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ይህ የግንዛቤ ማስጨበጫ መመሪያ በሚከተሉት 
ቋንቋዎች የተዘጋጀ በመሆኑ እዚህ ላይ በመጫን 
የሚፈልጉትን ቋንቋ ማውረድ ይችላሉ፡፡
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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

አል-መዲቱ-
ልሙነወራህ

የመዲና ከተማ ደረጃ 
እና በሙስሊሞች ዘንድ 
ያላት ስፍራ

የመዲና ስሞች
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የመዲና ስሞች
መስጂድ አን-ነቢዊይ

መስጂድ ቁባእ

ጃዳህ ቁባእ

መስጂድ አል-ቂብለተይን 

መስጂድ አል-ኢጃባህ 
(መስጂድ በኒ ሙዓዊህ፣ 
መስጂድ አል-ሙባሃላህ)

መስጂድ አል-ገማማህ
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መስጂድ አቡ በክር አስ-
ሲዲቅ (አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይቀበላቸው)

መስጂድ ዑመር ኢብን 
አል-ኸጣብ አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው

መስጂድ ዐሊይ ኢብን 
አቢ ጣሊብ አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው

የአል-በቂዕ መካነ-
መቃብር ስፍራ

የኡሑድ ተራራ

አር-ሩማት ተራራ
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የኡሑድ ሰማእታት 
መካነ-መቃብር

ሰቂፋሀ በኒ ሳዒዳህ

የንጉስ ፋህድ የቅዱስ 
ቁርአን ማተሚያ ማእከል

የመዲነቱ-ሙነወራህ ቤተ-
መዘክር (የሒጃዝ ባቡር 
ጣቢያ ቤተ-መዘክር)

ዳሩ-ልመዲና የኪነ-ሕንጻና 
ስልጣኔ ቤተ-መዘክር

የመስጂድ አን-ነበዊ ሕንጻ 
ኤግዚብሽን
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የነበያዊ የሕይወት ታሪክ እና 
የኢስላማዊ ስልጣኔ አለም አቀፍ  
ኤግዝብሽን እና ቤተ-መዘክር

የመዲና 
አውቶብሶች

የቱሪስት 
አውቶብሶች

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፡፡

አል-መዲቱ-
ልሙነወራህ

8



በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ውስጥ የአላህ 
መልእከተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) መስጂድ በተመለከተ ለየት ያለ ጉብኝት ለማድረግ 
የሚያስችሎትን መመሪያዎችና ስለ መስጂዱ ዋና ዋና 
መረጃዎችን  ያገኛሉ፡፡
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መዲና በኢስላም ታሪክ ሁለተኛዋ ቅዱስ ስፍራ ስትሆን 
አላህ (ሱብሐነሁ ወተዓላ) ደረጃዎች ገልጿታል፡፡ 
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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ለመዲና አል-ሙነወራ ነዋሪዎች የአላህ መልእክተኛ የአላህ 
ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ምልጃ (ሸፋዐህ)፦ 

መዲና ውስጥ ነዋሪ ለሆኑና ችግሮቿን በትእግስት ለሚያስልፉ 
ትልቅ ምንዳ አላቸው። የአላህ መልእክተኛም የአላህ ሰላም 
እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን፤ "አንድ ሰው በእሷ ውስጥ 
ያሉትን መከራዎች አይታገስም ሞቶ  ከዚያ በትንሳኤ እለት እኔ 
ምልጃ (ሸፋዐህ) ወይም ምስክር ብሆንለት እንጂ።" በማለት  
እንዳረጋገጡት ለነዋሪዎቿ ምልጃ (ሸፈዐህ)  ይሆኑላቸዋል።"
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መዲና እጅግ የተባረከች ከተማ ነች፡- 

በረከት ማለት የመልካም ነገሮች መብርከትና 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 ከተማጸነህ እይነትና 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 ትርጉም ያላቸው ስሞች አሏት።

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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የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) ከተማ የሆነቸው መዲናህ ግን ከእሷ በፊት በዐረቢኛ 
ቋንቋ ‹‹አን-ነበዊያህ››/ ነቢያዊቷ/ የሚል መገለጫ በመጻፋ 
ክብሯ ይገላጻል፡፡ ‹‹አን-ነበዊያህ›› /ነቢያዊቷ/ የሚለው 
መገለጫ የከተማዋን ባለቤትነት ወደነቢዩ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳአው ላይ ይሁን) ለማስጠጋት ተፈልጎ የሚቀመጥ 
ቃል ነው፡፡

ከተማይቱ ‹‹ሙነወራህ››/ብርሃናማዋ/ የሚል መገለጫ 
የተሰጣት ሲሆን ለዚህ ምክንያቱ የነቢዩ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ብርሃን ከእሳቸው ወደዚህች 
ከተማ መሰደድ በኋላ በከተማዋ ውስጥ ቀጥተኛውን መንገድ 
የመመራትና የኢስላም ሃይማኖት ብርሃን ከአጽናፍ አጽናፍ 
ስላበራ 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 
በመቀበሏና ለእነሱ መብትና ክብር መጠበቅ ባደረገችው 
የመከላከል ተግባር ይህን ክብር ስላገኘች በዚህ ስም ተጠርታለች፡፡ 

ጠይባህ/መልካሟ/፡- ቃሉ ‹‹ጠይብ›› /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፡፡  
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መስጂድ አን-ነበዊን መጎብኘት ሱንና ከሆኑ ተግባራት 
መካከል አንዱ ነው፡፡

መሰጂድ አን-ነበዊን ለመጎብኘት የተገደበ ጊዜ የለውም፡፡ 
ስለዚህ ማንኛውም መጎብኘት የሚፈለግ ሰው በማንኛውም 
ጊዜ መጎብኘት ይችላል፡፡

መስጂድ 
አን-ነቢዊይ
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የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን)፤ ‹‹ለሶሰት መስጂዶች ካልሆኑ በስተቀር ጉዞዎችን 
ማድረግ አይበረታታም፡፡ እነርሱም ወደ መስጂደ-
ልሐራም፣ ወደዚህ የኔ መስጂድ እና ወደ መስጂደ-ልአቅሷ 
ናቸው፡፡›› ብለዋል፡፡

