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වේමම මාර්වේ�ෝපවේේශය පහත භාාෂාාවලින් 
ලබා �ත හැකි අතර ඔබට ඒවා මත ක්ලික් 
කිරීවේමන් බා�ත කාළ හැකි ය:

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

 
.

සවුර් කාන්දැ

ආඉෂාා මහා වේේවස්ථාානය 
(තන්ඊම් නමැති සීමා මායිම)

නූර් කාන්දැ සහ හිරා ගුහාව
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අල් බයිආ වේේවස්ථාානය (අල් 
ජමරාත්)

ආඉෂාා අර් රාජිහී මහා 
වේේවස්ථාානය

ඔරවේලෝසු කුළුණු 
වේකාෞතුකාා�ාරය

 

වැදැ�ත් අංකා
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මෙෙෙ ොර්මෙ�ෝපමෙේශය තුළ, ඔබ ශූේධ වූ 
ෙක්කාාව මෙවත කාරන විමෙේෂ සංංචාාරයට 

අවශය වඩාාත් වැද�ත් මෙතාරතුරු සංහ 
උපමෙදස් දැන �නු ඇත.
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නූර් කන්ද සහ හිරාා 

ගුහාව

 ¨ එය අල්ාහ් තෙ ධර්ෙ දූතයාණන් 
වූ මුහමෙේ තුොණන්ට ධර්ෙ දූත 
මෙෙමෙහවර පිරිනො මෙ�ෞරවය කාළ 
ස්්ානයයි.

 ¨ එතුොමෙණෝ තෙ ස්වාමියා වන 
අල්ාහ්ට නෙස්කාාර කාරමින් ඔහු 
නිර්ොණය කාළ දෑ හි ය්ාර්්ය �ැන 
සිතමින් එහි කාා්ය �ත කාළහ.
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 ¨  
  
 
 

 ¨ පළමුව පහළ වූ වැකිය වූමෙේ 
මෙෙයයි:   “මැවූ නුඹවේේ පරමාධිපතිවේේ 
නාමවේයන් කියවනු. ඔහු මිනිසා ව වේල් 
කාැටිවේයන් මැේවේේ ය. අති වේ�ෞරවනීය 
නුඹවේේ පරමාධිපතිවේේ නාමවේයන් 
කියවනු. ඔහු පෑවේනන් ඉ�ැන්වූවේේ ය. 
ඔහු මිනිසාට තමන් වේනාදැැන සිටි දැෑ 
ඉ�ැන්වූවේේ ය.”
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හිරා ගුහාව:  හරම මෙේවස්්ානයට උතුරින්, 
නූර් කාඳු මුදුමෙන් පිහිටා ඇත.

 
 

 ¨
 ¨  

 
 

බිම ෙට්ටමෙෙන් ආසංන්න වශමෙයන් උසං 
මීටර් 634කි.
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මෙෙෙ ගුහාව තරණය කිරීෙ හජ් හි 
නීතිරීතිව්ට මෙහෝ එහි සංතුටුදායකා 
අතිමෙර්කා කාරුණු ව්ට මෙහෝ ඇතුළත් 
මෙනාමෙේ. වමෙයෝවෘේධ අයට සංහ මෙරෝගීන්ට 
ඒ ගුහාව මෙවත ළඟාාවීෙ දුෂ්කාර මෙේ.
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සවුර් කන්ද

 ¨ සවුර් කාන්දැ හරම මෙේවස්්ානයට 
දකුණින් පිහිටා ඇත.

 ¨ එය ෙක්කාාමෙේ සිට කිමේෝමීටර් 4ක් 
දුරින් පිහිටා ඇත.

 ¨ එහි උසං ආසංන්න වශමෙයන් මීටර් 
748කි.
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සවුර් ගුහාව පිහිටා ඇත්වේත් වේමම කාන්වේේය.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

.”
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සවුර් ගුහාව තුළ:
 ¨ මීටර් 1.25 උසංකින් යුත් පාෂාණ 

කුහරයක් ඇත.

