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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

መዲቱ-ልሙነወራህ 

የመዲና ከተማ ደረጃ እና 
በሙስሊሞች ዘንድ ያላት ስፍራ

የመዲና ስሞች

3



መስጂድ አን-ነቢዊ

በመስጂድ አን-ነበዊ  
የሚሰገዱ ሰላቶች  ምንዳ 
እጥፍ ድርብ መሆን

መስጂድ አን-ነበዊን  
ለመጎብኘት የሚፈጸም ጉዞ

የመስጂድ አን-ነበዊ 
ክፍሎች

አል-ሑጅረቱ አሽ-ሸሪፋህ

ለነቢዩ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) ሰላምታ ማቅረብ
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የነቢዩን (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) ቀብር 
የመጎብኘት ስነ-ስርአቶች

አር-ረውደቱ አሽ-
ሸሪፋህ

አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህ 
አካባቢ ሰላት እንዴት  
እሰግዳለሁ? 

ወደ መስጂድ አን-ነበዊ 
ሲገባ መረሳትና መዘንጋት 
የሌለባቸው ምክሮች 

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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መዲና የነቢዩ (የአላህ ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ይሁን) 
የስደት ቤት እና መኖሪያ ስትሆን በዚህች ከተማ ውስጥ 
መካነ-መቃብራቸውና የተከበረው አካላቸው ይገኛል፡፡ 

መዲና ከመካ ቀጥላ በሙስሊሞች ዘንድ የተቀደሰች 
ሁለተኛ ከተማ ነች፡፡

መዲና የመጀመሪያዋ ኢስላማዊ ከተማ፣ ብርሃኑ አለምን 
ከዳር እስከ ዳር ያደረሰው የኢስላማዊው ስልጣኔ መፍለቂያ 
ከተማ ነች፡፡

 መዲቱ-
ልሙነወራህ 
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ውስጥ የአላህ 

መልእከተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 

ይሁን) መስጂድን በተመለከተ ለየት ያለ ጉብኝት 
ለማድረግ  የሚረዷችሁን አብይት መረጃዎች ያገኛሉ፡፡
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መዲና በኢስላም ታሪክ ሁለተኛዋ ቅዱስ ስፍራ ስትሆን 
አላህ (ሱብሐነሁ ወተዓላ) ያላትን  ደረጃዎች  በተለያዩ  
የቁርአን አንቀጾች ላይ  ገልጿል፡፡ ከእነዚህ ደረጃዎች  
መካከል  ለአብነት የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል፡፡

የመዲና ከተማ ደረጃ እና 

በሙስሊሞች ዘንድ ያላት ስፍራ
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መዲና የኢስላምና የቀጥተኛው መንገድ መመሪያ ሐገር 
ነች፡-

ነቢያዊዋ ከተማ መዲና በቀደምት ዘመናት የኢስላምና 
የቀጥተኛው መንገድ መመሪያ ሐገር የነበረች ስትሆን 
ይህን ደረጃዋን እንደያዘች ወደፊትም ትቆያለች፡፡ ከእሷ 
ውስጥ ኢስላም እንደፈለቀ ሁሉ ወደሷም እየተስፋፋና 
እየበረታ ዳግም ይመለሳል፡፡ ይህን አስመልክተው 
የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹እባብ ወደ ጉድጓዱ እንደሚመለስ ሁሉ 
ኢማንም ወደ መዲና ዳግም ይመለሳል፡፡›› ብለዋል፡፡  
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መዲና እጅግ የተባረከች ከተማ ነች፡- 

በረከት ማለት የመልካም ነገሮች መፋፋት 

ማለት ነው፡፡ የአላህ መልእክተኛ (የአላህ   ሰላምና  እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) ምግቦቿ፣ ሲሳዮቿ እና ሁሉም 
ነገሮቿ በረከት እንዲበዛባቸው ለመዲና ከተማ፤ ‹‹አላህ 
ሆይ! በምርቶቻችን ውስጥ በረከት አድርግልን፡፡ አላህ 
ሆይ! በመዲናችን ውስጥ በረከትን አደርግልን፡፡ አላህ 
ሆይ! በእፍኞቻችን ውስጥ በረከት አድርግልን፡፡ አላህ 
ሆይ! በመዳፎቻችን ይዘት ውስጥ በረከት     አድርግልን፡፡ 
አላህ ሆይ! በርግጥ ኢብራሂም ባሪያህ፣ ወዳጅህና ነቢይህ 
ነው፡፡ እኔ ደግሞ ባሪያህና ነቢይህ ነኝ፡፡ እሱ ስለመካ 
ተማጽኖሃል፡፡ እኔም ደግሞ እሱ -(ኢብራሂም)- ለመካ  
የ ተማጸነህንእይነትና ከእሱ ጋር ጭማሪውን ለመዲና 
እማጸንሃለሁ፡፡›› በማለት ዱዓእ አድርገውላታል፡፡ 
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መዲና የተከበረች ከተማ ነች፡- 

