
በመስጂድበመስጂድ
አን-ነበዊ ውስጥአን-ነበዊ ውስጥ

ስለሚሰጡ 
አገልግሎቶች የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋል

AMH1.1أمهري

የ1443 ዓመተ-ሂጅራ/ የ2022 ዓመተ-ልደት የሐጅ ስነ-ስርአት

ዋነኛ አጋር



ይህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል በሚከተሉት 
ቋንቋዎች የተዘጋጀ በመሆኑ ቋንቋውን በመጫን 
ማንዋሉን በተንቀሳቃሽ ስልክዎ ላይ ሊያወርዱ 
ይችላሉ፡፡
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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

ጁምዐህ እለት ዲስኩር 
(ኹጥባህ) ትርጉሞች

መስጂድ አን-ነበዊን ለሚጎበኙ 
ሰዎች ቁርአንን በቃል ማጥኛ  
(መማሪያ) ስብስቦች

በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጁ 
የቁርአን ትርጉም መጽሐፍት 
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የጠፉ ሰዎችን ማሳወቂያ 
ቢሮ

ጠፍተው የተገኙ ንብረቶች 

የጠፉ ሕጻናት

የመስጂድ አን-ነበዊ 
ቤተ-መጽሐፍት

ትላልቆቹ  ዣንጥላዎች 

ስለመስጂድ አን-ነበዊ 
ለሴቶች የተዘጋጀ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋል
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የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች

የአል-በቂዕ መካነ-
መቃብር ስፍራ 

የመኪና  
ማቆሚያዎች
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በዚህ ማንዋል  በመስጂድ 
አን-ነበዊ ውስጥ ከሚሰጡት 

አገልግሎቶች ጋር ይተዋወቃሉ
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የጁምዐህ እለት ዲስኩር 

(ኹጥባህ) ትርጉሞች

በኤፍ ኤም የሬድዮ ሞገዶች የጁምዐህ 
እለት ዲስኩር (ኹጥባህ)  በሚከተሉት 
ቋንቋዎች በቀጥታ ይተረጎማሉ፡፡ 

እንግሊዝኛ

ፈረንሳይኛ

ሀውሳ ቋንቋ 

ቱርክኛ

ኡርዱ ቋንቋ 

መላዊ ቋንቋ 

FM 105.5

FM 99.5

FM 107.3

FM 107

FM 105

FM 99

ፋርስኛ FM 107
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ይህ አገልግሎት መስጂድ አን-ነበዊን ለሚጎበኙ ሰዎች 
የሚሰጥ እጅግ በጣም የላቀ አገልግሎት ነው፡፡

ወደመስጂዱ ሲገቡ መስጂዱ ውስጥ በተለያዩ አቅጣጫዎች 
ላይ ተሰራጭተው የሚገኙ የትምህርት መማሪያ ስብስቦችን 
ይመለከታሉ፡፡ እነዚህ የማሰተማሪያ ስፍራዎች መስጀድ 
አን-ነበዊን የሚጎበኙ ሰዎች ከአል-ፋቲሐ ምዕራፍ ጀምሮ 
እስከ አን-ናስ ምዕራፍ ድረስ ያለውን የቁርአን አነባባቸውን 
እንዲያስተካክሉ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ 

መስጂድ አን-ነበዊን ለሚጎበኙ 

ሰዎች ቁርአንን በቃል ማጥኛ 
(መማሪያ) ስብስቦች
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መስጂድ አን-ነበዊ ውስጥ ለሰዎች የሚመቹ ሆነው በተለያዩ 
ቋንቋዎች የተተረጎሙ የቁርአን ትርጉም መጽሐፍትንና 
የቁርአን ትርጉም ማብራሪያ መጽሐፍትን (የተፍሲር 
መጽሐፍት) ያገኛሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ መስጁዱ ውስጥ 
ማየት ለተሳናቸው (አይነ-ስውራን) ታስበው በብሬል 
የተዘጋጁ ቁርአኖች ይገኛሉ፡፡  

