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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

ሐረም ምንድን ነው? ለምን 
በዚህ ስያሜ ተጠራ?

ለኔ ሐረም ማለት ምን ማለት 
ነው?

የመካ ደረጃ እና ትሩፋቶች

የሐረም ድንበር ወሰን
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ሐረም ለየት የሚያደርገው 
በምንድን ነው? 

ካዕባ

መቃመ ኢብራሂም

ሐጀር አል-አስወድ

ሰፋ እና መርዋ 
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የዘምዘም ምንጭ

በሐረም መስጀድ ውስጥ 
ከሚሰጡ አገልግሎቶች 
መካከል

ሰጋጆች ለሚያቀርቧቸው 
ጥያቄዎች ምላሸ የመስጠት 
አገልግሎት

የጁሙዐህ ቀን ኹጥባዎች 
ትርጉም አገልግሎት

የመኪናዎች አገልግሎት
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ለአቅመ-ደካሞች የሚሰጡ 
አገልግሎቶች

የእንክብካቤ ማእከላት

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል አብይት ከሆኑት 
የመስጂደ-ልሐራም መረጃዎች ጋር ይታዋወቃሉ።”
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የተከበረችው መካ….በአላህ እና በመልእክተኛው 
ዘንድ እጅግ የተወደደች፣ አላህም ለሐጅ ሃይማኖታዊ 
ስርአቶች መፈጸሚያነት የመረጣትና ወደሷ ዘንድ 
አልሞ መመጣትን አምልኮታዊ ተግባር እንደመፈጸም 
የሚቆጠርባት፣ እሷ ሰበብ ደረጃዎች ከፍ የሚሉባትና 
ሃጢአቶች የሚሰረዙባት የሆነች ከተማ ነች፡፡

የመካ ደረጃ እና 

ትሩፋቶች

የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን፤ ‹‹በአላህ እምላለሁ! በርግጥ አንቺ የአላህ 
ምድር ነሽ፡፡ በአላህ ዘንድም እጅግ የተወደድሽ፡፡›› 
ብለዋል፡፡
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ለጉብኝትዎ 
የሚያስፈልገዎንና አላማዎን እውን የሚያደርግልዎን 
መረጃና መመሪያ ይተዋወቁበታል፡፡

በምድር ላይ አላህን ለማምለክ በብቸኝነት ለመገዛት 
የተገነባ ቤት ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤ 
‹‹ለሰዎች (መጸለያ ) መጀመሪያ የተኖረው ብሩክና 
ለዓለማት ሁሉ መመሪያ ሲኾን ያ በበካህ (በመካ) 
ያለው ነው፡፡›› (ኣሊ ዒምራን ፡ 96)
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ይህ ቦታ በሌሎች ቦታዎች ተፈቀዱ የሆኑ ነገሮች ክልክል 
የሚሆኑበት ቦታ ነው፡፡ ይህም የሚሆነው ለሚከለክለው 
የቦታው ባለቤት ክብርና ታላቅነት ሲባል ነው፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤ 

‹‹(ነገሩ) ይህ ነው፡፡ የአላህንም ሕግጋት የሚያከብር ሰው 
እርሱ ጌታው ዘንድ ለእርሱ በጣም የተሻለ ነው፡፡›› (አል-
ሐጅ ፡ 30)

ሐረም ምንድን ነው? 

ለምን በዚህ ስያሜ ተጠራ?
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ይህችን መሬት አላህ (ሱ.ወ) በእርግጥ መርጧል፡፡ 
የተከበረችም አድርጓታል፡፡ በሌሎች ቦታዎች ላይ 
የፈቀዳቸውን ነገሮች በዚህ መሬት ላይ ክልክል አድርጓል፡
፡ ይህችን መሬት ሌሎች ቦታዎች ላይ በማይገኙ 
መለያዎችና ትሩፋቶች ልዩ መሬት አድርጓታል፡፡
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ይህች መሬት እጅግ የተከበረችና በፍጥረተ-ዓለሙ ታሪክ 
ውስጥ ልዩ ቦታ ያላት ነች፡፡