ማንኛዋም በአላህ ዘንድ የተከበረች ከተማ መልካም 
ነገር ይበዛባታል፣ በርሷ ውስጥ የሚፈጸም ሃጢአት 
ይበልጥ ገዝፎ ይታያል፣ ነዋሪዎቿን ማወክ ደግሞ 
በአላህ ዘንድ ትልልቅ ናቸው ከሚባሉት ወንጀሎች 
ተርታ ይመደባል፡፡   
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መዲና ታላላቅ ትርጓሜዎች ያላቸው  ስሞች 
አሏት

ከእነዚህ  የመዲና ከተማ ታላላቅ ስሞች 
መካከል፡-

አል-መዲናህ፡- ከአላህ መልእክተኛ (የአላህ 
ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ከተማ 
ከሆነች መዲና በስተቀር ሁሉም በዓለም ላይ 
የሚገኙ ከተሞች ከስማቸው ቀጥሎ ‹‹ከተማ›› 
የሚለው ቃል አብሯቸው ይጻፋል፡፡ 

የመዲና
ስሞች
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መዲናህ ግን ከስሟ ጎን ለጎን በዐረቢኛ ቋንቋ ‹‹አን-
ነበዊያህ››/ የሚል መገለጫ በመጻፋ ክብሯ ይገላጻል፡፡ 
‹‹አን-ነበዊያህ›› የሚለው መገለጫ የከተማዋን  ባለቤትነት 
ወደነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳአው ላይ ይሁን) 
ለማስጠጋት ተፈልጎ የሚቀመጥ ቃል ነው፡፡ 

ከተማዋ‹‹ሙነወራህ››/ብርሃናማዋ/ የሚል መገለጫ 
የተሰጣት ነው፡፡ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የነቢዩ (የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ወደ ዚህች ከተማ 
መሰደድ በኋላ በከተማዋ ውስጥ ቀጥተኛውን መንገድ 
የመመራትና  የኢስላም  ብርሃን  ከአጽናፍ አጽናፍ  
ማብራቱ ነው፡፡
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ዳሩ-ልሂጅራህ /የስደቷ ሐገር/፡- መዲና የአላህ 

መልእክተኛን (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 

ላይ ይሁን) እና ከእሳቸው ጋር ወደርሷ የተሰደዱትን 
ሰሓቦቻቸውን በመልካም ሁኔታ በመቀበሏ፣ 
ለእነሱ መብትና ክብር መጠበቅም ባደረገችው 
የመከላከል ተግባር ክብር ምከንያት   በዚህ ስም 
ተጠርታለች፡፡

ጠይባህ/መልካሟ/፡-ቃሉ /መልካም የሆነ ነገር፣

አስደሳች፣ ውብ፣ ንጹሕ፣ ቆንጆ/ ከሚለው የዐረቢኛ 
ስረ- የተወሰደ ነው፡፡ መዲና በዚህ ስም ልትጠራ 
የቻለችው ከአፈሯ   ንጹሕነት፣ ከነዋሪዎቿና 
በውስጧ ካለው  የአኗኗር መልካምነት  የተነሳ 
ነው፡፡

15



መስጂድ  አን-ነበዊ  ከመካ  ሐረም  መስጂድ ቀጥሎ 
በኢስላም ታሪክ ውስጥ ትልቁ መስጂድ ነው፡፡ መስጂዱን   
የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን)  እና ባልደረቦቻቸው   ወደ  መዲና ከተሰደዱ በኋላ 
የገነቡት መስጂድ ነው፡፡ መስጂድ አን-ነበዊ በጊዜው  
የእውቀትና  የስልጣኔ  ማእከል፣ በውስጡም  ቁርአን  
የሚነበብበት  (የሚቀራበት)፣ ሰሓቦች  ከተከበሩት  
ነቢይ  (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
ጋር የሚገናኙበትና በመገናኘታቸው የበረከታቸውንና 
ቀጥተኛውን መንገድ የመምራታቸውን ጸጋ የሚጎናጸፉበት 
መስጂድ  ነው፡፡

መስጂድ አን-ነቢዊይ
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በመስጂድ አን-ነበዊይ የሚሰገዱ 