መስጂድ አን-ነበዊ ውስጠ የሚገኙት ቁርአኖች በአጠቃላይ 
በቋሚ ስጦታነት (በወቅፍነት) ለመስጂዱ የተበረከቱ 
በመሆናቸው ቁርአኖቹን ከመስጂዱ ቅጥር ግቢ ውጭ 
ይዞ መውጣት አይቻልም፡፡

በተለያዩ ቋንቋዎች
 የተዘጋጁ የቁርአን ትርጉም መጽሐፍት 
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በድንገት ከሰዎች ተለይቶ መንገድ ላይ የጠፋ ወይም 
ሰው ጠፍቶበት ወይም በአጋጣሚ መንገድ ጠፍቶበት 
ግራ የተጋባ መስጂድ አን-ነበዊን ለመጎብኘት የመጣ ሰው 
ያገኘ ማንኛውም ሰው በሚከተሉት በሮች በኩል በቀጥታ 
ወደ ጠፉ ሰዎች ማሳወቂያ ቢሮ መምጣት አለበት፡፡

የጠፉ ሰዎችን ማሳወቂያ ቢሮ

በመስጂዱ በስተደቡብ ምስራቅ አገልግሎት መስጫ 
ቁጥር (1) 

መውጫ በር (21 A)

አል-በቂዕ አጥር 
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በምዕራብ አቅጣጫ በሚገኘው 
የሴቶች መስገጃ ቢሮ ቁጥር 29

የጠፉ ሕጻናት

የጠፉ ሕጻናትን ማቆያ እና መንከባከቢያ 
ዋና ቢሮ በአል-በቂዕ አጥር የግቢ በር 
ቁጥር 34 C ፊት ለፊት

13

በምዕራብ አቅጣጫ በሚገኘው 
የሴቶች መስገጃ ቢሮ ቁጥር 13

29
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ድንገት የጠፋ ሕጻን ቢየገኙ አቅራቢያዎ 
ወደሚገኝ የመስጂዱ በሮች ይዘውት 
ይሂዱ፡፡ በዚያ አካባቢ የሚገኘው 
የበሩ ጥበቃ ሕጻኑን ከቤተሰቦቹ ጋር 
የመገናኘት ሃላፊቱን ይወስዳል፡፡  

አላህ  አያድርገውና ድንገት ልጅዎ 
ቢጠፋ በቀላሉ የጠፋውን ልጅዎን 
ከእርስዎ ጋር ለማገናኘት እንዲቻል 
የእርሰዎንና የልጅዎን ሙሉ ስምና 
የስልክ ቁጥር የያዘ መታወቂያ ወይም የእጅ አምባር 
መያዝዎን አይርሱ፡፡ 

ማሳሳቢያ፡-
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በጣም ውብ ተደርገው የተነደፉ 262 ትልልቅ 
ዣንጥላዎች መስጂድ አን-ነቢው ቅጽር የውጨኛ 
ክፍልና የመስጂዱ ግቢ ውስጥ  ይገኛሉ፡፡ እነዚህ 
ዣንጥላዎች እንደአስፈላጊነቱ የሚዘረጉና የሚሰበሰቡ 
ናቸው፡፡  

ትላልቆቹ  
ዣንጥላዎች 
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መስጂዱን የሚጎበኙ ሰዎች ጠዋት ላይ በሙቀትና በዝናብ 
እንዳይጎዱ ዣንጥላዎቹ የሚዘረጉ ሲሆ ቦታውን ለማናፈስና 
በምሽት ሰማይ ምልከታ ራስን ለማስደሰት ሲባል ደግሞ 
ዣንጥላዎቹ ምሽት ላይ ይሰበሰባሉ፡፡
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ማንኛውም ንብረት የጠፋበት ሰው ንብረቶቹን ከፈለገ 
ከቅጥር ግቢው መውጫ በር በኩል ወደሚገኘውና 
በመስጂዱ ደህንነት ቢሮ ስር ወዳለው ጠፍተው የተገኙ 
እቃዎች ቢሮ ቁጥር ጠፍተው የተገኙ እቃዎች ቢሮ ቁጥር 
(18) በመሄድ ይኖርበታል፡፡