በርግጥ አላህ የምናውቀውን ይህን ፍጥረተ-ዓለም 
ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ይህችን መሬት እጅግ የተከበረችና 
እጅግ የተለየች አድረጎ ፈጥሯል፡፡ ይህ ፍጥረተ-ዓለም 
ፍጻሜው እስኪደርስ ድረስም እንዲህ እንደተከበረች 
ትቆያለች፡፡

የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን፤ ‹‹ይህች ሐገር ሰማያትን እና ምድርን ከፈጠረበት 
ቀን ጀምሮ አላህ አክብሯታል፡፡ በአላህ ክብር እስከትንሳኤ 
እለት ድረስ የተከበረች ነች፡፡›› ብለዋል፡፡
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አሁን እርስዎ አላህ የሰው ልጅን ከመፍጠሩ በፊት 
ልዩ ባደረጋት፣ ባከበራት፣ ሰዎች ሳይኖሩበት በፊት 
ኢብራሂምን የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን ቤቱን 
መሰረቶች ወደላይ ከፍ እንዲያደርጉና ቤቱን እንዲገነቡ 
ባዘዛቸው ቦታ ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህን ቤት የገነቡት 
ሰዎች ሲሰግዱ ፊታቸውን እንዲያዞበትና ለአለማት 
መመሪያ ይሆን ዘንድ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ 
ብሏል፤ ‹‹ለሰዎች (መጸለያ ) መጀመሪያ የተኖረው 
ብሩክና ለዓለማት ሁሉ መመሪያ ሲኾን ያ በበካህ 
(በመካ) ያለው ነው፡፡›› (ኣሊ ዒምራን ፡ 96)

ለኔ ሐረም ማለት ምን 

ማለት ነው?
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እርስዎ የአንድ መልካም ስራ ምንዳ እጥፍ በሚሆንበትና 
የሚሰራው ሃጢአት  በሌሎች ቦታዎች እንደሚሰራው 
ሃጢአት ባልሆነብት ቦታ ላይ ነው ያሉት፡፡
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አላህ (ሱ.ወ) ከፈጠራቸው የሰው ልጆች በእጅጉ 
ያከበራቸውን ኢብራሂምንና ኢስማዒልን የአላህ ሰላም 
በእነሱ ላይ ይሁን ከዚያ በኋላ የአላህ መልእክተኛ 
ሙሐመድን የአላህ ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን ይህን ቤት እንዲንከባከቡ አዟል፡፡
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የሚታወቁትን የሐረም ድንበሮችን አላህ (ሱ.ወ) 
ለኢብራሂም የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁንን 
አሳውቋቸዋል፡፡ ከዚያም ይህ እውቀት ከትውልድ 
ወደትውልድ ተወራርሷል፡፡ ከዚያ የአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
አረጋግጠዋቸዋል፣ አጽንተዋቸዋልም፡፡

ባለንበት ዘመን እነዚህን የሐረም ድንበሮችን ወደመካ 
በሚያደርሱ መንገዶች ላይ መመልከት ይቻላል፡፡

የሐረም ድንበር 

ወሰን
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ከከዕባህ ጀምሮ የሌሎች 
ቦታዎች ርቀት ይለያያል፡-

ከጣኢፍ አል-ሀዳ መንገድ

(በ15.5 ኪሎ ሜትር ርቀተ ላይ ይገኛል) 

በመዲና መንገድ (ከአት-ተንዒም) በ

6.5 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡

ከጀዳ ፈጣን መንገድ

(በ 22 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡

ከአዲሱ የአል-ለይሥ መንገድ

(በ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል)

ከጣኢፍ አስ-ሰይል መንገድ

(በ 12.850 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ 
ይገኛል)
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በሸሪዐ ሕግ የሐረም አካባቢ ለየት ያለ ትልቅ ቦታ 
አለው፡፡ ምክንያቱም ወደሐረም በሚገባ ሰው ላይ 
በርካታ ድንጋጌዎች አሉ፡፡ በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ማንዋል ከእነዚህ ድንጋጌዎች መካከል ከተወሰኑት ጋር 
ይተዋወቃሉ፡፡
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ሐረም ለየት የሚያደርገው 

በምንድን ነው?

