර්�දේ� සිට: 

(කිශේලාෝමීටර් 22)

නව අල් දේලයිස් මාාර්�දේ� සිට: 

(කිශේලාෝමීටර් 17)

තාඉෆ් අස්සයිල් මාාර්�දේ� සිට: 

(කිශේලාෝමීටර් 12.850)
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හරම් ප්රවෙද්ශය සුවිවෙ�ෂී 

ෙන්වෙන් වෙකාවෙ�ද?
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1

2

3

4

5පුද්�ලාශේයකුශේ� ආත්මැාරක්ෂාව එහි 
පාවතින අ�ර ඔහුශේ� ශේද්පාළද සුරක්ෂි� 
ශේේ. එබැවින් එහි ඝාා�නය කිරීමැ ශේහෝ 
අපාරාධයක් සිදු කිරීමැ �හනම් ය. 
උත්�රී�ර අල්ලාාහ් ශේමැශේස් පාවසයි: 
“තවදැ කවදේරකු එයට ඇතුළත් වන්දේන් 
දැ ඔහු අභායදැායිදේයකු දේවයි.”

එහි සලාා�යක් ඉටු කිරීමැ අශේනක් 
ස්ථාානවලා ඉටු �රන සලාා�යන් 
ලාක්ෂය�ට සමැාන වන අ�ර, ශේමැයට 
මැක්�ාශේේ පිහිටි සියලු මැ ශේද්වස්ථාාන 
සහ හරම් මැායිශේම් පිහිටි එහි නිවාස ද 
ඇතුළත් ශේේ.

මුස්ලිම් ශේනාවන අය එයට ඇතුළු 
ශේනාශේේ.

කිසිදු වර්�ය� සතුන් සහ පාක්ෂීන් 
දඩයම් කිරීමැ �හනම් ය.

එහි තිශේබන �ස් ශේහෝ �ණශේ�ාළ 
�ැපීමැ �හනම් ය.
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කඃබාව වනාහි එය මුස්ලිම්වරුන්ශේ� 
දිශාාව ශේේ. එය ඔවුන්ශේ� සිත් ආශාා �රන 
ස්ථාානයකි. ඒ වටා පාමැණක් සක්මැන් 
කිරීමැ අල්ලාාහ් ශේවනුශේවන් ශේ�ශේරන 
නැමැදුමැක් වනු ඇ�.

කාඃබාෙ

22
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කඃබාවට දේකාන් හතරක් ඇත. ඒවාදේ� 
දිශාව අනුව ඒවා නම් දේකදේර්:

 ¨ එහි දකුණු දිශාාශේේ පිහිටි රුක්නුල් 
යමැානී ශේහවත් ශේයමැන් ශේ�ාන.

 ¨ එහි නැශේ�නහිර දිශාාශේේ පිහිටි 
හජරුල් අස්වද් ශේහවත් �ළු �ල් 
ශේ�ාන.

 ¨ බටහිර දිශාාශේේ පිහිටි රුක්නුෂ් ෂාමී 
ශේහවත් ෂාමි ශේ�ාන.

 ¨ උතුරු දිශාාශේේ රුක්නුල් ඉරාකී ශේහවත් 
ඉරා� ශේ�ාන.
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අල් හතීම් (හිජ්ර් ඉස්මාාඊල් දේහවත් 
ඉස්මාාඊල් කුටිය)
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කඃබාහි දේදැාර:
 ¨ එය �ඃබාශේවහි නැශේ�නහිර දිශාාශේවහි 

පිහිටා ඇ�.

 ¨ එහි උස ශේස.මී 318 කි. පාළලා ශේස.මී 
171කි.