20



የመስጂድ አን-ነበዊን የመጎብኘት ስነ-ስርአት፡-

 ¨ ወደመስጂዱ ሲገቡ በቀኝ አግር መግባት

 ¨ ወደመስጂድ ሲገባ የሚባለውን ዱዓእ ማለት

 ¨ ከመስጂዱ ሲወጣ ግራ እግርን በማስቀደም መውጣት

 ¨ ከመሰጂድ ሲወጣ የሚባለውን ዱዓእ ማለት 
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 ¨ አር-ረውዳህ አካባቢ ሁለት ረከዐህ ሱንና ሰላት መስገድ፡፡ 
ይህም ሰላት ለመስገድ ፈቃድ ሲያገኙ እና መጨናነቅ በማ

ይኖርበት ጊዜ መስገድ የሚመከር ነው፡፡

 ¨ ዱዓእና ዚክር ማብዛ

 ¨ ሸሪዐዊ ስነ-ስርአቶችን በተከተለ ሁኔታ ለአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን እና ለሁለቱ 
ሰሐቦቻቸው ሰላምታ ማቅረብ፡፡
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 ¨ ግዴታ የሆኑ ሰላቶችን መስጂድ አን-ነበዊ ውስጥ በመስገድ 
ጊዜን ትርፋማ ማድረግ፡፡ 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፡፡›› ብለዋል፡፡

ስለመስጂድ አል-ነበዊ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን 
እና መረጃዎችን ለማግኘት

ስለመስጂድ አን-ነበዊ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋልን በሞባይልዎ ላይ 
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መስጂድ ቁባእ

 ¨ መስጂድ ቁባእ በኢስላም ታሪክ የመጀመሪያው መስጂድ 
ነው፡፡ 

 ¨ ይህ መስጂድ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን መዲና እንደገቡ የገነቡት መስጂድ ነው፡፡

 ¨ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
ከሰሐባቸው ከአቡ በክር አላህ መልካም ስራዎቻቸውን 
ይውደድላቸው ጋር መዲና ሲደርሱ እዚህ መስጂድ 
ውስጥ ለ4 ቀናት ተቀምጠዋል፡፡
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የቁበእ መስጂድ ደረጃ፡-
ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ይህን 
መስጀድ ይጎበኙ፣ በውስጡም ይሰግዱ፣ እንዲህም ይሉ 
ነበር፡፡ ‹‹በቤቱ ውስጥ ዉዱእ ያደረገ፣ ከዚያ ወደቁባእ 
መስጂድ መጥቶ ሰላት የሰገደ ምንዳው የዑምራህ ምንዳ 
የማድረግ ያህል ይሆንለታል፡፡››

 ¨ ይህን መስጂድ አስመልክቶ አላህ (ሱብሐነሁ ወተዓላ) 
እንዲህ ብሏል፤ 

‹‹ከመጀመሪያው ቀን ይዞ በአላህ ፍራቻ ላይ 
የተመሰረተው (የቁባ) መስጊድ በውስጡ ትልሰግድበት 
ይልቅ የተገነባ ነው፡፡›› (አት-ተውባህ ፡ 108)
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የቁባእ መስጂድ መገኛ፡-
ቁባእ መስጂድ በደቡብ ምዕራብ የመዲና አል-
ሙነወራህ ከተማ ወጣ ብላ በምትገኘውና በቴምር 
እርሻዎቿ በምትታወቀው ቦታ ውስጥ ይገኛል፡፡
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የመስጂዱ አጠቃላይ ስፋት፡-
 ¨ አሁን ላይ የቁባእ መስጂደድ አጠቃላይ ስፋት 13500 

ካሬ ሜትር ይሆናል፡፡

 ¨ መስጂዱ በአጠቃላይ ለ 25000 ሰጋጆች አገልግሎት 
ይሰጣል፡፡
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በ1143 ዓመተ-ሂጅራ የንጉስ ሰልማን የቁባእ 
መስጂድ  ማስፋፊያ ፕሮጀክት፡-

 ¨ ይህ ፕሮጀክት በቁባእ የማስፋፊያ ፕሮጀከልት ታሪክ 
እጅ ትልቁ የማስፋፊያ ፕሮጀከት ነው፡፡

 ¨ ይህ ፕሮጀክት መስጂዱን የማስፋት እና በመስጂዱ 
ዙሪያ የሚገኙ ቦታዎችን የማዘመን ፕሮጀክት ነው፡፡ 

 ¨ ፕሮጀክቱ አጠቃይ የመስጂዱን ስፋት ወደ 50000 
ካሬ ሜትር ከፍ ለማድረግ ያቀደ ፕሮጀክት ነው፡፡

 ¨ ከዚህ ጋር መስጂዱ አገልግሎት የሚሰጣቸውን 
ሰጋጆችን ቁጥር ወደ 66000 ክፍ ለማድረግ ያለመ 
ፕሮጀከት ነው፡፡ 
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ጃዳህ መስጂድ አን-ነበዊን እና መስጂድ ቁባእን በእግር 
በሚደረግ ጉዞ ለማገናኘት የተዘጋጀ የእግረኞች መንገድ 
ሲሆን እግረኞች ቀላል በሆነ ሁኔታ ከቁባእ መስጀድ 
ወደ መስጂድ አን-ነበዊ በተቃራኒው ከመስጂድ አን-ነበዊ 
ወደመስጂድ ቁባእ እንዲሄዱ (እንዲመላለሱ) በሚያስችሉ 
ዘመናዊ ግብአቶች የተሟላ ነው፡፡

በእግረኞች መንገዱ ዙሪያ ሱቆች፣ ካፌዎች እና 
ባሕላዊ ምግብ ቤቶች ይገኛሉ፡፡

ጃዳህ ቁባእ
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የእግረኞች መንገድ አጠቃላይ ርዝመት 3.6 ኪሎ 
ሜትር ይደርሳል፡፡ 

በዚህ የእግረኞች መንገድ የተወሰነ ክፍል በኩል ቀስታ 
እየተራመዱ በተለይ በእድሜ የገፉና ሕጻናት በመዲና አየር 
ንብረት ራሳቸውን ማስደሰት ይችላሉ፡፡ መንገዱ ሌሊት 
ላይ ሞቃታማ በሆነ አየር ንብረት ሁኔታ በእግር ማራመድ 
ያስችላል፡፡ 
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ይህ መስጂድ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊትን ወደካዕባህ አቅጣጫ 
(ወደቂብላህ) አዙሮ እንዲሰገድ የተደረገበት መስጂድ ነው፡፡

የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
መካ ሳሉ ሰላት ለመስገድ ፊታቸውን ወደበይተ-ልመቅዲስ 
(እየሩሳሌም) አቅጣጫ በማዞር ካዕባን በበይተ-ልመቅዲስና 
በእሳቸው መካከል ከፊት ለፊታቸው ,በማድረግ ይሰግዱ ነበር፡፡

መስጂድ አል-ቂብለተይን
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ወደመዲና በስደት ከመጡ በኋላ ከአንድ አመት በላይ 
ፊታቸውን ወደከዕባህ አቅጣጫ አዙረው መስገድ ቢወዱም 
አላህ (ሱብሐነሁ ወተዓላ)፤ ‹‹የፊትህን ወደሰማይ መገላበጥ 
እናያለን፡፡ ወደምትወዳትም ቂብላ እናዞርሃለን፡፡ ስለዚህ 
ፊትህን ወደተከበረው መስጊድ (ወደከዕባ) አግጣጫ 
አዙር፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 144) የሚለውን የቁርአን አንቀጽ 
እስኪያወርድላቸው ድረስ ፊታቸውን ወደበይተ-ልመቅዲስ 
አቅጣጫ አዙረው ይሰግዱ ነበር፡፡ ከላይ የተጠቀሰው 
የቁርአን አንቀጽ ከወረደላቸው በኋላ ፊታቸውን ወደከዕባህ 
አቅጣጫ አዙረው መስገድ ጀመሩ፡፡ 
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ይህ የተከሰተው የአላህ መልእከተኛ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ከበቢኒ ሰለማህ ጎሳ ቤቶች 
ውስጥ በአንደኛው ቤት ውስጥ ሳሉ ነበር ተብሏል፡፡ 
በዚህ ወቅት የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና በእሳቸው 
ላይ ይሁን እዚህ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎችን አላህ 
ስብሐነሁ ወተዓላ ፊታቸውን ወደከዕባህ አቅጣጫ 
አዙረው እንዲሰግዱ እስኪያዛቸው ድረስ ሁለት የዙህር 
ሰላት ረከዐዎችን እያሰገዱ ነበር፡፡ ከዚያ ሰላት ውስጥ እያሉ 
በመጣላቸው ትእዛዝ መሰረት ፊታቸውን ወደከዕባህ 
አቅጣጫ አዞሩ፡፡ በዚህም የተነሳ ይህ መስጂድ የሁለቱ 
ቂብላዎች መስጂድ (መስጂድ አል-ቂብለተይን) ተብሎ 
ተሰየመ፡፡
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ይህ መስጂድ ከመስጂድ አን-ነበዊ 4 ኪሌ ሜተር 
ርቀት ላይ በቢ ሰለማህ መንደር ውስጥ ይገኛል፡፡ 

ወደዚህ መስጂድ ለመሄድ

እዚህ ላይ ይጫኑ
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https://goo.gl/maps/TzokRjk8jgBBaAnH6


በጣም ረዥም ታሪክ ያለውና በነቢዩ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ዘመን የተገነባ መስጂድ 
ነው፡፡

መስጂድ አል-ኢጃባህ 
(መስጂድ በኒ ሙዓዊህ፣ 
መስጂድ አል-ሙባሃላህ)
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 ¨ ይህ መስጂድ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን ዱዓእ አድርገው ላደረጉት ዱዓእ ፈጣን ምላሽ 
ያገኙበት መስጂድ በመሆኑ የስያሜው ምክንያት ከዚህ 
ሁኔታ ጋር ይያዛል፡፡ 

 ¨ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ከእለታት 
አንድ ቀን በዚህ መስጂድ በኩል አለፉና መስጂዱ ውስጥ 
ገብተው ሁለት ረከዐህ ሰላት ሰገዱ፡፡ ከእሳቸው ጋር የነበሩ 
ሰሐቦቻቸውም ከእሳቸው ጋር አንድ ላይ ሰገዱ፡፡ ሰላት 
ከሰገዱ በኋላ ሶስት ነገሮችን አላህን በጽኑ ለመኑ (ዱዓእ 
አደረጉ)፡፡ ከለመኑት ሶስት ነገሮች ለሁለቱ ምላሽ ሲያገኙ 
ሶተኛውን ግን ተከለከሉ፡፡

37



 ¨ መስጂድ አል-ኢጃባህ ከመስጂድ አን-ነበዊ በስተሰሜን 
ምስራቅ አቅጣጫ ይገኛል፡፡

 ¨ የመስጂዱ ማስፋፊያ ከተከናወነ በኋላ መስጂድ አል-
ኢጃባህ ከመስጂድ አን-ነበዊ በ 580 ሜትር ይርቃል፡፡ 

 ¨ አሁን ያለው መስጂድ በቀድሞው መስጂድ ቦታ ላይ 
በአስ-ሰዑዲ ዘመን የተገነባ ነው፡፡

 ¨ አጠቃላይ የመስጂዱ ስፋት 500 ካሬ ሜትር ይሆናል 
ተብሎ ይገመታል፡፡

የመስጂዱ ቦታ፡-

መስጂዱ ሁሉንም ግዴታ የሆኑ ሰላቶችን ለመስገድ 
ለሚመጡ ሰዎች በቂ ነው፡፡

እዚህ ላይ ይጫኑ
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https://goo.gl/maps/3S2tC8rxHkthSPTK6


መስጂድ አል-ገማማህ

 ¨ መስጂድ አል-ገማማህ የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን የዒድ እና የኢስቲስቃእ 
(ዝናብ ሲጠፋ አላህ ዝናብን እንዲያዘንብ የሚሰገድ ሰላትን) 
ሰላቶችን በሰገዱበት ቦታ ላይ የተገነባ መስጂድ ነው፡፡

 ¨ መስጂድ አል-ገማማህ ከመስጂድ አን-ነበዊ በስተደቡብ 
ምዕራብ አቅጣጫ በ 500 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ 
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የስያሜው ምክንያት፡-,

 ¨ የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን ዝናብ በጠፋበት ወቅት አላህ ዝናብ ያዘንብላቸው 
ዘንድ ሰላት ሰለሰገዱበት ነው መስጂዱ በዚህ ስያሜ 
የተጠራው የሚል ዘገባ አለ፡፡ በሌላ ዘገባ ደግሞ የአላህ 
መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
እዚህ ቦታ ላይ እየሰገዱ ሳሉ ደመና ጸሐይን በመሸፈኑ 
ምክንያት ነው መስጂዱ በዚህ ስም የተሰየመው ተብሏል፡
፡ በእዚህ ላይ ‹‹አል-ገማማህ›› የዐረቢኛ ቃል ሲሆን 
ትርጉሙ ‹‹ደመና›› ማለት ነው፡፡