መካ እና ሐረም ሌሎች ቦታዎች በማይጋሯቸው 
ሸሪዐዊ ድንጋጌዎች፣ ትሩፋቶችና ስነ-ስርአቶች 
ለየት የሚሉ ናቸው፡፡ ከእነዚህ መለያዎች መካከል 
ለአብነት ለመጥቀስ፡-
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1

2

3

4
5ማንኘውም ሰው ሐረም ውስጥ እሰካለ ደረስ 

ለገንዘቡና ለሕይወቱ ዋስትና አለው፡፡ ሐረም 
ውስጥ እስካለ ድረስ አንድም ሰው አይገደለም፣ 
አይበደለምም፡፡ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤ 
‹‹ወደውስጡ የገባ ሰው ጸጥተኛ ይኾናል፡፡››         
(ኣሊ ዒምራን ፡ 97)

ሐረም ውስጥ የሚሰገድ አንድ ሰላት በሌሎች 
ቦታዎች ከሚሰገዱ አንድ ሺህ ሰላቶች ጋር እኩል 
ነው፡፡ ይህ መካ ውስጥ የሚገኙትን መስጂዶችንና 
በሐረም ድንበሮች ክልል የሚሰገዱትንም 
ያጠቃልላል፡፡

ሙስሊም ያልሆነ ሰው ወደሐረም ፈጽሞ አይገባም፡፡

ምንም አይነት ይዘትና ሁኔታ ይኑረው ማንኛውንም 
እንስሳም ሆነ በራሪ የሆነ ነገር ማደን አይቻልም፡፡

ዛፎቿንም ሆነ ሰሮቿን መቁረጥ ፈጸሞ አይቻልም፡፡ 
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በሃይማኖታዊ ስነ-ስርአት መተግበሪያ ጊዜያት ወደመካ 
መግቢያ ስርአት ይኖረዋል፡፡ ሐጅ ለማድረግ ፈቃድ 
የሌለው ሰው ወደመካ መግባት አይችልም፡፡ ይህም 
የሚደረገው ለሐጃጆች መንገድ ለማስፋትና ከዚያ በኋላ 
እንዲስተናገዱ ነው፡፡
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ካዕባ ሙስሊሞች ሲሰግዱ ፊታቸውን ወደርሱ 
የሚያዞሩበት፣ ልቦናዎቻቸውን የሚሞሉበት፣ 
በዙሪያው የሚያደርጉት መሽከርከር አላህን 
እንደመማምለክ የሚቆጠርበት ቤት ነው፡፡ 

ካዕባ
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ካዕባ በመገኛ አቅጣጫቸው የተሰየሙ አራት ምሰሶዎች 
አሉት፡፡ እነርሱም፡-

 ¨ በስተደቡብ የሚገኘው አር-ሩክኑ-ልየማኒ

 ¨ በስተምስራቅ የሚገኘው ሐጀረ-ልአስወድ 

 ¨ በስተምዕራብ የሚገኘው አር-ሩክኑ አሽ-ሻሚ

 ¨ በስተሰሜን የሚገኘው አር-ሩክኑ-ልዒራቂ ናቸው፡፡
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አል-ሐጢም (የኢስማዒል ክፍል)

ይህ ቦታ በግማሽ ክበ ቅርጽ አይነት ከካዕባ ጎን 
በግልጽ የሚታይ ቦታ ነው፡፡ የተወሰነው ክፍሉ 
የካዕባ አካል ነበር፡፡
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የካዕባ በር፡-

 ¨ በስተምስራቅ አቅጣጫ ይገኛል፡፡

 ¨ ርዝመቱ 318 ሳንቲ ሜትር ሲሆን ወርዱ ደግሞ 
171 ሳንቲ ሜትር ነው፡፡

 ¨ አሁን ላይ ንጹሕ ከሆነ ወርቅ የተሰራ ሲሆን 
አጠቃላይ ክብደቱም 280 ኪሎ ግራም ነው፡፡
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አል-ሙልተዘም፡- 

የካዕባ ምስራቃዊ ግድግዳ ሲሆን በሐጀር አል-
አስወድና በካዕባ በር መካከል የሚገኝ ነው፡፡

‹‹ኢልቲዛም›› ማለት ዱዓእ የሚያደርግ ሰው ደረቱን፣ 
ፊቱን፣ ክርኖቹንና መዳፎቹን እሱ ላይ አድርጎ ገር 
በሆነለት ጉዳይ አላህ የመለመኑ ተግባር ማለት ነው፡፡  
በጣም ጨንቅንቅ በሚበዛበት ወቅትና በሃይማኖታዊ 
ስነ-ሰርአቶች ወቅት ይህን መተግበር እጅግ በጣም 
ከባድ ነው፡፡
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አል-ሚዛብ፡-