ሰላቶች ምንዳ እጥፍ ድርብ መሆን

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹ከመስጂደ-ልሐራም በስተቀር በዚህ 
መስጂዴ ውስጥ የሚሰገድ  አንድ ሰላት ከእሱ ውጭ 
በየትኛውም መስጂድ የሚሰገዱ አንድ ሺህ ሰላቶችን 
ምንዳ ጋር ይስተካከላል፡፡›› በማለት እንደተናገሩት 
በመስጂድ አን-ነበዊይ ውስጥ የሚሰገዱ ሰላቶች አጅር 
(ምንዳ) ሌሎች መስጂዶች ከሚሰገዱ ሰላቶች ይበልጥ 
እጥፍ ድርብ   ነው፡፡
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የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹ለሶሰት መስጂዶች ካልሆነ  በስተቀር 
ጉዞዎችን ማድረግ አይበረታታም፡፡  እነርሱም  ወደ 
መስጂደ-ልሐራም፣ ወደ ዚህ ወደ ኔ መስጂድ እና ወደ  
መስጂደ-ልአቅሷ ናቸው፡፡››   በማለት በተናገሩት  
መሰረት አንድ ሙስሊም -አቅሙ ከፈቀደ- ወደ  የአላህ 
መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) መስጂድ ሄዶ መስገድ ይወደድለታል፡፡

መስጂድ አን-ነበዊይን 

ለመጎብኘት የሚፈጸም ጉዞ
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ሙስሊሞች ለመልእከተኛቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ 
ጊዜያት ይህን መስጂድ ገንብተዋል፡፡ በሳዑዲ ዐረቢያ 
ነገስታት በኩል ለበርካታ ጊዜያት የማስፋፋት ስራዎች 
ተሰርተውለታል፡፡  የሳዑዲ ዐረቢያ መንግሰት የማስፋፋት 
ስራዎችን፣ የሕንጻዎችንና የግቢውን ግንባታዎች ከፈጸመ 
በኋላ በአሁኑ ጊዜ ለመስገጃነት የሚያገለግለው ቦታ 
ብቻ አጠቃላይ ስፋቱ ከ 500,000 ካሬ ሜትር በላይ 
ነው፡፡በዚህም የተነሳ መስጂዱ በተለያዩ የሰላት ወቅቶች 
በአጠቃላይ ብዛታቸው

በዚህም የተነሳ መስጂዱ በተለያዩ የሰላት 
ወቅቶች በአጠቃላይ ብዛታቸው 

1.000.000
ለሚጠጉ ሰጋጆችን ያስተናግዳል፡፡     
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የመስጂድ አን-ነበዊ 

ክፍሎች

ጥንታዊው 
መሰጂድ

መከለያዎች

ማስፋፊያዎች ትልልቅ ቦታዎች
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ጥንታዊው መሰጂድ፡- ይህ መስጂድ የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) እና 
ሰሓቦቻቸው በአንድነት የሰገዱበት መስጀድ ነው፡፡ 
አሁን ላይ የዚህ መስጂድ ታሪካዊነትና በላዩ  ላይ 
የሰፈሩት ጥንታዊ የኪነ-ሕንጻ ጽሑፎች በተገቢው 
ሁኔታ ተጠብቀው  ይገኛሉ፡
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መክከለያዎች፡- እነዚህ መከለያዎች ከጥንታዊው 
መስጂድ ቀጥለው በተከታታይ ያሉ ክፍት ቦታዎች 
ሲሆኑ በድሮ ጊዜ በጠጠር የተደለደሉ ነበሩ፡፡ በጠጠሮች 
የተደለደሉ ቦታዎች ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህ መጠለያ 
ቦታዎች ‹‹አል-ሐስዋህ›› /የጠጠር ንጣፎች/ በሚል 
ስያሜ ይጠሩ ነበር፡፡ አሁን ላይ እነዚህ መክከለያዎች 
ላይ አውቶማቲክ የሆኑና ቀን ላይ ሰጋጆችን የፀሐዩ 
ሐሩር እንዳይነካቸው የሚዘረጉ፤ ምሽት ላይ መስጂዱን 
ለማናፈስ ሲባል የሚታጠፉ ዣንጥላዎች ይገኛሉ፡፡    
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ማስፋፊያዎች፡ -እነዚህ መከለያዎች ዙሪያቸውን 
በመስጂዱ ግንብ የታጠሩ የመስጂዱ ሌለኛዎቹ 
ሕንጻዎች ናቸው፡፡
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ስፋት 
235,000 ካሬ ሜትር

የሚይዘው የሰጋጆች ብዛት 

450,000 

ትልልቅ ቦታዎች፡- እነዚህ ስፍራዎች ለሰጋጆች የተዘጋጁ 
ትልልቅ ቦታዎች ሲሆኑ አየሩን ከማናፈስና በውስጡ ያለውን 
አየር ለሰጋጀቹ ምቹ ከማድረግውሃ ከሚረጩ መሳሪያዎች  
ጋር ሰጋጆችን የፀሐዩ ሐሩር እንዳይነካቸው በሚዘረጉ 
ዣንጥላዎች የተሸፈኑ ቦታዎች ናቸው፡፡   
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መስጂድ አን-ነበዊ በቁጥር ሲቀመጥ