 ¨  
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අල් මුල්තzසම්:
නැශේ�නහිර දිශාාශේේ පිහිටි බිත්තිය ට 
එශේස් හඳුන්වනු ලාබයි. එශේමැන් මැ එහි 
සුළු ශේ�ාටසක්  හජරුල් අස්වද් සහ 
�ඃබාශේවහි ශේදාර අ�ර මැැද පිහිටා ඇ�.
මුල්�සම් යන්ශේනහි ශේත්රුමැ: �න්නලාේ 
�රන්නා �මැ අත්, පාපුව, මුහුණ ඒ මැ� 
�බා, ඔහුට පාහසු ඕනෑමැ ශේදයක් සර්ව 
බලාධාරි අල්ලාාහ්ශේ�න් අයැද සිටින 
ස්ථාානයයි.  හජ් ශේහෝ උම්රා සමැය 
වැනි අධි� �දබදයක් ඇති වන �ාලාවලා 
දී ශේමැය සිදු කිරීමැ දුෂ්�ර ශේහෝ ඉටු �ළ 
ශේනාහැකි �රුණක් ශේේ.
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පීල්ල:
එය ජලාය බැස යාමැ සඳහා �ඃබාව 
ඉහළින් මැතුපිට ස්ථාාපානය �ර ඇති 
ශේ�ාටසකි. එයින් ජලාය �ඃබාව අසලා 
අර්ධ වෘත්�ා�ාර ස්වරූපාශේයන් පිහිටි 
විවෘ� ස්ථාානයට වැශේේ.
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ෂාාදැර්වාන්:
එය වැස්මැක් ශේමැන් �ඃබාව වටා පිහිටි 
ආධාර� ඉඳි කිරීමැකි. එය �ඃබාශේවන් 
ශේ�ාටසක් ශේනාශේේ. එය මුලින් පිහිටුවන 
ලාද්ශේද් �ඃබා ශේ�ාඩනැගිල්ලා ශාක්තිමැත් 
කිරීමැට සහ ජලා �ැලීම්වලින් ආරක්ෂා 
කිරීමැට ය. එය ඒ අයුරින් මැ වසර 
�ණනාවක් පුරා සංරක්ෂණය ශේ�රුණි. 
වර්�මැානශේ� එය සුදු කිරි�රුඬවලින් 
වැසී ඇති බව අපාට දැ� �� හැකිය.
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 ¨ නබි (සල්ලාල්ලාාහු අශේලායිහි වසල්ලාම්) 
තුමැාශේණෝ දන්වා සිටි පාරිදි හජරුල් අස්වද් �ලා 
ස්වර්�ශේයන් පාහළ වූ වකි.

 ¨ �වාෆය ආරම්භ �රන ස්ථාානය සහ අවසන් 
�රන ස්ථාානය එයයි. 

 ¨ �ඃබා ශේ�ාඩනැගිල්ශේල් ශේ�ාටසක් වර්ෂාශේවන් 
විනාශා වූ විට එය එමැ ස්ථාානශේ� �බන්ශේන් 
�වුරුන්ද යන්න පිළිබඳ එ�ලා සිටි මිනිසුන් 
මැ�ශේේද ඇති �ර �ත් අවස්ථාාශේේ නබිතුමැාණන් 
විසින් එය එමැ ස්ථාානශේ� රඳවන ලාදී.

හජරුල් අ�ෙද් නම් 

කාළු ගල
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හජරුල් අස්වේ නම් කළු �ල තිදේබන 
ස්ථාානය:

 ¨ එය �ඃබා හි ගිනිශේ�ාන ශේ�ළවශේර් 
පිහිටා ඇ�.

 ¨ එය බිම් මැේටශේම් සිට මීටර් 1.5 ක් 
ඉහළ තිශේබ්.

34



රිදී රාමුව:
 ¨ හජරුල් අස්වද් �ලා ආරක්ෂා කිරීමැ 

පිණිස රිදී රාමුවකින් එය වට �ර ඇ�.

