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

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

የአሥ-ሠውር ተራራ

የምእምናን እናት የሆኑት 
የእመት ዓኢሻህ (አላህ መልካም 
ስራዎቻቸውን  ይውደድላቸው) 
መስጂድ ወይም የአት-ተንዒም 
ኢሕራም ማድረጊያ

የኑር ተራራ እና የሒራእ ዋሻ
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መስጂድ አል-በይዐህ 
(አል-ጀመራት)

ጃሚዕ ዓኢሻህ 
አር-ራጅሒ 

የቡርጅ አስ-ሳዐህ 
ቤተ-መዘክር

የካዕባ ልብስ 
ኤግዝብሽን

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ለየት 
ስለሚለው  የተከበረችው  መካ ጉብኝት   
አበይት መረጃዎችን እና መመሪያዎችን  
ያገኙበታል፡፡
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የኑር ተራራ እና 
የሒራእ ዋሻ

 ¨ አላህ (ሱ.ወ) ነቢዩ የሆኑትን ሙሐመድን የአላህ 
ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን በነቢይነት 
ደረጃ ያከበረበት ቦታ ነው፡፡

 ¨ ነቢዩ ሙሐመድ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን ነቢይ ከመሆናቸው በፊት ጌታቸው በመገዛትና 
ስለፍጥረተ-አለሙ በማስተንተን አብዛኛውን 
ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ቦታ ነው፡፡
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 ¨ ጅብሪል የአላህ ሰላም በእሱ ላይ ይሁን 
መለኮታዊውን ርእይ(ወሕይ)ከአላህ በሙሐመድ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን 
ላይ በማውረዱ ምክንያት የሰው ልጅ ታሪክ 
የተየቀረበት ስፍራነው፡፡

 ¨ በዚህ ስፍራ በመጀመሪያ የወረደው የአላህ 
(ሱ.ወ) ቃል፤ ‹አንብብ በዚያ (ሁሉን) በፈጠረው 
ጌታህ ስም፡፡ ሰውን ከረጋ ደም በፈጠረው (ጌታህ 
ስም)፡፡ አንብብ፤ ጌታህ በጣም ቸር ሲኾን፤ ያ 
ብዕር ያስተማረ፡፡  ሰውን ያላወቀውን ሁሉ 
ያሳወቀ ሲኾን፡፡››  (አል-ዐለቅ ፡ 1-5)
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የአል-ሒራእ ዋሻ መገኛ፡- ከሐረም መስጂድ በስተሰሜን 
በኑር ዋሻ ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው፡፡

የአል-ሒራእ ዋሻ፡-

በሩ በሰሜን አቅጣጫ የሚገኝ ክፍት ቦታ ነው፡፡

 ¨ ዋሻው 9 ሰዎችን ማስቀመጥ ይችላል፡፡

 ¨ ቁመቱ የአንድ ሰው መካከለኛ ቁመት ያህላል፡፡

በመካና በአል-ሒራእ መካከል ያለው ርቀት በግምት 

4.8 ኪሎ ሜትር ነው፡፡

ከባሕር ወለል ጠለል በላይ ከፍታው

634 ሜትር ይደርሳል፡፡ 
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ለሐጃጆችም ሆነ ዑምራህ ለሚያርጉ ሰዎች ዋሻውን 
መጎብኘትም የተወደደ አይደለም፡፡ በእድሜያቸው 
ለገፋና በሽተኛ ለሆኑ ሰዎች ወደዚህ ዋሻ መውጣት 
እጅግ አስቸጋሪ ነው፡፡

9



ኑር ተራራ

 ¨ ኑር ተራራ ተራራ ከሐረም በስተደቡብ አቅጣጫ 
በኩል ይገኛል፡፡

 ¨ ከመካ በ 4 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡

 ¨ ቁመቱ በግምት 748 ሜትር ይደርሳል፡፡
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በዚህ ተራራ ውስጥ አሥ-ሠውር ዋሻ ይገኛል፡፡

አሥ-ሠውር ዋሻ የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ከባልደረባቸው 
ከአቢ በክር አስ-ሲዲቅ አላህ መልካም ስራቸውን 
ይውደድላቸው ጋር ወደ መዲና ከጣኦት አምላኪያን 
እይታ ተደብቀው ሲሄዱ የአላህ እይታና ጥበቃ 
ሳይለያቸው ሶስት ሌሊቶችን የቆዩበት ዋሻ ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ  ብሏል፤ 

‹‹(ነቢዩን) ባትረዱት እነዚያ የካዱት ሕዝቦች የሁለት 
(ሰዎች) ሁለተኛ ኾኖ (ከመካ) ባወጡት ጊዜ አላህ 
በእርግጥ ረድቶታል፡፡ ሁለቱም በዋሻው ውስጥ 
ለጓደኛው አትዘን አላህ ከእኛ ጋር ነውና ባለም ጊዜ 
አላህም መረጋጋትን በእርሱ ላይ አወረደ፡፡›› (አት-
ውባህ ፡ 40)
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አሥ-ሠውር ዋሻ፡-

