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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

ቦታው ‹‹ሚና›› በሚል ስያሜ 
የመጠራቱ ምክንያት

ሚና ያላት ስፍራ

የሚና የወሰን ድንበሮችና 
ስለሚና አንዳንድ መረጃዎች 

3



ሚና  በዙልሒጃህ ስምንተኛው 
ቀን (አት-ተርዊያህ)

ሚና መድረስ 

አይያም አት-ተሸሪቅ

በአይያም አት-ተሸሪቅ ቀናት 
‹‹ተክቢራህ ማድረግ /አላሁ 
አክበር/›› ማለት

በስምንተኛው ቀን ሚና 
ውስጥ ጊዜያችሁን 
የምታሳልፉት እንዴት ነው?

ጠጠሮችን መወርወር
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ወደ ጠጠር መወርወሪያዎቹ 
ቦታ የምደርሰው እንዴት ነው?

ማስቀደምና ማዘግየት

ሚናን መሰናበት

የአል-ኸይፍ መስጂድ 

የመሰናበቻ ጠዋፍ 
(ጠዋፈ-ልወዳዕ)

የመኖሪያ ድንኳንዎ 
እንዳይጠፋብዎ በማሰብ 
የተሰጠ ማሳሰቢያ፡- 
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ሚና ውስጥ ሲቆዩ የሚሰጡ 
ጤና ነክ መመሪያዎች 

ለፀሐይ ሙቀት 
መጋለጥ

ከምግብ መመረዝ 
ራስን መከላከል

ጉንፋን እና የመተንፈሻ 
አካላት በሽታዎች 

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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ሚና  የሐጃጆችን  ስሜትና  ትውስታዎች  በውስጧ 
የምትይዝና  በዘመናትም  ይዛ  የቆየች   ወደ ፊትም  
ይዛ  የምትቆይ  ነቢያት -የአላህ ሰላም  በእነሱ  ላይ  
ይሁን-  በሙሉ ሚናን  ከማወቃቸው  በላይ ለተወሰኑ  
ቀናትም ተቀምጠዋል፡፡

ይህች መንደር   እስከ አሁን   ድረስ  ሐጃጆችን  በጉዟቸው  
መጀመሪያ ይህ መረጃ የግንዛቤ ማስጨበጫ  ማንዋል 
ይህችን  ታላቅ  የሆነ የሐጅ  ስነ-ስርአት  መፈጸሚያ 
ቦታ  ለማስተዋወቅ  ታስቦ የተዘጋጀ  ነው፡፡

ሚና ያላት ስፍራ
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ሚና መካ ክልል ውስጥ የምትገኝ መንደር ስትሆን 
ከመካ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለውን ቦታ 
ይሸፍናል፡፡ ሰሜናዊው እና ደቡባዊው የሚና ክልል 
በተራሮች የተከበበ ነው፡፡ በምስራቅ የመሐስሲር 
ዋሻ  እስከ ጀምረቱ-ልኩብራ ድረስ ያዋስናታል፡፡

የሚና የወሰን ድንበሮችና 
ስለሚና አንዳንድ መረጃዎች 
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አጠቃላይ የሐጅ ስነ-ስርአት የሚፈጸምበት የሚና 
ክልል ስፋት በግምት 7.82 ካሬ ሜትር ይሆናል፡፡

3.2

7.82
የሐጅ ስነ-ስርአት የሚፈጸምበት የሚና ቦታ 
አጠቃላይ ርዝመት 3.2 ኪሎሜትር ይደርሳል፡፡
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ከመሬቱ አጠቃላይ ስፋት ውስጥ በትክክል ለስራ የዋለው 
4.8 ካሬ ሜትር ስኩዌር  የሚያህለው ብቻ ነው፡፡ ይህ 
በመቶኛ ሲቀመጥ ከሚና ስፋት 61 % ይሆናል፡፡ ሌላው 
39 % የሚሆነው የመሬት ክፍል በጣም አስፈሪ የሆኑ 
ተራራዎች በመሆኑ በዚህ አካባቢ መኖር ይከብዳል፡፡ ሚና 