ውሃን ለማስኬድ ከካዕባ ጣሪያ ጋር የተያያዘ የካዕባ 
ክፍል ሲሆን በዚህ በኩል ወደክፍሉ ውሃ ይፈሳል፡፡
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አሽ-ሻዘርዋን፡-

የካዕባ ድጋፍ የሆነ ግንብ ሲሆን ልክ እንደሽርጥ 
የካዕባን ዙሪያ የሚዞር ነው፡፡ የካዕባው  አንድ ክፍል 
አይደለም፡፡ በመሰረቱ የተቀመጠው የካዕባን ግንባታ 
ለማጠናከርና ካዕባን ከጎርፍ አደጋ ለመከላከል 
ነው፡፡ ለበርካታ ዘመናት ጠንቃቄ ሲደረግለት የቆየ 
ሲሆን አሁን ላይ ግን በነጭ እምነ-በረድ ተሸፍኖ 
እናገኘዋለን፡፡
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 ¨ የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን እንደተናገሩት ሐጀር አል-አስወድ ከጀነት 
ድንጋዮች መካከል ነው፡፡ 

 ¨ ሐጅር አል-አስወድ የጠዋፍ መጀመሪያና መቋጫ ነው፡
፡

 ¨ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
በዝናብ ምክንያት የተወሰነው የካዕባ ክፍል መፍረሱ 
ምክንያት ግንባታ ከተፈጸመለት በኋላ ይህን ድንጋይ 
በነበረበት ቦታ ላይ ለማስቀመጥ በሰዎች መካከል 
ክርክር እና ጠብ በተነሳበት ወቅት ይህ ድንጋይ 
ወደቦታው መልሰው አስቀምጠዋል፡፡

ሐጀር
አል-አስወድ
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የሐጀር አል-አስወድ መገኛ፡-

 ¨ ሐጀር አል-አስወድ በስተደቡብ ምስራቅ የካዕባ 
ማእዘን በኩል ይገኛል፡፡

 ¨ ከመሬት በ 1.5 ሜትር ከፍ ይላል፡፡
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ብራማው ክበብ፡-

 ¨ ሐጅረ አል-አስወድ የሚደርስበትን ጉዳት ለመከላከል 
ሲባል ከብር ማአድን በተሰራ ክብ አጥር ታጥሯል፡
፡

 ¨ ሐጀር አል-አስወድን ለመጀመሪያ ጊዜ በብር 
ማአድን ያሰረው ዐብደላህ ኢብን ዙበይር አላህ 
መልካም ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው ናቸው፡፡  
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ሐጀር አል-አስወድን መሳምና ሰላም ማለት፡-

 ¨ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
የተገበሩትን ስራ መፈጸምና መከተል ተደርጎ ስለሚወሰድ 
በሸሪዐ ሕግ መሰረት ሐጀር አል-አስወድን መሳም 
እንደሚቻል ተደንግጓል፡፡ ይህም የሰዎች ጭንቅንቅ 
በማይበዛበት ሃይማኖታዊ የሆኑ ስነ-ስርአቶች 
በማይፈጸሙባቸው ወቅቶች ከሆነ ነው፡፡

 ¨ ጠዋፍ እያደረጉ እሱ አጠገብ ደርሰው ሲያቅፉት አላሁ 
አክበር ማለት ወይም ከሩቅ በእጅ እያመላከቱ ሰላምታ 
ማቅረብ እንደሚቻል በሸሪዐ ተደንግጓል፡፡

36



በራሱና በሌሎቸደ ሰዎች ላይ አደጋና ጉዳት 
ሊያደርስ ስለሚችል ማንኛውም ሙስሊምሐጀር 
አል-አስወድን ለመሳም መገፋፋትና ጭንቅንቅ 
ውስጥ ከመግባት መራቅ ይገባዋል፡፡
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መቃመ ኢብራሂም (የኢብራሂም) የአላህ ሰላም በእሳቸው 
ላይ ይሁን መቆሚያ የሚባለው ኢብራሂም የአላህ ሰላም 
በእሳቸው ላይ ይሁን የተከበረውን ካዕባ ሲገነቡ ወደላይ 
ከፍ ብለው የቆመበት ድንጋይ ማለት ነው፡፡ 