 ¨ አል-ገማማህ መስጂድ በዑመር ኢብን ዐብዱ-ልዐዚዝ 
ዘመን-መንግስት መዲና ላይ የተገነባ መስጂድ ነው፡፡

 ¨ በተለያዩ ጊዜያት ለመስጂዱ ጥገናዎች ተደርገውለታል፡፡
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የመስጂዱ ቦታ፡-

 ¨ ከጁምዐህ ሰላት ውጭ በዚህ መስጂድ ውስጥ አምስቱም 
ግዴታ የሆኑ ሰላቶች ይሰገዱበታል፡፡ 

 ¨ አሁን ላይ ለስነ-ሕንጻ ግንባታው ከፍተኛ የሆነ እክብካቤና 
ጥበቃ እየተደረገለት ይገኛል፡፡ 

የመስጂዱ ቦታ፡-

እዚህ ላይ ይጫኑ
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https://goo.gl/maps/JPXruoXiRiYfhUpNA


መስጂድ አቡ በክር አስ-
ሲዲቅ (አላህ መልካም 

ስራዎቻቸውን ይቀበላቸው)

 ¨ በዘመነ-መንግሰታቸው አቡ በከር አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው መዲና ውስጥ ከተከታዮቻቸው 
ጋር የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን የዒድ ሰላት ይሰግዱበት ከነበረው ቦታ በቅርብ 
ርቀት ላይ የዒድ ሰላትን በሚሰግዱበት ቦታ ላይ የተገነባ 
መስጂድ ነው፡፡
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 ¨ መስጂድ አቡ በክር አስ-ሲዲቅ ከመስጂድ አል-ገማማህ 
በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል፡፡

 ¨ ታሪካዊ የሆነ የኪነ-ሕንጻ ግንባታውን ጠብቆ እንደያዘ 
የሚገኝና ታሪካዊ ቀደምት ከሆኑ መስጂድ መስጂዶች 
መካከል አንዱ ከመሆኑ ባሻገር እይታው የጎብኚዎችን 
አፍ የሚያሰከፍት ነው፡፡
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 ¨ መስጂድ በዑመር ኢብን ዐብዱ-ልዐዚዝ ዘመነ-ኺላፋ 
መዲና ላይ የተገነባ መስጂድ ነው፡፡

 ¨ መስጂዱ ከጥቁር ድንጋይ የተሰራበትን ኪነ-ሕንጻ 
ግንባታ እንደያዘ ያለ መስጂድ ነው፡፡

 ¨ መስጂዱ እንደሂጅራ ዘመን አቆጣጠር በ1254 ዓመተ-
ሂጅራ በተገነባበት ሁኔታ ይገኛል፡፡

የመስጂዱ ቦታ፡-

ጎብኚዎች መስጂዱን ከቅርብ ርቀት መመልከትና 
ከውጨኛው ቅጽር ግቢ ፎቶ መነሳት ይችላሉ፡፡

የመስጂዱ ቦታ፡-

እዚህ ላይ ይጫኑ
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https://goo.gl/maps/LvkV3mL4vwp3JkRh7


መስጂድ ዑመር ኢብን 
አል-ኸጣብ አላህ መልካም 

ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው

በዑመር ኢብን አል-ኸጣብ አላህ መልካም ስራዎቻቸውን 
ይውደድላቸው ዘመነ-ኺላፋ የዒድ ሰላት ይሰገድበት 
በነበረው ቦታ ላይ የተገነባ መስጂድ ነው፡፡
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 ¨ የዑመር ኢብን አል-ኸጣብ አላህ መልካም ስራዎቻቸውን 
ይውደድላቸው መስጂድ ከመስጂድ አን-ነበዊ 
በስተደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ይገኛል፡፡

 ¨ መስጂዱ ከተስፋፋ በኋላ ከመስጂድ አን-ነበዊ 455 
ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡

 ¨ መስጂዱ ከተገነባ ከ 850 ዓመተ-ሂጅራ በኋላ 
ለመጀመሪያ ጊዜ መስጂዱ እንደገና ተገንብቷል፡፡

የመስጂዱ ቦታ፡-

እዚህ ላይ ይጫኑ
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መስጂድ ዐሊይ ኢብን 
አቢ ጣሊብ አላህ መልካም 

ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው

መስጂድ ዐሊይ ኢብን አቢ ጣሊብ አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው መስጂድ በዐሊይ ኡብን 
አቢ ጣሊብ ዘመነ-ኸሊፋነት የዒድ ሰላት ይሰገድበት 
በነበረው ቦታ ላይ የተገነባ መስጂድ ነው፡፡
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 ¨ መስጂድ ዐሊይ ኢብን አቢ ጣሊብ አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው ከመስጂድ አን-ነበዊ 
በስተምዕራብ ይገኛል፡፡

 ¨ ከመስጂድ አን-ነበዊ በ 400 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡
፡

 ¨ መስጂዱ ለመጀመሪያ ጊዜ በዑመር ኢብን    ዐብዱ-
ልዐዚዝ ዘመነ-ኺላፋ መዲና ላይ የተገነባ መስጂድ 
ነው፡፡

 ¨ እንደሂጅሪያ አቆጣጠር በ1411 ዓመተ-ሂጅራ በአስ-
ሰዑዲ ዘመነ-መንግሰት የመስጂዱ እድሳት ተካሂዷል፡
፡

የመስጂዱ ቦታ፡-

እዚህ ላይ ይጫኑ

49

https://goo.gl/maps/WfEJBBeB7i2MBk2F6


የአል-በቂዕ መካነ-መቃብር ስፍራ ከአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ዘመን ጀምሮ 
እስከአሁን ድረስ መካነ-መቃብር ሆኖ እየገለገለ የሚገኝ 
የመካነ-መቃብር ስፍራ ነው፡፡

የአል-በቂዕ መካነ-
መቃብር ስፍራ
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ለዘመናት በርካታ ሰዎች በዚህ መካነ-መቃብር ተቀብረዋል፡
፡ በዚህ መካነ-መቃብር ከተቀበሩ መካከል የምእምናን 
እናቶች በሚል ማእረጋቸው የሚታወቁት የአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ሚስቶችና 
በርካታ ቁጥር ያላቸው የተከበሩ ሰሐባዎች አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው ተቀብረዋል፡፡