በግምት ከከባሕር ጠለል  500 ሜትር ከፍታ ላይ ትገኛለች፡፡
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አስቸጋሪ የሆኑት ነገሮች መፍትሄዎች ይኖሯቸዋልና  
ሚና በሐጃጆች  ከተጨናነቀች መካ ክልል ውሰጥ 
እስካሉ ድረስ ከሚና አጎራባች በሆኑ ስፍራዎች ላይ 
መቆየት ይቻላል፡፡
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‹‹ሚና›› በዚህ ስም የተጠራችበት ዋናው ምክንያት ከሁለት 
ትርጓሜዎች መካከል በአንዱ ሊሆን ይችላል ተብሎ 
ይገመታል፡፡

• ወደአላህ ለመቃረብ ሲባል የሐጅ ስነ-ስርአት ከተፈጸመ 
በኋላ በዚህ ስፍራ መእዋእት የሚሆኑ እንስሳት ይታረዳሉ፡፡ 
ስለዚህ ሚና ማለት ማረድ (መሰዋት) ማለት  ነው፡፡  

• አባታችን አደም ( የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን) ሚና 
ውስጥ ይኖሩ ነበር፡፡ ከእለታት አንድ ቀን ጂብሪል አላህ 
ሰላም በእሱ ላይ ይሁን)አባታችን አደምን ሊሰናበታቸው 
ሲል፤ ‹‹የፈለግከውን  ነገር ተመኝ፡፡›› አላቸው፡፡ እሳቸውም፤ 
‹‹ጀነትን እመኛለሁ፡፡›› አሉ፡፡ ከዚህ በመነሳት ቦታው በዐረቢኛ 
ቋንቋ ‹‹አት-ተመንኒ›› /መመኘት/›› ከሚለው ቃል ተወስዶ 
ቦታው ‹‹ሚና››  ተብሎ ተጠራ ይባላል፡፡

ቦታው ‹‹ሚና›› በሚል 
ስያሜ የመጠራቱ ምክንያት
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አብዛኛዎቹ ሐጃጆች በዙልሒጃህ ስምንተኛው 
ቀን ሚና ውስጥ ይቆያሉ፡፡ የኢሕራም ልብሳቸውን 
እንደለበሱ ሚና ውስጥ የዙህር ሰላት ይስግዳሉ፡፡ 
እስከ ዙልሒጃህ ዘጠነኛ ቀን ንጋት ድረስ እዚያው 
ይቆያሉ፡፡ 

ሚና በዙልሒጃህ 
ስምንተኛው ቀን (አት-ተርዊያህ)
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ይህ ቀን ‹‹አት-ተርዊያህ›› በሚል ስያሜ የተጠራበት 
ዋና ምክንያት ‹‹ውሃ ማጠጣት›› ከሚለው ቃል ተወስዶ 
ነው፡፡ በቀደምት ዘመናት ሰዎች ወደዐረፋህ ለመጓዝ 
ሲዘጋጁ ውሃ ይዘው ይሄዱ ነበር፡፡ አሁን ይህን 
ከባድ ችግር ላስወገደውና ቀላል ላደረገው እንዲሁም 
ትሩፋቱን ለለገሰን አላህ ምስጋና ይገባው፡፡ 
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ሚና ሲደርሱ ሚና ካደረስዎ አውቶብስ ውስጥ  
ንብረቶችዎን በሙሉ  ማውረድዎንና መያዝዎን 
ያረጋግጡ፡፡ 

ሚና መድረስ 

በድንኳን ውስጥ ስለሚያገኟቸው መስተንግዶዎች 
በደንብ ይወቁ፡፡ 
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የድንኳኖዎን መገኛ፣ ቁጥሩን፣ በአቅራቢያው 
የሚገኙትን ልዩ ምልክቶችንና (የሐጅ ልኡካን 
ቡድናችሁ ባቡር የሚጠቀም ከሆነ) የባቡር ጣቢያውን 
ቁጥር በሚገባ ይወቁ፡፡ ይህን የሚመለክቱ ነገሮችን 
ከእርስዎ ጋር አብረው ይያዙ፡፡  