 ¨ በ 1.25 ከፍታ የጎደጎደ 

 ¨ በምስራቅና በምዕራብ አቅጣጫ ሁለት ክፍተቶች 
ያሉት

 ¨ በአሥ-ሠውር ተራራ በስተሰሜን በኩል የሚገኝ 
ዋሻ ነው፡፡

ሐጃጆች  እና  ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች ይህን ዋሻ 
እንዲጎኙ  የሚያስገድድ  ሸሪዐዊ ድንጋጌ የለም፡፡ በጣም  
ረዥም  መንገድ እና በእግር ለመሄድ እጅግ የማያመች 
በመሆኑ  ወደዚህ ዋሻ   መድረስ እድሜያቸው  ለገፋ 
ሰዎች እና በሽተኛ ለሆኑ ሰዎች እጅግ አስቸጋሪ  ነው፡፡
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ይህ መስጂድ ታሪካዊ መስጂድ ሲሆን የምእምናን 
እናት የሆኑት የእመት ዓኢሻህ ቢንት አቢ በክር  
አላህ መልካም ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው ከመ
ሰናበቻ ሐጅ በኋላ ለዑምራ ኢሕራም ያደረጉበት 
ስፈራ ነው፡፡

የምእመናን እናት የሆኑት  
የእመት  ዓኢሻህ (ረ.ዐ)  

መስጂድ ወይም  
የአት-ተንዒም ኢሕራም 

ማድረጊያ
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 ¨ ከመካ በስተምዕራብ አቅጣጫ ይገኛል፡፡

 ¨ ከመካ ሐረም ክልል በ 7 ኪሎ ሜትሮች ይርቃል፡
፡

 ¨ በስተስሜን ምዕራብ አቅጣጫ ከሚገኙ የሐረም 
ድንበሮች መካከል አንዱ ነው፡፡

 ¨ ከሐረም ውጭ በጣም ቅርብ በመሆኑ የመካ 
ነዋሪዎች ከዚህ መስጂድ ለሐጅ እና ዑምራህ 
ኢሕራም ያደርጋሉ፡፡
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 ¨ የዚህ መስጂድ የመጀመሪያው ግንባታ 
በአል-ሙተወኪል ዘመነ-ኺላፋ (በ 
240 አመተ-ሂጅራ) ተፈጸመ፡፡ 

 ¨ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ በንጉስ ፋህድ 
አላህ ይዘንላቸው ዘመን ግንባታ ተካሄ
ደለት፡፡

የዑምራ ማድረጊያ ፈቃድ በኢዕተምርና  እና ተወከልና መተ
ግበሪያዎች በኩል ካገኙ በኋላ ዑምራ ለመደጋገም የሚፈለጉ 
ሰዎች ከአት-ተንዒም ለዑምራ ኢሕራም ያደርጋሉ፡፡ 
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አንሳሮች (የመዲና ነዋሪዎች) ሐጅ ላይ ከነቢዩ የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ጋር የተገናኙበት፣ 
እሳቸውን ለመርዳት፣ ከሚደርስባቸው ጥቃት ከመከላ
ከል ቃል-ኪዳን የፈጸሙበት ቦታ ነው፡፡

መስጂድ አል-በይዐህ

(አል-ጀመራት)
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መጀመሪያ የገነባው፡- የዐባሲያ ስርወ-መንግሰት 
ኸሊፋ የነበረው አቡ ጀዕፈር አል-መንሱር በ 144 
ዓመተ-ሂጅራ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ መስጂዱን ገንብ
ቶታል፡፡ 

መገኛው፡- ከጀምረቱ-ልዐቀባቱ-ልኩብራ 500 ሜትር 
ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ 
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መስጂድ አል-በይዐህ (አል-ጀመራት)፡- ምኩራብ እና 
ቅጽር ያለው ነገርግን ጣሪያ የሌለው መስጂድ ነው፡፡ 

እስከአሁን ድረስ በላዩ ላይ የሰፈረውን ታሪካዊ 
ጽሑፍ እንደያዘ ይገኛል፡፡
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 ¨ ሙሉ ለሙሉ የተገነባ መስጂድን የሚወክል መስጂድ 
ነው፡፡

 ¨ መካ ውስጥ ከሚገኙ መስጂዶች ውስጥ በጣም ትልቁ 
መስጂድ እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል፡፡