የአል-በቂዕ መካነ-መቃብር ስፍራ ከመስጂድ አን-ነበዊ 
በስተደቡብ ምስራቅ ይገኛል፡፡

የመካነ-መቃብሩ አጠቃላይ ስፋት 180000 ካሬ ሜትር ነው፡፡
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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፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) የአል-በቂዕን የመቃብር ስፍራ በብዛት ይጎበኙ፣ 
ለሟቾቹም ዱዓእ ያደርጉ ነበር፡፡
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ከፈጅር ሰላት በኋላ እስከ ጠዋቱ 2 ሰአት

 ¨ ከዐስር ሰላት በኋላ  ለአንድ ሰአት

 ¨ በየእለቱ ግዴታ ከሆኑ ሰላቶች በኋላ የአስክሬን ቀብር 
ስነ-ስርአት ካለ 

 ¨ የአል-በቂዕን የመቃብር ስፍራ መጎብኘት ለወንዶች 
የተፈቀደ ነው፡፡

ወደአል-በቂዕ መካነ-መቃብር ስፍራ 
ለመሄድ 

እዚህ ላይ ይጫኑ
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የአሑድ ተራራ በአላህ መልእከተኛ የአላህ ሰላምና እዘነት 
በእሳቸው ይሁን ዘንድ እጅግ ክብር ያለው ተራራ ነው፡፡ 
የኡሑድ ተራራን አስመልክተው የአላህ መልእክተኛ የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን፤ ‹‹ኡሑድ የምንወደውና 
የሚወደን ተራራ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡ 

የኡሑድ ተራራ
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 ¨ በዚህ ተራራ ዙሪያ በርካታ ታላላቅ ኢስላማዊ ጦርነቶች 
ተካሂደዋል፡፡ ከእነዚህ ጦርነቶች መካከል 70 የሚሆኑ 
ሰሐባዎች መስዋአት የሆኑበት ከእነሱም ታላቁ ሰሐቢይ 
ሐምዛህ ኢብን አቢ ጣሊብ አላህ መልካም ስራዎቻቸውን 
ይውደድላቸው የተሰዉበት የአሑድ ጦርነት አንዱ ነው፡፡ 
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 ¨ የኡሑድ ተራራን በግዙፍነቱ የአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ብዙ ጊዜ 
ምሳሌ የሚሰጡበት የሆነ ተራራ ነው፡፡ ለምሳሌ የአላህ 
መልእከተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን ሰሐቦቻቸው ሲያሞግሱና ሲያወድሱ፤ ‹‹ነፍሴ 
በእጁ በሆነችው ጌታ እምላለሁ! አንዳችሁ የኡሑድ 
ተራራን የሚያህል ወርቅ ቢመጸውት ከሰሐቦች አንጻር 
የእነሱን እፍኝ ወይም አምሳያውን ግማሽ አያህልም፡
፡›› ብለዋል፡፡ 

 ¨ ከመስጂድ አን-ነበዊ በስተሰሜን በ 4 ኪሎ ሜትር 
ይርቃል፡፡
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የኡሑድ ተራራ ለምን በዚህ ስያሜ ተሰየመ? የአሑድ 
ተራራ በዚህ ስያሜ የተሰየመው በዙሪያው ካሉ ተራሮች 
መካከል ለብቻው ተነጥሎ የሚገኝ ተራራ በመሆኑ ነው፡፡ 

ይህ ተራራ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ እንደሰንሰለት 
የሚዘረጋና በግምት ወደሰሜን ያዘነበለ ተራራ ነው፡፡

 ¨ ርዝመቱ፡- 7 ኪሎ ሜትር

 ¨ ወርዱ፡- ከ2 እስከ 3 ኪሎ ሜትር 

 ¨ ከፍታው፡- እስከ 1077 ሜትር ይደርሳል፡፡
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 ¨ በተራራው የሚገኙ ድንጋዮች ቀለማት አይነት 
ከቀይ ግራናይት እስከ በጣም አረንጓዴና ጥቁር 
ግራናይት ድረስ የሚለያይ ነው፡፡ 

 ¨ በተራራ ላይ በርካታ ሸለቆዎችና ጎድጓዳ ቦታዎች 
የሚገኙ ሲሆን እነዚህ ጎድጓዳ ቦታዎች የዝናብ 
ውሃን ይዘው ይቆያሉ፡፡ 
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የኡሑድ ተራራን በሚጎበኙበት ጊዜ፤

 ¨ የኡሑድ ተራራን

 ¨ የሩማት ተራራን እና

 ¨ የሹሃዳኦችን (ሰማእታትን) መካነ-መቃብር 
ትጎበኛላችሁ፡፡

ወደኡሑድ ተራራ ከመሄድ የተለያዩ መጓጓዣ ዘዴዎችን 
መጠቀም ይችላሉ፡፡

1- የመዲና አውቶብሶች፡-

መነሻ ቦታ ሐረም

የሐረም አውቶብሶች ጣቢያ (ከሐረም - ኡሑድ)

2- የቱሪስት ጉብኝት አውቶብሶች
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አር-ሩማት ተራራ

ከኡሑድ ተራራ አቅራቢያ የሚገኝ ትንሽዬ ተራራ ነው፡፡

በዚህ ስም የተሰየበት ምክንያት፡-

የአር-ሩማት ተራራ በዚህ ስም የተሰየመበት ምክንያት 
የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን በኡሑድ ጦርነት ወቅት ቀስትና ጦር ወርዋሪዎች 
ወደኡሑድ ተራራ እንዲወጡና በዚያው ,ላይ እንዲጸኑ፣ 
ሙስሊሞችንም ከጠላቶችቻቸው ጥቃትና ከበባ 
እንዲጠብቁ ስላለዙ ነው፡፡
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 ¨ የቀስትና ጦር ወርዋሪዎች ብዛት ሃምሳ ነበር፡፡

 ¨ የቀስትና ጦር ወርዋሪዎች በዐብደላህ ኢብን ጁበይር አላህ 
መልካም ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው መሪ ስር ነበሩ፡፡ 

 ¨ አላህ ወሰነውና ከተቀስት ወርዋሪዎቹ መካከል የተወሰኑት 
የጠላት ጦር መሸነፉንና ሽሽቶ መፈርጠጡን ሲያዩ የአላህ 
መልእከተኛን የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
ትእዛዝ በመጣስ በጽናት እንዲቆሙበት ከተነገራቸው የኡሑድ 
ተራራ መሪያቸው ዐብደላህ ኢብን ጁበይር አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው እንዳይወርዱ እየከለከሏቸው 
የምርኮ ንብረት ለመሰብሰብ ወረዱ፡፡