 ¨ නැමෙ�නහිර සංහ බටහිර පැතිවලින් 
එහි විවර මෙදකාක් ඇත. 

 ¨ එය පිහිටා ඇත්මෙත් සංවුර් කාන්ද මුදුමෙන් 
උතුරු පැත්මෙතහි ය. 

සංවුර් ගුහාව තරණය කිරීෙ හජ් හි නීතිරීති 
අතරට මෙහෝ එහි සංතුටුදායකා අතිමෙර්කා 
කාරුණු අතරට මෙහෝ ඇතුළත් මෙනාමෙේ.

දිගු දුරක් පැවතීෙ සංහ ඒ මෙවත ඇවිද යෑමෙම 
හා ප්රමෙේශ වීමෙම දුෂ්කාරතා රැසංක් තිමෙබන 
බැවින් වමෙයෝවෘේධ අයට සංහ මෙරෝගීන්ට 
සංවුර් ගුහාව මෙවත ළඟාාවීෙ දුෂ්කාර මෙේ. 
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ඇදහිලිවන්තයන්මෙ� ෙව වන ආඉෂා 
බින්ති අබි බක්ර් අස්-සිේදික් - තුමිය 
හජ්ජතුල වදාඃ නම සංමු�ැනීමෙම හජ් 
වන්දනාව ඉටු කාළ පසු උමරා ඉටු කිරීෙ 
සංඳහා ඉහ්රාම තත්ත්වයට පැමිණි 
ස්්ානමෙේ ඉදි කාරන ්ද ඓතිහාසිකා 
මෙේවස්්ානයකි.

ආඉෂාා මහා දේේවස්ථාානය 
(තන්ඊම් නමැති සීමා මායිම)
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 ¨ එෙ මෙේවස්්ානය ෙක්කාාමෙේ බටහිර 
මෙකාාටමෙස් පිහිටා ඇත.

 ¨ එය ෙක්කාෙ සිට කිමේෝමීටර 7ක් දුරින් 
පිහිටා ඇත.

 ¨ එය වයඹ මෙදසින් පිහිටි හරමහි සීො 
ොයිමවලින් එකාකි.

 ¨  ෙක්කාා වැසිමෙයෝ හජ් සංහ උමරා 
සංඳහා එහි සිට ඉහ්රාම තත්ත්වයට 
පැමිමෙණති. ෙන්ද එය ඔවුනට හරම 
ප් රමෙේශමෙයන් පිටත පිහිටි සංමීපතෙ 
ස්්ානය වන බැවිනි.
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 ¨ මෙෙෙ මෙේවස්්ානමෙේ පළමු මෙ�ාඩානැගිල්: 
(හිජ්රි 240) අල-මුතවක්කිල නෙැති 
කාලීෆාවරයාමෙ� යු�මෙේදී ඉදි කාරන ්දී.

 ¨ ෆහේ රජුමෙ� පා්න සංෙමෙේදී නැවත 
මෙ�ාඩාන�න ්දී.

 
 

 
 

ඉඃතෙර්නා මෙයදුෙ

තවක්කාලනා මෙයදුෙ

15

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
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අල් බයිආ දේේවස්ථාානය 

(අල් ජමරාාත්)
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එය ඉදි කාළ පළමු පුේ�ලයා: අබ්බාසී 
පා්කායකු වන අබු ජඃෆර් අල-ෙන්සූර් 
කාලීෆාවරයාය. හිජ්රි 144 දී.

එහි පිහිටීම:   ජමරතුල අකාබාව සිට මීටර් 
500ක් පෙණ දුරින්.
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එය:  වහ්ක් මෙනාෙැති මිහ්රාබ් නම 
කුටියක් සංහ ෙළුවක් ඇති සං්ාතය ඉටු 
කාරන ස්්ානයකි.