229
የውጫዊና የውስጣዊ በሮች ብዛት፡

196
ተንቀሳቃሽና ቋሚ የመስጂዱ 
ጉልላቶች (ቁባዎች) ብዛት፡

10 የሚናሬቶች ብዛት፡

10496 
የቁርአን ማስቀመጫዎች ብዛት፡

262 
ዣንጥላዎች ብዛት፡

424
ውሃ የሚረጩ የአየር 
ማቀዝቀዣዎች ብዛት፡
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‹‹አል-ሑጅረቱ አሽ-ሸሪፋህ›› የተሰኘው ስያሜ 

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) ከሙእሚኖች እናትና 
የአቡ በክር ልጅ ከነበሩት ባለቤታቸው ዓኢሻህ 
(የእሳቸውና የአባታቸውን መልካም ስራዎች አላህ 

ይውደድላቸው) ጋር ይኖሩበት ለነበረው የተከበረ 

ክፍል የተሰጠ ስያሜ ነው፡፡ አላህ (ሱብሓኑ  
ወተዐላ) እጅግ ያከበራቸውን ሲሆን ከማክበሩም 
ጋር አያይዞ ለክብራቸው ሲል የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላም  እና እዝነት  በእሳቸው ላይ ይሁን) እና 
የሁለቱ ታላላቅ የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና 
እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ሰሐቦች የአቡ 
በክር አስ-ሲዲቅ እና ዑመር ኢብን አል-ኸጣብ 
(መልካም ስራዎቻቸውን አላህ ይውደድላቸው) 
መካነ-መቃበሮች መኖሪያቸው በነበረውን ክፍል 
ውስጥ እንዲሆኑ አደርጓቸዋል፡፡

አል-ሑጅረቱ 

አሽ-ሸሪፋህ
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ይህ መኖሪያ ክፍል ከመስጂድ አን-ነበዊ በስተደቡብ 
ምስራቅ የሚገኝ ሲሆን በሩም በቀጥታ ወደረውደቱ 
አሽ-ሸሪፋህ ይከፈት ነበር፡፡ 

ይህም በመሆኑ ይሆናል ምናልባት የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላምና እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
መስጂዳቸው ውስጥ  ኢዕቲካፍ ላይ ሳሉ ፀጉራቸውን 
እንዲሰሩላቸውና እንዲያበጥሩላቸው በዚያ በኩል 
እራሳቸውን ወደእሜት ዓኢሻህ (አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው) ያወጡ የነበሩት፡፡ 
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የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) ለሞትያበቃቸውን  ሕመም 
በታመሙ ጊዜ ተኝተው የነበረው በዓኢሻህ 
(መልካም ስራዎቻቸውን አላህ ይውደድላቸው) 
መኖሪያ ክፍል ውስጥ ነው፡፡ የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
እንዲያስታምሟቸው የሙእሚኖች እናቶች 
የሆኑትን ሚስቶቻቸውን ፈቃድ ጠይቀው ፈቃድ 
በማግኘታቸው ነበር በዓኢሻህ (አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው) መኖሪያ ቤት 
ውስጥ ሊተኙ የቻሉት ፡፡
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ነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ 
‹‹በርግጥ ሁሉም ነቢይ በሞተበት ስፍራ ይቀበራል፡፡›› 
ባሉት  መሰረት   እሳቸውም ሲሞቱ በሞቱበት መኖሪያ 
ክፍል ውስጥ ነው የተቀበሩት፡፡ ከእሳቸው ሕልፈት 
በኋላ ከእሳቸውጎን አቡ በክር አስ-ሲዲቅ እና ዑመር 
ኢብን አል-ኸጣብ (አላህ መልካም ስራዎቻቸውን 
ይውደድላቸው)  ተቀብረዋል፡፡
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ይህ የመኖሪያ ክፍል ከመስጂዱ ቅጽር ውጭ የነበረ 
ቢሆንም ከዚያ ለመስጂዱ በተደረገው የማስፋፊያ 
ስራ መስጂዱ ውስጥ ሊጠቃለል ችሏል፡፡ 

ይህን የተከበረ የመኖሪያ ክፍል ይደርስበት 
ከነበረው ዝናብ፣ ጎርፍና የኢስላም ጠላቶች 
ጥቃት በመጠበቁ ረገድ ሙስሊሞች ጉልህ ሚና 
ተጫውተዋል፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና በእሳቸው 