 ¨ በዚያን ጊዜ ጣኦት አምላኪ ጣላት ስለነበር- ኻሊድ ኡብን 
አል-ወሊድ ይህን የቀስት ወርዋሪዎችን ከኡሑድ ተራራ 
መልቀቅ እንደአጋጣሚ በመጠቀም ከሙሰሊሞች ጦር ጀርባ 
በመዞር ተከስቶ የነበረውን የሙስሊሞች ድል ወደሽንፈት 
ቀየረው፡፡ በዚህም በርካታ ታላላቅ ሰሐቦች አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው ተገደሉ፡፡ አላህም ይህን 
አስመልክቶ እንዲህ ብሏል፤ ‹‹ሁለት ብጤዎችዋን በእርግጥ 
ያገኟችሁ የኾነች መከራ (መጠቃት) ባገኛችሁ ጊዜ “ይህ 
ከየት ነው” አላችሁን “አርሱ ከነፍሶቻችሁ ነው፡፡”›› (ኣሊ 
ዒምራን ፡ 165)
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የኡሑድ ሰማእታት 
መካነ-መቃብር

 ¨ የኡሑድ መካነ-መቀብር ከመስጂድ አን-ነበዊ 
በስተሰሜን በኩል ይገኛል፡፡ 

 ¨ ከመስጂድ አን-ነበዊ በ 5 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡

 ¨ በኡሑድ ተራራ ስር ይገኛል፡፡ 
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 ¨ ይህ የመካነ-መቃብር ስፍራ የሰምእታት አደባባይ 
በመባል ይታወቃል፡፡

 ¨ ይህ የመቃብር ስፍራ በዚህ ስም የተሰየመበት 
ምክንያት በውስጡ 70 የሚደርሱ በኡሑድ 
ጦርነት የተሰዉ ታላላቅ ሰሐቦችን ክቡር አካልን 
በመያዙ ነው፡፡ 

በዚህ መካነ-መቃብር ከተቀበሩት ታላላቅ ሰሐባዎች 
አላህ መልካም ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው 
መካከል፡-

 ¨ የሰምአታት መሪና የነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን አጎት የሆኑት ሐምዛህ ኢብን ዐብዱልሙጠሊብ 
አላህ መልካም ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው ይገኛሉ፡
፡ 
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የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን እንዳሉ፤ ‹‹አስ-ሰላሙ ዐለይኩም ዳረ 
ቀውሚ ሙእሚኒን ወኢንና እንሻ አላሁ ቢኩም 
ላሒቁን የርሐሙ-ልላሁ አል-ሙስተቅዲሚነ ሚንና 
ወልሙስተእኺሪን፡፡/ በአማኝ ሕዝቦች መኖሪያ ውስጥ 
የምትኖሩ ሕዝቦች ሆይ! ሰላም በእናንተ ላይ ይሁ፡፡ 
እኛ በአላህ ፈቃድ እናንተን ተከታዮች ነን፡፡ አላህ ከእኛ 
መካከል ለቀደሙትንና ለዘገዩት ይዘን፡፡/›› እንዳሉት 
መካነ-መቃብሩን የሚጎበኙ ሰዎች ይህን ማለታቸው 
ነቢያዊ ፈለግን እንደመተከተልና እንደመተግባር 
ይቆጠርላቸዋል፡፡ 

 ¨ የመካነ-መቃብር ስፍራው አሁን ላይ ዙሪያውን 
በአጥር የታጠረ ሲሆን ጎብኒዎች በመካነ-መቃብሩ 
ውስጥ የሚገኘውን ነገር ሁሉ መመልከት እንዲችሉ 
ተደርገዋል፡፡ 
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 ¨ ይህ ቦታ ሰሐቦች ከነቢዩ የአላህ ሰላምና እዘነት 
በእሳአው ላይ ይሁን ሕልፈት በኋላ የሙስሊሞች መሪ 
ይሆኑ ዘንድ ለአቡ በክር አላህ መልካም ስራዎቻቸውን 
ይውደድላቸው ቃል-ኪዳን የገቡላቸው ቦታ ነው፡፡

 ¨ ይህ ቦታ ለበኒ ሳዒዳህ የተሰየመበት ዋና ምክንያት 
በዚህ ቦታ ከበኒ ሳዒዳህ ጎሳ የእርሻ ቦታዎች መካከል 
አንዱ የእርሻ ቦታ ስለሚገኝ ነው፡፡

ሰቂፋሀ በኒ
ሳዒዳህ
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 ¨ ይህ ቦታ መዲና ውስጥ ከሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎች 
መካከል አንዱ ነው፡፡

 ¨ ካለው ታላቅ የሆነ ታሪካዊነትና በዚህ ቦታ በተከሰቱት 
ታሪካዊ ክስተቶች የተነሳ ይህ ቦታ በሙስሊሞች ዘንድ 
ከፍተኛ ደረጃ ተሰጥቶታል፡፡

 ¨ ከመስጂድ አን-ነበዊ በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 
ይገኛል፡፡

 ¨ ከመስጂድ አን-ነበዊ በ 500 ሜትር ይርቃል፡፡
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የሰቂፋህ ቦታ፡-

 ¨ ይህን ታሪካዊ ቦታ ለመመልከት ጎብኚዎች በርካታ 
ዛፎች ባሉበት ስፍራ መሐል የሚሄዱበት ቦታ ነው፡፡   

 ¨ በድሮ ጊዜ 3 ግድግዳዎች ያሉት፣ በአንድ በኩል ክፍት 
የሆነና ጣሪያ ያለው ቦታ ነበር፡፡

 ¨ አሁን ላይ ግን የበኒ ሰቂፋህ ቦታ በግንብ በታጠረ ቦታ 
ውስጥ የሚገኝ የአትክልት ስፍራ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡
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እጅግ ዘመናዊ የሕትመት ዘርፍ ቅዱስ ቁርአንን እና 
ከቁርአን ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የቅዱስ ቁርአን 
ትርጉሞችን የማተም አገልግሎት የሚሰጥ፣ የቅዱስ ቁርአን 
ጽሑፍ ከመበረዝ የሚጠብቅ፣ በድምጽ የተቀረጹ የቁርአን 
ንባቦችን፣ በኤሌክተሮኒክ ዘዴ ቁርአንን እና የቁርአን 
መተግበሪያዎችን የሚያራጭ  ማእከል ነው፡፡