ይህ መቆሚያ ሐረም ውስጥ በግልጽ ከሚታዩ ተአምራት 
መካከል አንዱ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፡
፡ ‹‹በውስጡ ግልጽ የኾኑ ተዓምራቶች የኢብራሒምም 
መቆሚያ አልለ፡፡›› (ኣሊ ዒምራን ፡ 97)

መቃመ
ኢብራሂም
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ቅርጽ፡-

ቅርጹ አራት ማአዘን ሲሆን ውስጡ የኢብራሂም 
እግሮች አሻራዎች በእንቁላል ክብ አይነት ሁኔታ 
ተቀርጸው ይገኛሉ፡፡

ቀለም፡-

በነጭ፣ በጥቁርና በቢጫ ቀለሞች መካከል

ይዘት፡-

ወርዱ፣ ቁመቱና ከፍታው 50 ሳንቲ ሜትር ነው፡፡

መገኛ፡-

ከከዕባ በር ፊት ለፊት ከካዕባ በስተምስራቅ ከ 10 
-11 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡
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 ¨ የመቆሚያው ድንጋይ አሁን ላይ በሚያንጸባርቅ 
መስታወት ውስጥ ተቀምጧል፡፡

 ¨ ዙሪያው በብር የተለበጠ ነው፡፡ 
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በካዕባ ዙሪያ ጠዋፍ ያደረገ ሰው ጠዋፍ ካደረገ 
በኋላ ከቻለ መቃመ ኢብራሂምን በእሱና በካዕባ 
መካከል አድርጎ ከጎኑ ቢርቅም ሁለት ረከዐዎችን 
መስገዱ የሚወደድ ተግባር ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ) 
እንዲህ ብሏል፤

‹‹ከኢብራሂምም መቆሚያ መስገጃን አድርጉ፡፡›› 
(አል-በቀራህ ፡ 125)
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የደህንነት ሰዎች የሚሰጧቸውን መመሪያዎች ተግባራዊ 
ያድርጉ፡፡ ሰላት በሚሰግዱ ጊዜ ሌሎች ሰዎችን አያጨናንቁ፣ 
አይጉዱ፡፡ ከመቃመ ኢብራሂም ኋላ ከመጨናነቅ ርቅው 
በየትኛውም ቦታ ወይም መስጀድ ውስጥ መስገድ ይችላሉ፡፡
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ሰፋ እና መርዋ የሚባሉት ሁለት ትንንሽ ተራራዎች 
ሲሆኑ ሃጀር (የኢስማዒል የአላህ ሰላም በእሳቸው 
ላይ ይሁን እናት) ምግብና ውሃ ለመፈለግ 
የወጣችባቸውና የወረደችባቸው ተራራዎች ናቸው፡፡

ሰፋ፡-

 ¨ የሩጫ መንፈሳዊ ስነ-ስርአት የሚጀመርበት 
ትንሽዬ ተራራ ነው፡፡

 ¨ አለቶቹ ከመሮጫው ቦታ ወለል ላይ ስር እስከዛሬ 
ድረስ በግልጽ ይታያሉ፡፡

ሰፋ እና
መርዋ
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መርዋ፡-

የሩጫ መንፈሳዊ ስነ-ስርአት የሚጠናቀቅበት ትንሽዬ 
ተራራ ነው፡፡
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በእነዚህ ሁለት ትንንሽ ተራራዎች መካከል መሮጥ 
ከሐጅና ዑምራ መንፈሳዊ ስነ-ስርአቶች መካከል 
አንዱ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤ 

‹‹ሶፋና መርዋ ከአላህ (ትዕዛዝ መፈጸሚያ) 
ምልክቶች ናቸው፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 158)
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የዘምዘም ምንጭ

 ¨ የዘምዘም ምንጭ ከካዕባ በስተምስራቅ አቅጣጫ 
በ 21 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡

 ¨ የምንጩ ጉድጓድ ክፍተት 3.60 ሜትር ነው፡፡
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ከዘምዘም መጠሪያ ስሞች መካከል በከፊል፡-

 ¨ ሱቅያ ኢስማዒል፣ ሳፊያ፣ ሙባረካህ፣ ሳሊማህ፣ 
ጣሂራህ
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 ¨ ለዘመናት ይህን የዘምዘምን ምንጭ ከፍተኛ 
ትኩረት ስጥተው የተለያዩ ኸሊፋዎችና ንጉሶች 
ተንከባክበውታል፡፡

 ¨ ይህ እንክብካቤም እስከ ሰዑዲ ዘመነ-መንግሰት 
ድረስም ቀጥሏል፡፡

ከንጉስ ዐብዱል ዐዚዝ አላህ ይዘንላቸው ዘመን 
ጀምሮ እንክብካቤ ሲደረግለት ቆይቷል፡፡ ንጉስ 
ዐብዱል ዐዚዝ አላህ ይዘንላቸው፤

 ¨ በ1345 ዓመተ-ሂጅራ የዘምዘም መጠጫ 
መስመሮች እንዲገነቡ አዘዋል፡፡

 ¨ በቀጣይ አመት ላይም ሁለተኛው መሰመር 
እንዲገነባ ትእዛዝ ከመስጠታቸው ባሻገር 
ጉድጓዱ ሽፋን እንዲሰራለት አድርገዋል፡፡
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በንጉስ ሰልማን አላህ ይጠብቃቸው ዘመንም 
ቢሆን፡-

 ¨ በ1439 ዓመተ-ሂጅራ የዘምዘም ምንጭ 
ስራዎች እንዲጠናቀቁ ተስማምተዋል፡፡

 ¨ አምስት የዘምዘም አገልግሎት መስመሮች 
እንዲገነቡ አድርገዋል፡፡
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የዘምዘም ውሃ አስተዳደር፡-

ሐጃጀችን እንዲያገለግሉ ደረጃቸው ከፍ ባለ ሁኔታ 
በተለይ በዘምዘም ምንጭ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች 
ልዩ ትኩረት ተስጥቷቸዋል፡፡
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የዘምዘም ውሃ ላቦራቶሪ፡-

 ¨ የዘምዘምን ውሃ ንጽሕናን ተለያየ ደረጃ በመጠበቅ 
ላይ ያተኩራል፡፡

 ¨ የዘምዘምን ውሃ ወደመስጂድ አን-ነበዊ 
የሚያደርሱትን የውሃ ማጠራቀሚያዎች ሙሌትን 
ይቆጣጠራል፡፡
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በሐረም መስጀድ 
ውስጥ ከሚሰጡ 

አገልግሎቶች መካከል
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ከተከበሩት ሁለቱ መስጂዶች ውስጥ ከሚገኙ 
ቦታዎች በቀጥታ የሚተላለፈውን የጁምዐ ቀንን 
ኹጥባህ መልእክት በተለያዩ ቋንቋዎች ከሐረም 
መስጂድ ማዳመጥ ይቻላል፡፡

የጁሙዐህ ቀን ኹጥባዎች 

ትርጉም አገልግሎት
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(የቋንቋዎቹን መገኛ ለማወቅ 
እዚህ ላይ ይጫኑ)

የትርጉም አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቋንቋዎች፡-

1- ኡርዱኛ           2- ፈረንሳይኛ

3- የማላዮ ቋንቋ        4- ፋርስኛ

5- እንግሊዝኛ ናቸው፡፡
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ሰጋጆች ለሚያቀርቧቸው 

ጥያቄዎች ምላሸ 
የመስጠት አገልግሎት

በአጠቃላይ በሐረም መስጂድ ውስጥ የሰጋጆችን ጥያቄዎች 
ለመመለስ የሚረዱና ለዚሁ ተብለው የተዘጋጁ ስልኮች 
ይገኛሉ፡፡ በእነዚህ ስልክ በኩል የሚቀርቡ የሰጋጆች 
ጥያቄዎች በሰባት አለም አቀፍ ቋንቋዎች ምላሽ ይሰጣል፡፡ 
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በሐረም መስጂድ ውስጥ በኤሌክትሪክ እና በእጅ 
የሚሰሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው መኪናዎች ይገኛሉ፡፡ 
ስለነዚህ መኪናዎች ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘትና 
እንዴት እንደሚገኙ ለማወቅ ስለዑምራህ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋልን በሞባይሎ ላይ ያውርዱ፡፡