ጠፍተው የተገኙ ንብረቶች 
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ጠፍተው የተገኙ እቃዎች 
ቢሮ ቁጥር (18)
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በሴቶች መስገጃ ቦታ አካባቢ ጠፍተው የተገኙ ንብረቶች 
ለአንድ ሳምንት ጊዜ በምስራቃዊው የሴቶች መስገጃ ቦታ ቢሮ 
ተጠብቆ የሚቆይ ሲሆን ከዚያ በኋላ ባሉት ቀናት በመስጂዱ 
ደህንነት ቢሮ ስር ወዳለው ጠፍተው የተገኙ እቃዎች ቢሮ 
ቁጥር 

በሴቶች መስገጃ ቦታ አካባቢ 
ጠፍተው የተገኙ ንብረቶች

እቃዎች ቢሮ ቁጥር (18)  

ይተላለፋል፡፡ 
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የመስጂድ አን-ነበዊ 
ቤተ-መጽሐፍት

የመስጂድ አን-ነበዊ ቤተ-መጽሐፍት እንደ በአላህ 
መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
መስጂድ ውስጥ የእውቀትና የትምህርት አዳራሽ ሰገነት 
ተደርጎ የሚታይ ከመሆኑ ባሻገር እንደ እድሜያቸውና 
የእውቀት ደረጃቸው መለያየት በርካታ ቁጥር  ያላቸው 
ተማሪዎች፣ ተመራማሪዎች እና የነቢዩን (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) መስጂድን ለመጎብኘት 
የመጡ ሰዎች ይህን ቤተ-መጽሐፍት ይጎበኛሉ፡፡  
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የቤተ-መጽሐፍቱ የመጀመሪያ ግንባታ ከሂጅራ 
ዘመን አቆጣጠር ከ 886 አመተ-ሂጅራ በፊት 
ነው፡፡ 

በ 1352 ዓመተ-ሂጅራ የቤተ-መጽሐፍቱ 
ግንባታ በድጋሚ ተከናወነ፡፡

የቤተ-መጽሐፍቱ ግንባታ፡- 
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የመስጀጀድ አን-ነበዊ ቤተ-መጽሐፍት በመስጂዱ 
ጣሪያ ላይ የሚገኝ ሲሆን በ ‹‹አል-ዐቲቅ›› መግቢያ 
በር በኩል ወደቤተ-መጽሐፍቱ መግባት ይቻላል፡፡ 
የመግቢያ በሩ ቁጥር (11) ነው፡፡ ወደቤተ-መጽሐፍቱ 
በኤሌክትሪክ መሰላል ለመድረስ ከተፈለገ ደግሞ ቁጥሩ 
(10 –A) ነው፡፡ 

የሴቶች ቤተ-መጽሐፍት ደግሞ በበር ቁጥር (24) እና 
(16) አካባቢ ይገኛል፡፡ 

የቤተ-መጽሐፍቱ መገኛ፡- 

24



ቤተ-መጽሐፍቱን ለሚጎበኙ ሰዎች 
ቤተ-መጽሐፍቱ ከጠዋቱ 2 ሰአት 
እስከ ምሽት 4 ሰአት ድረስ ክፍት 
ነው፡፡ 

የቤተ-መጽሐፍቱ አጠቃላይ ስፋት 
744 ካሬ ሜትር ነው፡፡ 

ቤተ-መጽሐፍቱ በ 71 የእውቀት 
ዘርፎች የተሰደሩ ከ172548 በላይ 
መጽሐፍት አሉት፡፡ 
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ስለመስጂድ አን-ነበዊ ለሴቶች 

የተዘጋጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ማንዋል

በመስጂድ አን-ነበዊ ውስጥ ሁለት ትልልቅ የሴቶች 
መስገጃ ቦታዎች ከመኖራቸው በተጨማሪ ለሴቶች 
ብቻ የተዘጋጀ ቅጽር ግቢም አለው፡፡ 

በምዕራብ በኩል ወደሚገኘው የሴቶች መስገጃ ቦታ 
ከበር ቁጥር 13 እስከ በር ቁጥር 17 D ድረስ ባሉት 
በሮች በኩል መሄድ ይቻላል፡፡ 

በሰሜን በኩል ወደሚገኘው የሴቶች መስገጃ ቦታ ከበር 
ቁጥር 23 እስከ በር ቁጥር 31 B ድረስ ባሉት በሮች 
በኩል መሄድ ይቻላል፡፡
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ለሴቶች ብቻ በወጉ የተዘጋጀ፣ በተለያዩ መጽሐፍት 
ያሸበረቀ፣ ለሴቶች የእውቀት ማእከል ሆኖ የሚያገለግል 
ቤተ-መጸሐፍት በዚሁ በሴቶች መስገጃ ቦታ አካባቢ 
ይገኛል፡፡ ወደቤተ-መጽሐፍቱ ለመሄድ ከበር ቁጥር 
16 እስከ በር ቁጥር 24 ድረስ ያሉትን በሮች መጠቀም 
ይቻላል፡፡ 
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ዋና ዋና በሆኑት የሞባይል መተግበሪያዎች (አፕልኬሽኖች) 
በኩል አስቀድመው ቦታና ቀጠሮ በማስያዝ ሴቶች አር-
ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህን መጎብኛትና በዚያው አካባቢ መስገድ 
ይችላሉ፡፡ እነዚህ የሞባይል መተግበሪያዎች  (አፕልኬሽኖች)

ኢዕተመርና (Eatamarna App) እና

ተወከልና (Tawakkalna App) ናቸው፡፡ 

ሴቶች ወደ አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህ በምስራቃዊው  
የሴቶች  መስገጃ ቦታ በር ቁጥር (25 እና 29)  በኩል  
መምጣት ይችላሉ፡
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


በመስጂዱ ሁሉም አቅጣጫዎች ለሴቶች ተብለው 
በተዘጋጁት መስገጃ ቦታዎች አቅራቢያ ለሴቶች 
የተዘጋጁ መጸዳጃ ቤቶች ይገኛሉ፡፡ መጸዳጃ ቤቶቹ 
የሴቶች ለመሆናቸው ግልጽ የሆኑ መለያ ምልክቶች 
በመጸዳጃ ቤቶቹ አካባቢ ተሰቅሏል፡፡ የእነዚህ መጸዳጃ 
ቤቶች መለያ ቁጥሮች ደግሞ፡-

በመስጂዱ በስተሰሜን 
አቅጣጫ፡- መለያ ቁጥር 11b-9-12a.
በመስጂዱ በስተምስራቅ 
አቅጣጫ፡- መለያ ቁጥር 13a.
በመስጂዱ በስተምዕራብ 
አቅጣጫ፡- መለያ ቁጥር 7a-7b.
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የአል-በቂዕ መካነ-መቃብር ስፍራ 

አል-በቂዕ መካነ-መቃብር ከነቢዩ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ዘመን ጀምሮ 
እስከአሁን ድረስ መዲና ውስጥ የሚገኝ የመካነ-
መቃብር ስፍራ ነው፡፡ 
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ለዘመናት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሙታኖች 
ተቀብረውበታል፡፡  በዚህ  ቦታ ከተቀበሩ ሙታኖች  
መካከል  የአማኞች  እናቶች  እና በርካታ  ታላላቅ  
የነቢዩ  (የአላህ ሰላም እናእዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)  
ባልደረቦች  ግንባር ቀደሞቹ  ናቸው፡፡ 