የንጉስ ፋህድ የቅዱስ 
ቁርአን ማተሚያ ማእከል
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በዚህ ማእከል ውስጥ ቁርአንን ማተም የሚችል በዓለም 
ግዙፍ የሆነ የሕትመት ማሽን ይገኛል፡፡ 

ይህ የሕትመት ተቋም በመላው ዓለም ኢስላምንና 
ሙስሊሞችን በማገልገል የሳዑዲ ዐረቢያ መንግሰት አብይ 
መገለጫዎች መካከል አንዱ ሆኗል፡፡

የሕትመት ተቋሙ ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ እስከአሁን 
ድረስ ከ 35 ሚሊየን የቅዱስ ቁርአን ኮፒዎችን ለሕትመት 
አብቅቷል፡፡

በየአመቱ በግምት 20 ሚሊየን የቅዱስ ቁርአን ኮፒዎች 
ለሕትመት ይበቁበታል፡፡
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ከ250 ኮፒዎች በላይ የተለያዩ መጠን ያላቸው የቁርአን 
ኮፒዎችና በተለያዩ ቋንቋዎች የተተረጎሙ የቅዱስ ቁርአን 
ትርጉሞች ለሕትመት ይበቁበታል፡፡

መገኛ፡-

ከመዲና - ተቡክ ደረስ ባለው መንገድ መካከል

ወደስፍራው ለመሄድ

እዚህ ላይ ይጫኑ
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ስራ የጀመረበት አመት፡-ማእከሉ እንዲሂጅራ 
አቆጣጠር በ1450 ዓመተ-ሂጅራ ላይ ተከፍቶ ስራ 
ጀመረ፡፡

የማእከሉን ደረ-ገጽ እዚህ ላይ በመጫን መጎብኘት 
ስለሚቻልበትና የሚሰጡ አገልግለቶቹን ማወቅ 

ይችላሉ፡፡
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እ.ኤ.አ በ1983 ዓመተ-ልደት የሒጃዝ በቡር ጣቢያን 
‹‹የመዱናህ ቤተ-መዘክር›› በሚል ስያሜ ወደሚሰየም 
በቤተ-መዘክርነት የመለወጥ ፕሮጀከት ተግባራዊ ሆነ፡
፡ የሒጃዝ ባቡር ጣቢያ እ.ኤ.አ በ1908 ዓመተ-ልደት 
ነበር የተቋቋመው፡፡

የመዲነቱ-ሙነወራህ ቤተ-
መዘክር (የሒጃዝ ባቡር 
ጣቢያ ቤተ-መዘክር)
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ቤተ-መዘክሩ በውስጡ የሚይዛቸው ነገሮች

 ¨ የተለያዪ ታሪካዊ ቅርሶች፣ የሚታዩ ኤግዝብሽኖች፣ ለዘመናት 
የመዲነቱ-ልሙነወራህን ታሪካዊ ለውጥ የሚያሳዩ ፎቶግራፎች

 ¨ ወደ 2000 የሚጠጉ የመዲናን ባህልና ልማድ የሚያሳዩ ታሪካዊ 
ቅርሶች፣ ታሪካዊ ሰነዶችና ድርሳናት፣ የመዲናን ተፈጥሯዊ 
መልከአ-ምድራዊ አቀማመጥንና የመኖሪያ ቤቶች እንዲሁም 
የመዲናን ክትመት የሚያሳዩ ፎቶግራፎች፡፡ 
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የቤተ-መዘክሩ መገኛ፡-
ቤተ-መዘክሩ መዲና ውስጥ በሚገኘው የባቡር ጣቢያ 
ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የባቡር ጣቢያው የመጨረሻው 
የሒጃዝ ባቡር ጣቢያ ነው፡፡ ቤተ-መዘክሩ ከአል-
ዐንበሪያህ መስጂድ አቅራቢያ ይገኛል፡፡

ወደ የሒጃዝ ቤተ-መዘክር ድረ-ገጽ 
ለማምራት 

እዚህ ላይ ይጫኑ
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


ዳሩ-ልመዲና የኪነ-ሕንጻና ስልጣኔ ቤተ-መዘክር ከነቢዩ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ወደመዲና 
ከተሰደዱበት ጊዜ ጀምሮ እሰከአሁን ድረስ ያለውን 
የመዲና አል-ሙነወራህን የዘመናት የስልጣኔ፣ የባህልና 
የኢስላማዊ ታሪክን የሚያሳይ ቤተ-መዘክር ነው፡፡

ዳሩ-ልመዲና የኪነ-ሕንጻና 
ስልጣኔ ቤተ-መዘክር
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ቤተ-መዘክሩ በመዲና እና በመሰጂድ አን-ነበዊ ታሪክ እንዲሁም 
በአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
የሕይወት ታሪክ ውስጥ እንድትዘዋወሩ ያደርጋችኋል፡፡ በቤተ-
መዘክሩ ውስጥ የሚገኙ አስጎኚዎች በተለያዩ ቋንቋዎች፡-

 ¨ በቤተ-መዘክሩ ውስጥ ስለሚገኙት ታሪካዊ ቅርሶች ብዛት

 ¨ ስለታሪዊ ቅርጸ-አካላት

 ¨ ስለፎቶ ግራፎች፣ ስእሎች፣ በድንጋይ ላይ የተቀረጹ 
ጽሑፎች፣ ስለጥንታዊ ጽሑፎችና ድርሳናት ሰፈ ያለ ገላጻ 
ያደርጋሉ፡፡
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የመስጂድ አን-ነበዊ 
ሕንጻ ኤግዚብሽን

የመስጂድ አን-ነበዊ ሕንጸ የኢስላማዊውን ኪነ-ሕንጻ ድንቅ 
ውበትንና በውስጡ የሚይዛቸውን ታሪካዊ ቅርሶችን 
እንደማሳያ ምስክር ተደርጎ ይወሰዳል፡፡

77



ይህ ኤግዚብሽን የጎኚዎችን ስሜት ለማነሳሳት፣ የመስጂድ 
አን-ነበዊን ኪነ-ሕንጻ እንዲሁም ሕንጻው የሚሰጣቸውን 
አገልግሎቶች ለማስተዋወቅ አልሞ የተዘጋጀ ኤግዚብሽን 
ነው፡፡

