


Mekka (pełna nazwa:  
Makkat ul-Mukarramah, 

 znana również jako  
Makka; 

  święte miasto islamu, 
miasto w zach. części 
Arabii Saudyjskiej,  

stolica prowincji  
Al-Hidżaz,  

położona u podnóża 
masywu górskiego  

(277 m n.p.m.) 
 Dżabal al-Karnajt,  

w wąskiej  
i piaszczystej  

Dolinie Abrahama.  
Zamieszkuje ją  
ok. 1,7 mlnludzi.  

Jest to trzecie co do 
 wielkości miasto kraju. 
 
 

click 



Mekka to centrum religijne islamu i najświętsze miasto muzułmanów, dostępne tylko dla wyznawców 
tej religii. Według wyznawców islamu miejsce urodzenia Mahometa (w 571) oraz miejsce objawienia sur 
mekkańskich. Od powrotu proroka z Medyny w 630 cel pielgrzymek wszystkich muzułmanów z całego 
świata. Zarządzana jest przez członków rodziny kalifa Alego (Alidów), od 960 noszących tytuł 
szarifów. Szarifowie Mekki zachowywali niezależność od kalifatu, którą zdołali utrzymać także po 
włączeniu Mekki w skład imperium osmańskiego (1517). Od 1924 należy do Arabii Saudyjskiej. 
Na zdjęciu: autostrada z wjazdem do Mekki. 



 
Odbycie pielgrzymki do Mekki jest piątym filarem islamu. Taka pielgrzymka ( hadżdż) dla muzułmanina 
jest obowiązkiem warunkowym. Oznacza to, że każdy muzułmanin powinien go dokonać o ile jest do tego 
fizycznie zdolny, tzn. pozwala mu na to jego zdrowie i majątek. Ten, kto chciałby być , lecz nie jest w 
stanie odbyć pielgrrzymki, może wysłać w swoim imieniu zastępcę. Liczba pielgrzymów jest dokładnie 
kontrolowana. W ciągu roku do Mekki może przyjechać określona grupa wyznawców z danego kraju.  
Do Mekki trudno dostać się . Dla niemuzułmanów jest to wręcz niemożliwe. Muszą objeżdżać miasto. 
Drogowskaz pokazuje kierunek jazdy dla muzułmanów i dla niemuzułmanów.Ponadto na drogach do Mekki 
i w samym mieście są punkty kontrolne, mające powstrzymać intruzów przed zbliżaniem się do świętych 
miejsc. 

click 





Meczet Al-Haram, Mekka 



Brama Abdul Aziz   





Rzesze wienych przed  meczetem Al Haram podczas hadsch (pielgrzymki)  





Masjid al-Haram, wnętrze 





Hadżi (pielgrzymi) modlą się w  meczecie al-Haram    













 

 

Kaaba, (z arab. sześcian, kostka) - świątynia i sanktuarium w Mekce, 
najważniejsze miejsce święte islamu   



Tylko 2 razy do roku podczas ceremonii „Oczyszczania“ Kaaba jest oficjalnie otwarta. 



Kaaba  (z arab. sześcian, kostka) –  
świątynia i sanktuariumw Mekce,  
najważniejsze miejsce święte islamu.Kaaba  
jest głównym celem rytualnej pielgrzymki 
zwanej hadż. 
 
Świątynia jest monumentalnym relikwiarzem  
o wys. 15 m , dług. 12 m i szer.10 m. 
 zbudowanym na planie czworoboku  
o narożnikach zwróconych w  4 strony świata. 
We wschodni narożnik świątyni, na wys. 1,5 m  
wmurowany jest święty kamień Hadżar.  
 
Przez większą część roku sanktuarium pokrywa 
czarna tkanina (kiswa), wykonana z mieszanki  
bawełny i jedwabnego brokatu haftowana złotymi 
wersetami z Koranu. W czasie dwutygodniowej 
przerwy w przyjmowaniu wiernych Kaaba zostaje 
przestrojona w białą materię. Gdy rozpoczyna się 
kolejny okres pielgrzymek, świątynię okrywa się  
nową kiswą. 
 
Na jednej ze ścian, na wysokości około 2 m  
 znajdują się drzwi. Prowadzą one do pustej  
komnaty, której ściany są zdobione wieloma  
napisami i rozświetlone złotymi oraz srebrnymi 
lampami.                                                 

 

 Rytualne obchodzenie Kaaby podczas modlitwy. click 



Wnętrze Kaaby wyłożone jest marmurowymi płytkami 



Hadżar  "czarny kamień") –   
wbudowany na wysokości 1,5 metra  
w płd-wsch.narożniku świątyni Kaaba. 
 
 Hadżar jest największą świętością 
muzułmanów, celem pielgrzymek 
milionów wyznawców islamu (tzw. hadżu). 
 
Jest całowany przez wielu pielgrzymów. 
 
Kamień połyskuje czarno -czerwonawym 
odcieniem, niemalże hipnotyzując 
przybywających do sanktuarium 
pielgrzymów. 
 
Według legendy ten święty kamień 
został tu przyniesiony przez archanioła 
Gabriela. 
 
Pierwotnie nieskalanie biały kamień, 
zmienił barwę na czarną pod wpływem 
wchłaniania w siebie grzechów  
i zmazywania win składających mu hołd 
pielgrzymów. 

click 



ZAMZAM - święta studnia znajdująca sie w Mekce w Świętym Meczecie.  
Tradycja mówi, że w jej miejsu w czasach proroka Ibrahima wytrysnęło źródło,  
gdy Hadżar (nałożnica Ibrahima) pozostawiona na pustyni z małym synem Ismailem 
rozpaczliwie poszukiwała wody. Ze studnią Zamzam łączą się rytuały pielgrzymki do 
Mekki. Między wzgórzami As-Safa i Al-Marwa odbywa się bieg (saj) symbolizujący 
rozpaczliwe poszukiwanie wody przez Hadżar. Potem pielgrzymi piją wodę ze źródła 
Zamzam. Ma ona ponoć właściwości lecznicze. Wodę tę przechowuje sie w buteleczkach 
zwanych zamzamijjja.  

click 



    Zamzam, wejście 





         





 

Medyna – miasto  
Madinat an-Nabi  - 
'miasto proroka') – 

 miasto w zach. części  
Arabii Saudyjskiej,  

w prowincji Al-Hidżaz.   
Medyna jest drugim,  

po Mekce,  
co do znaczenia ośrodkiem  

kultu religijnego  
w świecie islamu,  
dlatego nazywana 

 jest często Al-Munawwara  
(oświecona).  

Tutaj po ucieczce z Mekki  
(hidżra) schronił się  

prorok Mahomet. 
Wtedy też zmieniono  

nazwę miasta  
z Jasrib na Medyna.    
Na miejscu domu,  

w którym miał mieszkać  
Mahomet  

powstał meczet, w którym  
obok grobu proroka znajduje 

 się również grób  
jego córki,Fatimy.  
Groby te są celem  

pielgrzymek setek tysięcy 
 muzułmanów. 

 
click 



Meczet Proroka, Masjid Nabawi. Medina 





 













Wnętrze Meczetu Proroka,   





Masjid al Nabawi (Meczet Proroka ) o zachodzie słońca 



Oprac. na podst. WEB - jokoretsina   www.rotfl.com.pl 