ላይ ይሁን) መኖሪያ ክፍልና ቀብራቸው እንደ 
አምልኮ ተደርጎ እንዳይያዝ፣ በአላህ ላይም 
አምልኮቶችን  የማጋራት ተግባር እንዳይፈጸምበት 
ያስተላለፉትን የአደራ ቃል በግንባታዎቹና 
በአጥሮቹ ምክንያት ተከበረው በሚገባ ይጠበቃሉ፡፡
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አሁን ላይ ከሚገኘው የተከበረው መኖሪያ ክፍል 
ከፍ ብሎ የ ሚገኘው  አረንጓዴው ጉልላት 
(ቁብበተ-ስሰኽራ) ለተከበረው መኖሪያ ከፍል 
መለያ ምልክት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ይህ ጉልላት  
እንደ ሂጅራ   ዘመን አቆጣጠር በ 1253 አረንጓዴ 

ቀለም ተቀብቷል፡፡
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መዲና ውስጥ ያለ ሰው የነቢዩን (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) መካነ-መቃብር 
መጎብኘትና  ለእሳቸው ሰላምታ   ማቅረቡ ተወዳጅ 
ተግባር ነው፡፡

ለነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 

ላይ ይሁን) ሰላምታ ማቅረብ
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የነቢዩን (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) መካነ-

መቃብር የመጎብኘት ስነ-ስርአቶች

1መካነ-መቃብሩን የሚጎበኝሰው ወደ መካነ-
መቃብሩ በባብ አስ-ሰላም (በአስ-ሰላም በር) 
በመስጂድ አን-ነበዊ  ፊት በኩል ለመጎብኘት 
ይገባል፡፡
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2ግለሰቡ ወደ ነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) መካነ-ቀብራቸው ፊት ለፊት ሲደርስ፤ ‹‹አስ-ሰላሙ 
ዐለይከ ያ ረሱለ-ላህ ወርሕመቱሁ ወበረካቱሁ›› /አንቱ 
የአላህ መልእክተኛ ሆይ! የአላህ ሰላም፣ እዝነትና በረከት

በእርሰዎ ላይ ይሁን፡፡/ በማለት ሰላምታ ያቀርባል፡፡ ከዚያ 
በእሳቸው ላይ ሰላዋት ያደርጋል፡፡ ከዚህ በላይ ካቀረበው 
ሰላምታ ውጭ፤ ‹‹አስ-ሰላሙ ዐለይከ ያ ነቢይየ-ልላህ፣ አስ-
ሰላሙ ዐለይከ ያ ኸይረተ-ልላሂ ሚን ኸልቂሂ፣ አስ-ስላሙ 
ዐለይከ ያ ሰይዪደ-ልሙርሰሊን፣ ወኢማመ-ልሙተቂን፣ 
አሽሀዱ አንነከ ቀድ በልለግተ አር-ሪሳለተ፣ ወደይተ-
ልአማነተ፣ ወነስሕተ-ልኡምመተ፣ ወጃሀድተ ፊ-ልላሂ 
ሐቅቀ ጂሃዲህ፣ አልላሁምመ ሰልሊ ዐላ ሙሐመዲን ወዐላ 
ኣሊ ሙሐመዲን ከማ ሰልለይተ ዐላ ኢብራሂመ ወዐላ ኣሊ 
ኢብራሂመ 

ኢንከ ሐሚዱን መጂድ፡፡ ወባሪክ ዐላ ሙሐመዲን 
ወዐላኣሊ ሙሐመዲን ከማ ባረክተ ዐላ ኢብራሂመ ወዐላ 
ኣሊ ኢብራሂመ ኢንነከ ሐሚዱን መጂድ፡፡/ አንቱ የአላህ 
ነቢይ ሆይ! ሰላም በእርስዎ ላይ ይሁን፡፡ አንቱ ከአላህ 
ፍጡራን መካከል ምርጥ የሆኑ ፍጡር ሆይ! ሰላም 
በእርስዎ ላይ ይሁን፡፡ አንቱ የመልእክተኞች ሁሉ አለቃ፣ 
አላህን የሚፈሩ ሰዎች ሁሉ መሪ ሆይ! በርግጥ እርስዎ  
መልእክቱን ማድረስዎን፣ አደራዎን የተወጡ መሆንዎን፣ 
ሕዝቦችን መምከርዎን፣ በአላህ መንገድ ላይ እውነተኛ 
የሆነን ትግል ማድረግዎን እመሰክራለሁ፡፡ አላህ ሆይ! 
በኢብራሂምና በኢብራሂም ቤተሰቦች ላይ እዝነትህን 
እንዳሰፈንክ እዝነትህን በሙሐመድ ላይ እና በሙሐመድ 
ቤተሰቦች ላይ አስፍን በርግጥ አንተ እጅግ የተመሰግንክና 
የተወደስክ ነህ፡፡ አላህ ሆይ! ኢብራሂምንና የኢብራሂም 
ቤተሰቦች ላይ እንደባረክ በሙሐመድና በሙሐመድ 
ቤተሰቦች ላይ ባርክ በርግጥ አንተ እጅግ የተመሰግንክና 
የተወደስክ ነህ፡፡/ የሚለውን መጨመር ይችላል፡፡
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3