ማሳሰቢያ፡- ሚና ውስጥ መንገዶችና ድንኳኖች በጣም 
ይመሳሰላሉ፡፡  

የድንኳንዎን መልከአ-ምድራዊ መገኛን ሞባይልዎ ላይ 
ካለው ከቦታ ጠቋሚ መተግበሪያ GPS ይመዝግቡ፡፡
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አንድ ነገር እንዲፈጸምላችሁ ወይም አንድ ነገር 
ለመጠየቅ ስትፈልጉ የጠየቃችሁትን ጥያቄ  በአግባቡ 
ሊመልስላችሁን  ከሚችለው የሐጅ ልኡካን ቡድናችሁ 
መሪ ጋር በሚገባ ተዋወቁ፡፡

አንገብጋቢ ጉዳይ እስካላገጠማችሁ ድረስ የሐጅ 
ልኡካን ቡድናችሁን መሪ ሰላታስፈቅዱ  ከድንኳናችሁ 
አትውጡ፡፡
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በስምንተኛው ቀን ሚና
ውስጥ ጊዜያችሁን 

የምታሳልፉት እንዴት ነው?

ስለሐጅ ድንጋጌዎች እና ስነ-ስርአቶች አጠቃላይ የሆነ 
እውቀት እንዲኖሮት በዚህ ዙሪያ የተዘጋጁ ጽሑፎችን 
ያንብቡ ወይም ከሌሎች እውቀቶችን ይቅሰሙ፡፡ 
ሌሎች የግንዛቤ ማስጨበጫ  ማንዋሎችን ለማግኘት 
እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡

ለዐረፋህ ቀን የሚያስፈልግዎትን ነገሮች ማዘጋጀትዎን 
በደንብ ያረጋግጡ፡፡  

ዐረፋህ ላይ የሚያፈልጓችሁ ነገሮች ዝርዝር ስላለ 
ይህን የስለዐረፋህ ቀን የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል 
በተንቀሳቃሽ ስልክዎ (ሞባይልዎ) ላይ ለመጫን

እዚህ ላይ ይጫኑ
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ሐጃጆች ሰላቶቻቸውን በማሳጠር (ቀስር በማድረግ) 
ድንኳን ውስጥ (በጀማዐህ) ይሰግዳሉ፡፡

‹‹ለብበይከ-ልላሁምመ ለብበይክ ለበይከ ላ ሸሪከ ለከ 
ለብበይክ ኢንነ-ልሐምደ ወን-ኒዕመተ ለከ ወ-ልሙልክ 
ላ ሸሪከ ለከ ለብበይክ›› የሚለውን ተልቢያህ ማለትን፣ 
ቁርአን መቅራትን፣ አላህን ማውሳትን (ዚክር 
ማድረግን)፣ ሐጅዎን እንዲቀበልዎና የሐጅ ስነ-
ስርአትን ገር እነዲያደርግልዎ ዱዓእ ማድረግን ያብዙ፡፡

ከዐረፋህ ቀን በፊት በቂ የሆነ እረፍት ይውሰዱ፣ በቂ 
እንቅልፍም ይተኙ፡፡
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አይያም አት-ተሸሪቅ

አይያም አት-ተሽሪቅ ማለት እርድ ከሚፈጸምበት ዒድ 
አል-አድሓ በኋላ ያሉት ሶስት ተከታታይ ቀናት ማለትም 
የዙልሒጃህ 11ኛ-12ኛ እና 13ኛ ቀናት ናቸው፡፡ እነዚህ 
ቀናት የዒድ ቀናት ከመሆናቸው በተቨማሪ ሐጃጆች 
የሐጅ ስነ-ስርአታቸውን በሚገባ በመፈጸማቸው 
የሚደሰቱባቸው የደስታ ቀናት ናቸው፡፡ 