 ¨ በሚሰጣቸው የተለያዩ አገልግሎቶች እና ልዩ በሆኑ 
እንቅስቃሴዎቹ ከሌሎቹ ይበልጥ ይታወቃል፡፡ 

ጃሚዕ ዓኢሻህ 

አር-ራጅሒ 
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መገኛ፡-

ሐይ አን-ነሲም መካ

የተከፈተበት ዘመን፡-

1434 ዓመተ-ሂጅራ

አጠቃላይ ስፋቱ፡-

60864 ካሬ ሜትር

የውጫዊው ወለል ስፋት፡-

10000 ካሬ ሜትር

የሰጋጆች ቁጥር፡-

47000

የሚገድበት ወለል ብዛት፡-

6 ወለሎች
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ይህ መስጂድ ከሌሎች መስጂዶች፡-

 ¨ በሚያቀርባቸው ማሕበራዊ ነክ ፕሮግራሞች

 ¨ በሚያቀርባች ትምህርታዊ ፕሮግራሞች

 ¨ በሚያቀርባቸው ነጻ ሰብአዊ ግልጋሎቶች

 ¨ በሚያደርጋቸው የሐገር ውስጥና የውጭ እንግ
ዶች አቀባበል ይለያል፡፡
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ይህ ኤግዝብሽን የተከበረውን ካዕባን ልብስ 
ሽመና እና ልብስ ታሪክን እንዲሁም በላዩ ላይ 
የሚሰፍሩትን ጽሑፎች ይዘት የሚያቀርብ ነው፡፡  

የካዕባ ልብስ 

ኤግዝብሽን
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ጎብኚዎች፡-

 ¨ በተከበረው የካዕባ ልብስ ላይ የተጠለፉትን የቁርአን 
አንቀጾችን ጽሑፍ በቅርበት ይመለከታሉ፡፡

 ¨ በአራቱም ማእዘናት የካዕባን ልብስ ይመለከታሉ፡፡

 ¨ የካዕባን ልብስ እና የተወሰኑ ታሪካዊ የካዕባ ልብሶ
ችን ቁርጥራጭ ጨርቆችን ይመለከታሉ፡፡
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 ¨ የሳዑዲ ዐረቢያ መንግስት ለካዕባ እና ለካዕባ ልብስ 
የሚያደርገውን ልዩ ትኩረትና ጥረት ያያሉ፡፡

 ¨ በሳዑዲ ዐረቢያ ውስጥ የካዕባ ልብስ ስሪት ምን እን
ደሚመስል በተለያየ ደረጃዎች እንዲሁም ልብሱ 
እንዴት እንደሚቀየር ይመለከታሉ፡፡
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ጎብኚዎች የተወሰነ ጊዜ ወስደው በካዕባ ልብስ ሽመና  
ላይ መሳፈት ይችላሉ፡፡
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የካዕባ ልብስ የሚሰራበት ቦታ እና ኤግዝብሽኑ 
ከመካ ወደጀዳ በሚወስደው መንገድ ላይ የሚገኝ 
ሲሆን እዚህ ላይ በመጫን ወደዚህ ቦታ ለመሄድ 
ይችላሉ፡፡

መገኛው፡-

26
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መካ ውስጥ በጣም ከፍተኛ በሆነውና በቡርጅ አስ-
ሳዐህ ማማ ላይ የሚገን የስነ-ፈለክ ቤተ-መዘክር ነው፡፡ 

የቡርጅ አስ-ሳዐህ 

ቤተ-መዘክር

ቤተ-መዘክሩ የተከፈተበት ዘመን፡-

ረመዳን 1440 ዓመተ-ሂጅራ
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የቤተ-መዘክሩ ወለሎች፡-

የመጀመሪያው ወለል፡- 
 ¨ በውስጡ (ስለሰአቱ መገንባት፣ ሰአቱ ስለሚለ

ይባቸው ነገሮች እና ስለቴክኖሎጂው) ስለመካ 
ሰአት ገለጻ የሚደረግበት ነው፡፡
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ሁለተኛው ወለል፡- 
 ¨ ስለጊዜ ልኬት፣ ስለሰው ልጆች የፈጠራ ስራዎች፣ 

የሰው ልጆች ወቅቶችን ለማወቅ ያደርጓቸው ስለ
ነበሩ ሙከራዎች ገለጻ የሚደረግበት ነው፡፡
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ሶስተኛው ወለል፡-
 ¨ ስለጸሐይ፣ ስለጨረቃ እና ከሁለቱ ጋር ተያያዥ

ነት ያላቸው ነገሮች ገለጻ የሚደረግበት ነው፡፡
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አራተኛው ወለል፡-
 ¨ ስለፍጥረተ-አለሙ (ስለከዋክብት፣ ስለሳተላይ

ቶች፣ ስለፈለኮች እና ስለስነ-ፈለክ መገለጫዎች) 
ገለጻ የሚደረግበት ነው፡፡

የቤተ-መዝክሩ ገለጻዎች ሙስሊም ሊቃው
ንት በስነ-ሕዋ ሳይንስ ያደረጓቸውን ምርም
ሮች ሚና በስፋት ያስረዳል፣ ያሳያል፡፡
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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፡፡