4

ከዚያ አንድ እርምጃ ይራመድና ለአቡ በክር አስ-
ሲዲቅ ሰላምታ ያቀርባል፡፡

ከዚያ አንድ እርምጃ ይራመድና ለዑመር ኢብን  
አል-ኸጣብ ሰላምታ ያቀርባል፡፡ 
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5መካነ-መቃብሩ አካባቢ በማክብርና በስነ-ስርአት 
መቆም ያለበት ሲሆን ቦታው ላይ ድምጹን ከፍ 
ማድረግ የለበትም፡፡ 

በርግጥ ነቢዩ (የአላህ ሰላምታና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) በሕይወት ሳሉም ሆነ ከሞቱ በኋላም እጅግ 
የተከበሩ ናቸው፡፡ አላህ (ሱብሓነሁ ወተዓላ) እንዲህ 
ብሏል፤ ‹‹እንናተ ያመናችሁ ሆይ! ድምጾቻችሁን 
ከነቢዩ ድምጽ በላይ ከፍ አታድርጉ፡፡ ከፊላችሁም 
ለከፊሉ እንደሚጮህ በንግግር ለርሱ አትጩሁ፡፡ 
እንናተ የማታውቁ ስትኾኑ ሥራዎቻችሁ እንዳይበላሹ 
(ተከልከሉ)፡፡ እነዚያ በአላህ መልክተኛ ዘንድ 
ድምጾቻቸውን ዝቅ የሚያደርጉ እነዚህ እነዚያ አላህ 
ልቦቻቸውን ለፍርሃት የፈተናቸው ናቸው፡፡ ለእነርሱም 
ምሕረትና ታላቅ ምንዳ አላቸው፡፡›› (አል-ሑጁራት ፡ 
2-3)
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7

ለአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) ሰላምታ የሚያቀርብ ሰው 
ፊቱን ወደቀብሩ ፊት ለፊት አደርጎ ቀረብ በተቻለው 
መጠን ይላል፡፡ 

ለነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
ሰላምታ የማቀርብ እድሉን ለሌሎች ጎብኚዎችም 
ለመስጠት፣ በቦታው አካባቢ መጨናነቅና ድምጽ 
ከፍ የማድረግ ሁኔታ እንዳይፈጠር  በማሰብ አንድ 
ሰው ሰላምታ ለማቅረብ ቦታው ላይ የሚቆምበት 
ጊዜ በጣም ትንሽ ነው፡፡ 
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10

8
9

ራሱን በመቃብሩና በመቃብሩ ዙሪያ ባሉ ነገሮች 
ማበስ የለበትም፡፡  

ለአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ሰላምታ 
ማቅረብ ለሚፈልጉ ሰዎች ቦታውን   
ለመልቀቅ ሲባል በገባበት ሁኔታ 
እርጋታንና ክብርን እንደተላበሰ ከመካነ-
መቃበሩ አካባቢ ይወጣል፡፡

ለአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን) ሰላምታ ማቅረብ ለሚፈልጉ ሰዎች ቦታውን   
ለመልቀቅ ሲባል በገባበት ሁኔታ እርጋታንና ክብርን 
እንደተላበሰ ከመካነ-መቃበሩ አካባቢ ይወጣል፡፡ 
እንዲፈጸምለት የሚፈልገውን ነገር ወይም ጭንቀቱ 
እንዲወገድለት ወይም የታመመ ሰው እንዲድንለት 
ከነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) እርዳታ መጠየቅ   የለበትም፡፡ ምክንያቱም 
እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዲፈጸሙ የሚጠየቁት ዘላለም 
ሕያው ከሆነውና ከማይሞተው አላህ ብቻ ነው፡፡ 
ነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
የተላኩት አላህን የሚደረጉ አምልኮቶችን የማጋራት 
ተግባርን ለማስወገድ ነው፡፡
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አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህ የመስጂድ አን-ነበዊ አንድ 
አካል ሲሆን ይሁን) ቤት እስከ ሚንበራቸው ባለው 
ስፍራ ርቀት መካከል ከመስጂዱ ፊት ለፊት ላይ 
ይገኛል፡፡

አር-ረውደቱ 
አሽ-ሸሪፋህ
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አር-ረውዱ አሽ-ሸሪፋህ በሙስሊሞች ልቦና ውስጥ 
እጅግ ከፍ ያለ ደረጃ ያለውና የአላህ እዝነቶችና 
በረከቶች የሚወርዱበት ቦታ ነው፡፡ በማንኛውም 
ሁኔታዎቻቸው ላይ ሆነው የአላህ መልእከተኛ 
(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
እና ሰሓቦቻቸው እዚህ ቦታ ላይ  አላህን በብዛት 
ያወሱ፣ ያወድሱ፣ አላህንም ይለምኑ ነበር፡፡

አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህ ትልቅ ክብር 
ከሚሰጣቸው የመስጂድ አን-ነበዊ ክፍሎች 
መካከል አንዱ ነው፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ ‹‹በቤቴና በሚንበሬ 
መካከል ያለው ስፍራ ከጀነት ጨፌዎች መካከል 
አንዱ ጨፌ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡
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እንዴት ሆኖ ነው ይህ ስፈራ ከጀነት 
ጨፌዎች መካከል አንዱ የሚሆነው?