 ¨  හජරුල් අස්වද් �ලා රිදී සමැ� මුසු �ළ 
පාළමු පුද්�ලායා වූශේ� අබ්දුල්ලාා බින් 
සුබයිර් (රළියල්ලාාහු අන්හුමැා) තුමැාය.
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හජරුල් අස්වේ �ල ස්පර්ෂා කිරීමා සහ සිප �ැනීමා 
 ¨ නබි (සල්ලාල්ලාාහු  අශේලායිහි  වසල්ලාම්) 

තුමැාණන් අනු�මැනය �රමින් හජ් ශේහෝ 
උම්රා සමැය ශේනාවන ශේවනත් �ාලා වලාදී 
�දබදයක් ශේනාමැැති අවස්ථාාව� හැකි නම් 
හජරුල් අස්වද් �ලා සිපා �ැනීමැ ආ�මැානුකූලා 
ශේේ. 

 ¨ එය ස්පාර්ශා කිරීශේම් දී ශේහෝ දුරින් සිට ඒ 
ශේව� සංඥා කිරීශේම් දී අල්ලාාහු අක්බර් 
යැයි �ක්බීර් පාැවසීමැ  ආ�මැානුකූලා ශේේ.
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�මැාට සහ අන් අයට හානියක් විය 
හැකි බැවින් �ළු �ලා සිපා �ැනීමැ සඳහා 
ශේසන� අ�රට යෑශේමැන් වන්දනා�රු 
වැළකී සිටිය යුතුයි. 
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මාකාමු ඉබ්රාහීම් යනු: ඉබ්රාහීම් (අශේලායිහිස් 
සලාාම්) තුමැන් �ඃබා ඉදි�රන අවස්ථාාශේේ ඒ 
මැ� නැඟී සිටි �ලායි.
අල්ලාාහ් පාැවසූ පාරිදි එය හරම්හි තිශේබන්නා වූ 
පාැහැදිලි සාධ�වලින් එ�කි:  “එහි පැහැදිලි 
සංඥාාවන් ඇත. ඉබ්රාාහිම් සිට �ත් ස්ථාානය දැ 
ඇත.”

මකාාමු ඉබ්රාහීම්
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හැඩාය: 
එහි හැඩය හ�රැස්ය. එහි මැැද ඉබ්රාහීම් 
(අලායිහිස් සලාාම්) තුමැාශේ� පාා සලාකුණු 
ඇති අ�ර ඕවලාා�ාර හැඩශේයන් �ැටයම් 
�ර ඇ�.

වර්ණය:
සුදු, �ළු සහ �හ වර්ණ අ�ර පාවතී.

පාළලා, දි� සහ උස ශේස.මී 50කි.

පිහිටි ස්ථාානය:
�ඃබා හි ශේදාර ඉදිරිපිට 
දුරින් මීටර් 10ක් ශේහෝ 11ක්  �ඃබාවට 
නැශේ�නහිරින් එය පිහිටා ඇ�.
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 ¨ වර්�මැානශේ� එමැ �ලා විනිවිද 
ශේපාශේනන වීදුරු කුටිය� �බා ඇ�.

 ¨ එය සෑමැ පාැත්�කින් මැ රිදීවලින් 
ආවරණය �ර ඇ�.
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�වාෆ් ඉටු �ළ පාසු හැකි නම් මැ�ාමු 
ඉබ්රාහීම් පිහිටි ස්ථාානය පාසුපාස සිට 
(දුරින් වුව ද) සලාා�ය සඳහා සුදුසු 
ස්ථාානය� රක්ආත් ශේද�ක් ඉටු කිරීමැ 
සුන්නත් ශේේ. උත්�රී�ර  අල්ලාාහ් 
ශේමැශේස් පාවසා  ඇ�: “නුඹලා ඉබ්රාාහීම්දේ� 
ස්ථාානය නැමාදුම් ස්ථාානයක් දේලස 
�නු.”
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ආරක්ෂ� අංශාශේ� උපාශේදස් පිළිපාැදීමැට සහ 
සලාා�ය අ�රතුර අන් අයට හානියක් ශේහෝ 
හිරිහැරයක් ශේනා කිරීමැට  ව� බලාා �න්න. 
ඔබට මැ�ාමු ඉබ්රාහීම් පිටුපාසින් ශේසනශේ�න් 
ඈත්ව ඕනෑමැ �ැන� ශේහෝ ශේද්වස්ථාානශේ� 
ඕනෑමැ �ැන� සලාා�ය ඉටු �ළ හැකිය.
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එය හාජර් (ඉස්මැාඊල් නබිතුමැාශේ� මැව) 
ආහාර ශේහෝ ජලාය ශේසවීමැ සඳහා �රණය 
�ළ කුඩා �ඳු ශේද�කි.
සෆාා:

 ¨  

 ¨ බිම් මැහශේල් තිශේබන සඊ ඉටු �රන 
භූමිශේයහි �ඳු පාාෂාණ �වමැත් දක්නට 
ලාැශේබ්.

සෆාා සහ මර්ො
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මාර්වා:
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zසම්zසම් ළිඳ

 ¨ එය �ඃබා ව සිට මීටර් 21 ක් දුරින් 
නැශේ�නහිරින් පිහිටා ඇ�.

 ¨ ළිං කුහරශේ� පාරිධිය මීටර් 3.60 කි.
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zසම්zසම් ජලය සඳහා වූ දේවනත් නම්:
 ¨ සුක්යා ඉස්මැාඊල් (ඉස්මැාඊල් ජලා 

සම්පාාදනය), සාෆියා (පිවිතුරු ජලාය) 
මුබාර�ා (සමැෘද්ධිමැත් ජලාය) සාලිමැා 
(ආශේරෝ� යමැත් ජලාය), �ාහිරා (පිරිසිදු 
ජලාය)
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 ¨ �ලීෆාවරු සහ රජවරු යු� �ණනාවක් 
පුරා zසම්zසම් ළිඳ �ැන දැඩි 
සැලාකිල්ලාක් දැක්වූහ.

 ¨ ශේමැමැ උනන්දුව ශේසෞදි යු�ශේ� දී ද 
දි�ටමැ පාැවතුණි:

අබ්දුල්අසීස් රජුදේ� පාලන සමාය 
ආරම්භාදේ� සිට:

 ¨ හිජ්රි වර්ෂ 1345 දී zසම්zසම් ජලාය 
සඳහා නලාමැාර්�යක් පිහිටුවීමැට 
ශේහශේ�මැ නිශේයෝ� �ශේේ ය.

 ¨ ඉන්පාසුව, ඊළ� වසශේර්, ඔහු ශේදවන 
නලාමැාර්�යක් ඉදිකිරීමැටත්, ළිඳ 
අලුත්වැඩියා කිරීමැටත් ඒ මැ� 
ආවරණයක් �ැබීමැටත් නිශේයෝ� 
�ශේේ ය. 
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සල්මාාන් රජුදේ� පාලන කාලය දැක්වා.
 ¨ හිජ්රි වර්ෂ 1439 දී, zසම්zසම් ළිශේඳ හි 

සංවර්ධන වැඩ�ටයුතු නිමැ කිරීමැට 
ඔහු එ���ාව පාළ �ශේේ ය . 

 ¨  zසම්zසම් ජලා ශේස්වාවන් සඳහා 
ශේසාරේ පාහක් පිහිටුවීමැ.
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zසම්zසම් ජල සම්පාදැන දේදැපාර්තදේම්න්තුව:
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zසම්zසම් ජල රසායනා�ාරය:
 ¨ ශේමැමැ ජලාය විෂබීජහරණය කිරීශේම් 

අදියර ශේමැහි අධීක්ෂණය �රනු 
ලාැශේබ්.