මෙෙෙ මෙේවස්්ානය එහි ඓතිහාසිකා 
මෙසංලලිපි කිහිපයක් සංෙඟා අද දක්වා 

සුරක්ෂිත ව පවතී.
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 ¨ සියලු පහසුකාම සංහිත මෙේවස්්ාන ඉදි 
කිරීෙ සංඳහා   මෙෙෙ මෙේවස්්ානය පූර්ව 
ආදර්ශයකි. 

 ¨ එය ෙක්කාා කා්ාපය තුළ විශා්තෙ 
මෙේවස්්ානවලින් එකාක් බව සංැළමෙක්.

 ¨  

ආඉෂාා අර් රාාජිහී 

මහා දේේවස්ථාානය
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පිහිටි ස්ථාානය:

ෙක්කාාහි අන්-නසීම ප්රමෙේශය.

විවෘත කාළ දිනය:

 හිජ්රි 1434  

වේේවස්ථාානවේේ වපසරිය: 

වර්� මීටර් 60.864 

පිටත වපසරිය:

වර්� මීටර් 10.000

රැඳී  සිටිය හැකි සංඛ්යා�ාව:

47000කි.

මහල් �ණන:

ෙහල 6කි.
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වේමම වේේවස්ථාානය විසින් දියත් කාරන 
විවේ�ෂා වැඩ කාටයුතු:

 ¨ සංොජ වැඩාසංටහන් සංැපයීෙ.

 ¨ අධ් යාපනිකා වැඩාසංටහන් සංැපයීෙ.

 ¨  

 ¨ මෙේශිය හා විමෙේශීය කාණඩාායම 
පිළි�ැනීෙ.
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එහි කාඃබා හි ආවරණය විවීමෙම අදියර 
සංහ යාන්ත්රණයන්, එහි ඉතිහාසංය, 
එහි තිමෙබන අලකුර්ආන් පාඨ සංහ 
විවිධ මෙෙෝස්තර ප්රදර්ශනය මෙකාමෙර්.
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නැරඹීමට පැමිණි අවේයකුට
 ¨ මෙ�ෞරවනීය ආවරණය ෙත ලියා ඇති 

පාඨ සංමීපව දැකා �ැනීමෙම හැකියාව.

 ¨ කාඃබාමෙේ හතර මෙකාාමෙන් ෙ තිබුණු 
ආවරණ විස්තරාත්ෙකා බ්ා �ැනීෙට 
හැකි වීෙ.

 ¨  ආවරණමෙයහි ඉතිහාසංය සංහ එහි පැරණි 
මෙකාාටස් කිහිපයක් පිළිබඳ දි� හැරුෙ.
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 ¨  
 

 ¨  
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එය පිහිටි ස්ථාානය:

26

https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


 
 

ඔරාදේ�ෝසු කුළුණු 

දේකෞතුකාගාාරාය

විවෘත කිරීම:

හිජ්රි 1440 රෙළාන් ෙසං
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වේකාෞතුකාා�ාර මහල්:
 ¨ පළමු ෙහ්:

එහි එෙ ඔරමේෝසුව හා බැඳුණු කාරුණු 
(එහි නිර්ොණය, විමෙේෂාං�, ශිලපීය 
ක්රෙ වැනි දෑ) බැලීෙ සංඳහා.
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 ¨ මෙදමෙවනි ෙහ්:
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 ¨ තුන්වන ෙහ්:

සූර්යයා, පෘථිවිය, සංඳ සංහ ඒවාට 
සංමබන්ධ කාරුණු.
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 ¨ හතරවන ෙහ්:
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ඔබට අවැසි දුරකාථාන අංකා

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථාා සහ ආරක්ෂාකා 
වේස්වා සඳහා
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https://guide.haj.gov.sa/


 
 

වැඩි විස්තර දැැන �ැනීම සඳහා

සමාජ ජාල වල අපවේේ ගිණුම් 
අනු�මනය කාරන්න