በዚህ ስፈራ ለሚቀመጥ ,ሰው ይህ ስፈራ ከፍተኛ 
የሆነ ደስታንና መረጋጋትን ስለሚያጎናጽፍ በመሆኑ 
ከጀነት ጨፌ ጋር ይመሳሰላል፡፡ 

በዚህ ስፍራ የሚፈጸም አምልኮ ተግባርና የሚሰገድ 
ሰላት ወደጀነት ጨፌ ለማምራት መንገድ ከፋች 
ናቸው፡፡
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አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህ አካባቢ 

ሰላት እንዴት  እሰግዳለሁ? 

በአር-ረውዱቱ አሽ-ሸሪፋህ አካባቢ ለመስገድ በብዙዎች 
ዘንድ ጉጉትና ፍላጎት እንዳለ  ይስተዋላል፡፡ በእዚህ አካባቢ 
ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ ሲባል አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህ 
መጎብኘት ለሚፈልግ ሰው አስቀድሞ በመተግበሪያዎች 
(አፕልኬሽኖች) በኩል ቦታ ማስያዝ የሚችልባቸው ሁኔታዎች 
ተመቻችተዋል፡፡ በዚህ መሰረት አር-ረውደቱ አሽ-ሸሪፋህን 
ለመጎብኘት የሚፈለግ ሰው በእነዚህ መተግበሪያዎች በኩል 
የሚገበኝበትን ቀንና ሰአት እንዲሁም መግቢያ በሩን መወሰን 
ይችላል፡፡ እነዚህ መተግበሪያዎች (አፕልኬሽኖች)፡-
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ወደ መስጂድ አን-ነበዊ ሲገባ መረሳትና 

መዘንጋት የሌለባቸው ምክሮች 

አብዛኛዎቹ መግቢያዎች በተንቀሳቃሽ 
ወንበሮች የሚገባባቸው በሮች ናቸው፡፡

የመስጂዱ መግቢያ በሮች አጠገብ መስጂዱ ውስጥ 
እድሜያቸው ለገፋ ሰዎችና ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች 
በእጅ የሚያዙ ወንበሮች ይገኛሉ፡፡  
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ወደ መስጂዱ ሲገቡ ለጫማ 
ማስቀመጫነት በተዘጋጁት የጫማ 
ማስቀመጫዎች ወይም መስጂድ 
ውስጥ ተሰራጭተው በሚገኙት 
ሳጥኖች ላይ ጫማዎትን ማስቀመጥ 
ይችላሉ፡፡መ

ጫማዎትን የሚያስቀምጡበት 
ሳጥን ቁጥር የተጻፈበት በመሆኑ 
ሳጥኖቹ እንዳይመሳሰልብዎ 
ጫማዎትን ያስቀመጡበትን ሳጥን 
እንዳይረሱ በጥንቃቄ ይመዝግቡ፡፡ 

ጫማዎትን ለጫማ ማስቀመጫነት ከተዘጋጁት 
ቦታዎችና ሳጥኖች ውጭ በማንኛውም ቦታ 
እንዳያስቀምጡ ይለመናሉ፡፡
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ሰኞ እና ሐሙስ የሚጾሙ ሰዎችን 
መስጂዱ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ 
ማስፈጠር የተለመደ ነው፡፡ ስለዚህ 
በእነዚህ ቀናት መስጂዱ ውስጥ 
የማስፈጠሪያ ማእድ አለ፡፡ 
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የዘምዘም ውሃ እጅግ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ጥራቱንና 
ንጽሕናውን እንደጠበቀ ወደ መስጂድ አን-ነበዊ 
ይደርሳል፡፡  