እነዚህን የአይያም አት-ተሸሪቅ ቀናትን አስመልክተው 
የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹አይያም አት-ተሸሪቅ የምግብ፣ የመጠጥና 
አላህን የማውሳት ቀናት     ናቸው፡፡ ›› ብለዋል፡፡ 
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እነዚህ ከዒድ አል-አድሓ በኋላ ያሉት ሶስት ተከታታይ 
ቀናት ‹‹አይያም አት-ተሸሪቅ›› የሚል ስያሜ የተሰጣቸው 
ሐጃጆች ወደአላህ መቃረቢያነት ያዘጋጁትን እንስሳ 
ካረዱ በኋላ ስጋው እንዲደርቅና እንዳይበላሽ እየዘለዘሉ  
ፀሐይ ላይ ያስቀምጡ  ነበር ይህ ስጋ ሳ|ይበላሽ ለብዙ 
ጊዜ እንዲቆይ በመዘልዘል ፀሐይ ላይ የማስቀመጥ ዘዴ 
በዐረቢኛ ቋንቋ ‹‹አት-ተሸሪቅ›› ይባላል፡፡ በዚህ መልኩ 
ስጋን ለብዙ ጊዜ የማቆየት ዘዴ በበርካታ ሐገራት 
የሚታወቅ ሲሆን ስያሜውም እንደየሐገራቱ ይለያያል፡፡ 
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በአይያም አት-ተሸሪቅ ቀናት በተለይ ደግሞ ግዴታ ከሆኑ 
ሰላቲች በኋላ ሐጅ ለሚያደርግ ሰው፤

‹‹አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሀ ኢልለ-ልላህ አላሁ አክበር 
አላሁ አክበር ወሊላሂ-ልሐምድ፡፡

አላሁ አክበር ከቢራ ወ-ልሐመዱ ሊ-ልላሂ ከሢራ ወሱብሓነ-
ልላሂ ቡክረትን ወአሲላ›› በማለት  አላህን ማላቁ እና አላህን 
ማውሳቱ ነቢያዊ ፈለግን እንደመተግባር ይቆጠርለታል፡፡  

በአይያም አት-ተሸሪቅ
ቀናት ‹‹ተክቢራህ ማድረግ /

አላሁ አክበር/›› ማለት
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በአይያም አት-ተሸሪቅ ቀናት ውስጥ ከሚፈጸሙ 
ታላላቅ የሐጅ ተግባራት መካከል አንደኛው ጠጠሮችን 
መወርወር ነው፡፡ 

ጠጠሮችን መወርወር

ጠጠር ለመወርወር ሲዘጋጁ ሐጃጆች፡-

ለሶስቱ  ጠጠር የመርወሪያ ቀናት በአጠቃላይ  21 
ጠጠሮችን   ይለቅማሉ፡፡ ይህ ማለት ለእያንዳንዱ 
ጠጠር መወርወሪያ ቀናት ሰባት ጠጠሮች መልቀም 
ማለት ነው፡፡  
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ሐጃጆች በሚቀሳቀሱባቸው የመጓጓዣ አይነት የተገደቡ 
ይሆናሉ፡፡ ይኸውም በባቡር ወይመ በአውቶብሶች ወይም 
በእግር ጠጠር ወደሚወረወርባቸው ቦታዎች ይሄዳሉ፡፡  

ሐጃጆች ጠጠር ወደሚወረወሩባቸው ቦታዎች 
በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት  ይንቀሳቀሳሉ፡፡ 
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ሐጃጆች ወደመጀመሪያው የጠጠር መወርወሪያ ቦታ 
(አል-ጀምረቲ አስ-ሱግራ) ሲደርሱ ሰባት ጠጦችን 
ይወረውራሉ፡፡ ጠጦሮቹን ሲወረውሩም በእያንዳንዱ 
የጠጠር ውስወራ ‹‹አላሁ አክበር›› እያሉ አላህን 
ያልቃሉ፡፡ 