የአል-በቂዕ መካነ-መቃብር በመስጂድ አን-ነበዊ ደቡብ 
ምስራቅ አቅጣጫ የሚገኝ ሲሆን አጠቃላይ ስፋቱም 
180,000 ካሬ ሜትር ነው፡፡ 

31



ይህ ስፍራ ‹‹አል-በቂዕ›› በሚል 
ስያሜ የተጠራው በድሮ ጊዜ ዛፎች 
የሚበዙበት ስፍራ ስለነበር ነው፡፡ 
በዐረቢኛ ቋንቋ ‹‹አል-በቂዕ›› ማለት 
ብዙ የዛፍ አይነት ያሉበት ስፈራ 
ማለት ነው፡፡ 

ከፈጅር ሰላት በኋላ የአል-በቂዕን 
የመቃብር ስፍራ ለወንዶች የተፈቀደ 
ሲሆን እስከ ጠዋቱ 3 ሰአት ድረስ 
መጎብኛት ይቻላል፡፡ ከዐስር ሰላት 
በኋላ ደግሞ ለአንድ ሰአት ተኩል ጊዜ 
ያህል መጎብኘት ይቻላል፡፡ 

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) የአል-
በቂዕን የመቃብር ስፍራ በብዛት 
ይጎበኙ፣ ለሟቾቹም ዱዓእ ያደርጉ 
ነበር፡፡ 
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የመኪና ማቆሚያዎች  ከመስጂድ አን -ነበዊ 
በታች በኩል ይገኛል፡፡ ይህ የመኪኖች ማቆሚያ 
በ24 ሰአታት ውስጥ 4300 ተሽከርካሪዎችን 
ማስተናገድ  ይችላል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 11 
የመኪና ማቆሚያዎች በላይኛው ፎቅ  ላይ፣ 13 
የመኪና ማቆሚያዎች በታችኛው ፎቆ  ላይ፣ 
12 የመኪና መቆሚያዎች ለአመታዊና  ወርሃዊ 
የመኪና ማቆሚያ አገልግሎት የሚሰጡና በሰአት 
የሚያስከፍሉ የመኪና ማቆሚያዎች ናቸው፡፡ 
ወደነዚህ የመኪና ማቆሚያዎች በመስጂድ አን-
ነበዊ ዙሪያ ከዋናው መንገድ ጋር በተያያዙ 6 
መግቢያዎች በኩል መድረስ ይቻላል፡፡

የመኪና    
ማቆሚያዎች
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የሚያስፈልግዎ የስልክ ቁጥሮች

911

937

1966

920002814

ለድንገተኛ ጥሪና ለደህንነት ጉዳይ

በጤና ነክ ጉዳዮች ዙሪያ ምክሮችን 
ለማግኘትና መረጃዎችን ለመጠየቅ

በተለይ ስለመስጂደ-ልሐራም መረጃዎችን 
ለማግኘ

እጅግ ሩሕሩሕ የሆነው ጌታ እንግዶች 
ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ 
የሚሰጡ የሐጅና ዑምራ ሚኒስቴር የጥሪ 

ማእከል 
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(እዚህ ላይ በመጫን)   የቀሩትን የግንዛቤ 
መመሪያዎችን ከሐጅና ዑምራህ ሚኒስቴር ድረ- 
ገጽ በኩል ያገኛሉ፡፡ በነዚህ መመሪያዎች የሐጅ 
ስነ-ስርአቶችን ቀላል  የሚያደርጉ ሁሉንም 
መመሪያዎችና ምልከታዎች ያገኛሉ፡፡

ዋነኛ አጋር

የስኬት አጋሮቻችን

https://guide.haj.gov.sa/


ስራዎቻችሁንና 
ድካማችሁን አላህ 

ይቀበላችሁ

ለተጨማሪ መረጃዎች 
በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን 
ገጻችን ላይ ይከታተሉን፡፡