 ¨ නබවි ශේද්වස්ථාානය ශේව� ජලාය 
ශේ�න යන බහාලුම් රථාවලා  zසම්zසම් 
ජලාය පිරවීමැ සම්බන්ධශේයන් ශේමැහි 
ශේසායා බලානු ලාැශේබ්.
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හරම් වෙද්ෙ�ථාානය තුළ 

ලබා ගත හැකි වෙ�ො
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හරම් ශේද්වස්ථාානය සිට සජීවී වි�ාශානය වන 
මැනාරතුල් හරමැයින් මැාර්� �� ශේේදි�ාව 
(ශේවබ් අඩවිය) හරහා සිකුරාදා ශේද්ශානශේ� 
පාරිවර්�නය භාෂා කිහිපායකින් සවන් දිය 
හැකිය.

සිකුරාදා දින පැැෙැත්වෙෙන 

වෙද්ශනා පැරිෙර්තන වෙ�ෙය
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(දේවබ් අඩාවියට පිවිසීමාට ක්ලික් කරන්න)

පරිවර්තන භාාෂාා:
1- උර්දු
2- ප්රංංශා
3- මැැශේල්සියානු
4- පාර්සියානු
5- ඉංග්රීසි
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දේමාතැන ක්ලික් කිරීදේමාන් 
බා�ත කරන්න.

වෙරෝද පුටු වෙ�ොෙ
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 ¨  
 

 

ආබාධිත පුද්ගලයින් 
සඳහා වෙ�ො
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 ¨ කිං ෆහද් දිගුශේේ ආබාධ සහි� පුද්�ලායින් 
සඳහා (25) වැඩි පිරිස�ට රැඳී සිටීමැට 
ඉඩ ශේවන් කිරීමැ,  ඊට අමැ�රව �වාෆ් 
ඉටු �රන වටරවුම් මැළුශේවහි සුන්නත් 
වූ රක්අත් ශේද� ඉටු කිරීමැ සඳහා 
ශේවනමැ ස්ථාානයක් ශේවන් කිරීමැ, පාළමු 
මැහශේල් අජ්යාද් නමැැති සලාා�ය ඉටු 
�රන ස්ථාානය, විශේේෂ අවේ ය�ා ඇති 
පුද්�ලායින් සඳහා බිම් මැහශේල් කිං ෆහද් 
දිගුශේේ පිහිටා ඇති අං� (67) දරන 
ශේදාරටුව ඉදිරිපිට තිශේබන සලාා�ය ඉටු 
�රන ස්ථාානය, බිම් මැහශේල් අං� (88) 
සහ අං� (74)  දරන ශේදාරටුව අසලා 
�ාන්�ාවන් සලාා�ය ඉටු �රන ස්ථාාන 
ශේවන් කිරීමැ.
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සත්කාාර වෙ�ො සායනයන්

 
 
 

සපයනු ලබන වැදැ�ත් දේස්වා:
 ¨ ශේපාාදුශේේ හජ් සහ උම්රා ශේස්වා

 ¨ පාැමිණිලි සහ වාර්�ා ශේස්වාව

 ¨ මැාර්� �� කිරීශේම් ශේස්වාව

 ¨ විමැර්ශාන ශේස්වාව

 ¨ ස්මැාර්ේ �ාඩපාත් ශේස්වාව
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සත්කාර දේස්වා සායන කාර්ය මාණ්ඩාලය 
විසින් කතා කරන භාාෂාා:

ඇමැතුම් අං�ය 

9 2 0 0 0 2 8 1 4

චීන-උර්දු-ඉංග්රීසි-තුර්කි-
උස්ශේබක්-ඉන්දුනීසියානු-

මැැශේල්සියානු-හවුසා-අරාබි-පාර්සියානු

 
 

 

දේමාහි ක්ලික් කරන්න

භාෂා 10 කි
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ඔබට අවැසි දුරකථාන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථාා සහ ආරක්ෂාක 
දේස්වා සඳහා
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