የኤግዚብሽኑ መገኛ፡-

(በቂብላህ አቅጣጫ) ከመሰጂድ አን-ነበዊ በስተደቡብ 
ይገኛል፡፡
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 ¨ ኤግዚብሽኑ ለጎብኚዎች ስለመስጀድ አን-
ነበዊ መገለጫዎች ለምሳሌ ስለሚንበሩ፣ 
ስለምኩራቡ፣ ስለጉልላቶቹ፣ ስለዣንጥላዎቹ፣ 
ስለበሮቹ፣ ስለሚናሬቶቹና ስለማእዘኖቹ በመናገር 
የጎብኚዎችን ስሜት ያነሳሳል፡፡ 

 ¨ በውስጡ የሚገኙትን ነገሮች በዘመናዊ የቴክኖሎጂ 
መሳሪያዎችና በተለያዩ አለም አቀፍ ቋንቋዎች 
ያስተዋውቃል፡፡ 
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ጎብኚዎች መስጂድ አን-ነበዊና በኤግዚብሽን ውስጥ 
የሚገኙት ቁሳቁሶች የእውቀታቸውና እሳቤያቸው 
ማስረጃ ስለሆኑ ሊጠብቋቸው ይገባል፡፡ 

በ 12 ቅረጸ-አካላት በኩል፡-

 ¨ የመስጂድ አን-ነበዊ ግንባታ ታሪክ ከመጀመሪው ጀምሮ 
ይቀርባል፡፡

 ¨ በታሪክ ውስጥ መስጂዱ ያለፈበትን የማስፋፊያ ሒደቶችን 
ያቀርባል፡፡ 
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አጠቃላይ በሆነ ሁኔታ ከነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን ሕይወት ታሪክ፣ ስነ-ስርአቶቻቸው፣ 
ድንጋጌዎቻቸው፣ ለየት ባለው ስርአተ ትምህርት፣ ጥልቅ 
የሆነውን የጥናትና ምርምር ሂደት፣ ብቸኛ የሆውን 
ቴክኖሎጂንና የፈጠራ ስራዎችን በማስተዋወቅ ላይ 
ያተኩራል፡፡

የነበያዊ የሕይወት ታሪክ እና 

የኢስላማዊ ስልጣኔ አለም አቀፍ  
ኤግዝብሽን እና ቤተ-መዘክር
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መገኛ፡-
በመስጂድ አን-ነበዊ በስተደቡብ በቂብላህ አቅጣጫ  
ይገኛል፡፡

ኤግዚብሽኑ በዋናነት በሚከተሉት ነጥቦች ላይ 
አላማ ያደርጋል፡፡

 ¨ እጅግ ክቡር እና እጅግ በጣም የላቀ ከሂነው ጋር 
አላህ፣ ከተከበሩ ስሞቹ፣ መገለጫዎቹና ከችሎታው 

ማስረጃዎች ጋር ማስተዋቅ

 ¨ ኢስላምን፣ እሴቶቹንና መርሆዎቹን በማስተዋወቅ

82



የማስተዋወቂያ ቋንቋዎች፡-
የማስተዋወቂያ ቋንቋዎች ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ ቋንቋዎች መካከ
ልም፡- አንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ስፖንኛ፣ ኡርዱኛ፣ ቱርከኛ፣ 
ኢንዶኔዥያኛ ቋንቋዎች ይገኛሉ፡፡

 ¨ የኢስላም ነቢይ የሆኑትን የነቢዩ ሙሐመድን የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን የሕይወት ታሪክ 
በማስተዋወቅ፡፡

 ¨ ከነቢያትና መልእክተኞች የአላህ ሰላም በእነሱ ላይ 
ይሁን ጋር በማስተዋወቅ፡፡

 ¨ ከኢስላማዊ ትውፊቶችና የስልጣኔ መገለጫዎች ጋር 
በማስተዋወቅ፡፡
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የመዲና አውቶብሶች ልዩ በሆነ መስተንግዶ የተዘጋጁ 
በመሆናቸው ካሉበት ቦታ እንስተው ወደተለያዩ ዋና ዋና 
የመዲና ስፍራዎች በተወሰነላቸው የጊዜ ሰሌዳና በቀላል 
የትራንስፖርት ክፍያ አድርሰው ይመልሷችኋል፡፡

የመዲና አውቶብሶች

84



የትራንስፖርት ክፍያውን በጥሬ ገንዘብ ወይም በኤሌክትሮኒክ 
ገንዘብ መክፈያ ወይም ለአውቶብሶቹ ተብለው በተዘጋጁት 
መተግበሪያዎች በኩል መፈጸም ይችላሉ፡፡ የአውቶብስ 
መቆሚያ ስፍራዎችንና የሚያልፉባቸውን መስመሮች ለማወቅ 
መተግባሪያውን ስልክዎ ላይ ይጫኑ፡፡

Android IPhone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


የቱረስት አውቶብሶች ባለሁለት ፎቅ የሆኑ አውቶብሶች ሲሆኑ 
የላይኛው ፎቅ ጣሪያ ከፍት የሆ ነው፡፡ እነዚህ የቱሪስት 
አውቶብሶች መዲና ውስጥ በሚገኙ በተለያዩ 12 ዋና ዋና 
ቦታዎችና የሚጎበኙ ስፈራዎች ላይ ይቆማሉ፡፡ ቱረስቶ ች 

የቱሪስት አውቶብሶች

Heures Langues
24 8
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የቱሪስት አውቶብሶች በተለያዩ 12 ዋና ዋና ቦታዎች ላይ 
ይቆማሉ፡፡ ከእነዚህ ዋና ዋና ቦታዎች መካከል፡-

አል-መስጂድ አን-ነበዊ

መሽጂድ ቁባእ

የኡሑድ ጦርነት የተካሄደበት ቦታ

የኸንደቅ ጦርነት የተካሄደበት ቦታ

ሙጀመዕ አን-ኑር 

የሒጃዝ ባቡር ጣቢያ

ጃዳህ ቁባእ

ስለጊዜ ሰሌዳውን እና 
ስለዝርዝር ነገሮች 
ለማወቅ፡-
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https://csmadinah.com/h/


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



ስራዎቻችሁንና 
ድካማችሁን አላህ 

ይቀበላችሁ

ለተጨማሪ መረጃዎች 
በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን 
ገጻችን ላይ ይከታተሉን፡፡