መስጂዱ ውስጥ ለመጠጥነት 
የሚያገለግሉት ውሃዎች በሙሉ 
የዘምዘም ውሃ ናቸው፡፡ 

49



ይህ ቦታ የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን) እና ባልደረቦቻቸው ባሉባቸው 
ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው አላህን በብዛት እያወሱና 
አላህን እየተገዙ የተመላለሱበት ቦታ እንደሆነ እርስዎ 
ካሉበት ቦታ በቅርብ ርቀት ደግሞ የነቢዮ (የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) መቃብር 
እንደሚገኝ አስታውሰው አጋጣዎትን በሚጠቅሙ 
ነገሮች ያሳልፉ፡፡ ድምጽዎን ከፍ ከማድረግ፣ በጣም 
ከመሳቅና በተንቀሳቃሽ ስልክዎ በማይጠቅም ነገር 
ራስዎን የጠመዱ ከማድረግ ይጠንቀቁ፡፡ 
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መስጂድ አን-ነበዊ ውስጥ ቁርአን የሚያስተምሩና 
በቃል የሚያሸመድዱ (የሚያሸመድዱ)፣ በተለያዩ 
የትምህርት መስኮች በደንብ የሰለጠኑና የማስተማር 
ብቃቱ ያላቸው መምህራን እንዲሁም የተለያየ ደረጃ 
ያላቸው የእውቀት ስብስቦች ይገኛሉ፡፡ 
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በመስጂዱ ምንጣፍ ወይም ወለል ላይ አንዳች ነገር 
ቢወድቅ ቦታው እንዲቆሽሽ ምክንያት ይሆናልና 
የጽዳት ሰራተኞች ቦታውን እንዲያጸዱ ቶሎ 
ይንገሯቸው፡፡ 
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መስጂዱ ውስጥ የሚገኙ መተላለፊያዎች ለእግረኛና 
ለተንቀሳቃሽ መሳሪያ የተዘጋጁ በመሆናቸው በእነዚህ 
መተላለፊያ መንገዶች አካባቢ ሰላት መስገድ  
እንቅስቃሴዎችን ከማደናቀፋቸው በተጨማሪ 
በአካባቢው መጨናነቅ እንዲፈጠር ያደርጋል፡፡ 
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ከመስጂዱ ውጭ ወደሚገኙ መጸዳጃ ቤቶች ለመሄድ 
ሰዎች እንዳይቸገሩ በማሰብ በመስጂዱ ውጨኛ ግቢ 
ውስጥ በቂ የሆኑ የዉዱእ ማድረጊያዎችና መጸዳጃ 
ቤቶች ይገኛሉ፡፡  
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ግቢው ውስጥ ተንሸራተው እንዳይወድቁና ጫማዎ 
ተንሸራተው ለመውደቅ ምክንያት እንዳይሆንም ከፍተኛ 
ጥንቃቄ ያድርጉ፡፡

በተከበረው መስጂድ ውስጥ ሲጋራ ማጤስ በጥብቅ 
የተከለከለ ነው፡፡ 
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ሰላት በሚሰገድበት ጊዜ በስተደቡብ ባለው 
የመስጂዱ ግቢ ውስጥ ከኢማሙ ፊት ቆሞ መስገድ 
(ኢማሙን ከእርስዎ ኋላ አድርገው መስገድ) 
እንደማይቻል ሊያውቁ ይገባል፡፡ ከኢማሙ ፊት 
ቆመው እንዳይሰግዱ ከኢማሙ አጠገብ የሚገኙ 
መመሪያዎችን በማየትነ, ወይም ግቢው ውስጥ 
ተሰቅለው ከሚገኙ የማስተማሪያ ጽሑፎች  ይህንን 
ሊያውቁ ይችላሉ፡፡  
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ሁሉም የመስጂዱ በሮች ግልጽ በሆነ ሁኔታ የተጻፉ 
የራሳቸው መለያ ቁጥሮች ጎናቸው ላይ ተለጥፏል፡፡ 
እነዚህን ቁጥሮች በማወቅ ወደሚፈልጉት በር በላሉ 
መድረስ ይችላሉ፡፡  
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የመስጂድ አን-ነበዊ ግቢ ዋና በሮች የየራሳቸው 
መለያ ቁጥሮች አሏቸው፡፡ እነዚህ መለያ ቁጥሮች 
በውጫዊው የመስጂዱ ግቢ አጥር መግቢያ በሮች ላይ 
የተሰቀሉ ሲሆኑ እነዚህ መለያ ቁጥሮች ከውስጠኖቹ 
የመስጂድ አን-ነበዊ በሮች መለያ ቁጥር ለያት ያሉ 
መለያ ቁጥሮች ናቸው፡፡  
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የጤናዎን ሁኔታ መልካምነት ማረጋገጥ በሚፈልጉ 
ጊዜ በመስጂዱ መውጫ በሮች ጫፍ ላይ በርካታ 
የጤና ኬላዎች ይገኛሉ፡፡ 
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በጣም ሙቀት በሆነ ወቅት ጫማዎን ፈልገው ካጡ 
ወይም ግቢ ውስጥ ለመፈለግ ሲንቀሳቀሱ ከሙቀቱ 
ለመጠበቅና ቅዝቃዜም ስላለው በነጩ እምነ-በረድ 
ላይ ይሂዱ፡፡

በመስጂዱ ግቢ ውስጥ በባዶ እግር መጓዝ
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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፡፡