እዚህ ላይ በመጫን

የመኪናዎች 
አገልግሎት
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 ¨ መስማት ለተሳናቸው ሰዎች የጁሙዐህ ቀንን የኹጥባህ 
መልእክት በምልክት ቋንቋ የመተርጎም አገልግሎት 
በተለይ በንጉስ ፋህድ መስገጃ ስፍራ በር ቁጥር (64) 
አካባቢ በስፋት ይሰጣል፡፡ 

 ¨ በምልክት ቋንቋ የተዘጋጁ ማግኔቲክ ሲዲዎችና መስገጃ 
ምንጣፎች መስማት እና ማየት ለተሳናቸው ሰዎች 
ሐረም መስጂድ ውስጥ ይከፋፈላሉ፡፡

ለአቅመ-ደካሞች 
የሚሰጡ አገልግሎቶች
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 ¨ ለአካል ጉዳተኞች ማስተናገጃ የሚሆን እና በአንድ ጊዜ 
(25) ሰዎችን የሚያስተናግድ፣ ጠዋፍ በሚደረግበት 
ቦታ ሁለት ረከዐዎችን ማሰገድ የሚያስችል፣ ሁለተኛው 
ወለል ላይ አጅያድ የመስገጃ ስፍራ፣ ምድር ላይ 
በሚገኘው ወለል ላይ በተለይ በንጉስ ፈህድ አላህ 
ይዘንላቸው የማስፋፊያ ፕሮጀክት በኩል በር ቁጥር 
(67) ፊት ለፊት ላይ የመስገጃ ቦታ ለአቅመ-ደካሞች 
ተዘጋጅቷል፡፡ የሴቶች መስገጃ ስፍራ በምድር ወለል 
በኩል ከበር ቁጥር (88) እና (74) ላይ ይገኛል፡፡
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 ¨ ማየት ለተሳናቸው ሰዎች የሚያገለግሉ ኤሌክትሮኒክ 
ቁርአኖችና የብሬል ቁርአኖች ይገኛሉ፡፡
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 ¨ ማየት ለተሳናቸው ሰዎች መሄጃ የሚሆን መንገድ 
ሐረም መስጂድ ውስጥ ተሰርቷል፡፡
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የእንክብካቤ ማእከላት

ሐጃጆችና ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች የሚፈልጓቸውን 
መረጃዎችንና ማብራሪያዎችን የማቅረብ አገልግሎት 
በእነዚህ ማእከላት በኩል በተለያዩ አለም አቀፍ ቋንቋዎች 
ይሰጣሉ፡፡

በእነዚህ ማእከላት ውስጥ የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎች፡-

 ¨ የሐጅ እና የዑምራህ አገልግሎቶች በአጠቃላይ

 ¨ የቅሬታ እና አቤቱታ ማሳወቂያ አገልግሎቶች 

 ¨ መረጃ የመስጠትና የማብራራት አገልግሎት

 ¨ የልዩ መታወቂያ አገልግሎት
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በእንክብካቤ ማእከላቱ የሚሰጡ አገልግሎቶችን 
ማቅረቢያ ቋንቋዎች፡-

የስልክ ቁጥር፡-

9 2 0 0 0 2 8 1 4

በዚህ ማእከል ውስጥ አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ እነርሱም፡
- (ቻይንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ቱርክኛ፣ ኡዝቤክኛ፣ 

ኤንዶኔዠያኛ፣ የማላዩ ቋንቋ፣ ሃውሳኛ፣ ዐረቢኛ እና 
ፋርስኛ) ናቸው፡፡ 

10

የእንክብካቤ ማእከላትን ድረ-ገጾችን 
ለማግኘትና ወደማእከላቱ እንዴት 

መሄድ እንደሚቻል ለማወቅ 

(እዚህ ላይ ይጫኑ)

ቋንቋዎች 
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https://goo.gl/maps/6moA6n4KVXDuKxk7A


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 አድርገው 
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፡፡