አል-ጀምረቱ አስ-ሱግራ

የመጀመሪያውንጠጠር ከወረወሩ 
በኋላ ከመወርወሪያ ስፍራው ትንሽ 
ራቅ ይላሉ፡፡ ይህም ጠጠሮችን 
ለሚወረውሩ ሌሎች ሐጃጆች 
መጨናነቅን ለመተዳግ ነው፡፡ ከዚያ 
ወደ ቂብላ   ዞረው እጆቻቸውን 
ወደ ላይ ያደርጋሉ፡፡ አላህ እዝነቱን፣  
ምሕረቱን፣ ስኬቱንና  ሐጁን  
ቅቡልነት  እንዲያጎናጸፋቸው በጽኑ  
ይለምናሉ፡፡

28



አል-ጀምረቱ-ልውስጣ

ከዚያ ሁለተኛ   ወደ ሆነው   ጠጠር   መወርወሪያ 
ቦታ (አል-ጀምረቱ-ልዉስጣ) አይነት ተግባር እዚህ  
ላይም  እንዲሁ ይተገብራሉ፡፡
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ሐጃጆችሁለተኛውን ጠጠሮች ከወረወሩ በኋላ ወደ  
ሶስተኛው  የጠጠር  መወርወሪያ ቦታ (ጀምረቱ-ዐቀባህ)  
ይሄዱና ልክ መጀመሪያው እና ሁለተኛው ላይ እንደወረወሩት 
እዚህም ሰባት ጠጠሮችን ይወረውራሉ፡፡ እዚህ ቦታ ላይ 
ጠጠሮቹን ከወረወሩ በኋላ ዱዓእ አያደርጉም፡፡

ጀምረቱ-ልዐቀባህ

ሐጃጆች  ጠጠሮቹን   ከወረወሩ በኋላ ቦታው ላይ 
መጨናነቅ  እንዳይፈጠር  ባሉበት ቦታ ላይ መቆም  
የለባቸውም፡፡

ስለጠጠር መወርወሪያ የተዘጋጀውን የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋል አግኝተው ለማንበብ

እዚህ ላይ ይጫኑ
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ወደጠጠር መወርወሪያዎቹ 
ቦታ የምደርሰው እንዴት ነው?

ወደጠጠሮቹ መወርወሪያ ቦታ የሚያደርሱ መንገዶች 
እንደሐጃጆቹ የልኡካን ቡድን ጊዜና መገኛ  ይለያያል፡፡ 
ስለዚህ አንድ ሐጅ የሚያደርግ ሰው በተዘጋጀው ስርአት 
መጓዝና የሐጅ ልኡካን ቡድኑን መከተል አለበት፡፡

1ኛ. ወደ ጠጠር መወርወሪያው ቦታ የሚያደርስ ባቡር፡- 
የተወሰኑ ሐጃጆች ወደ ጠጠር መወርወሪያ ቦታዎች በባቡር 
ተጉዘው ይደርሳሉ፡፡ ከዚያ ውጭ አንድ ሐጅ የሚያደርግ 
ሰው መውርወሪያ ቦታዎቹ ላይ ለመድረስ ረዥም መንገድ 
በእግር መጓዝ ይጠበቅበታል፡፡
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2ኛ. እግረኞች፡- እነዚህ ሐጃጆች ወደጠጠር መወርወሪያ 
ቦታዎች በእግራቸው የሚመጡ ሲሆኑ ውርወራቸውን 
የሚካሂዱት በቀኑ ክፍለ-ጊዜ ከሆነ ቀጥተኛ ከሆነው ፀሐይ 
ጨረር ራሳቸውን ለመጠበቅ ዣንጥላ ቢይዙ፣ ረዥም መንገድ 
ማስኬድ የሚያስችል ምቹ ጫማ ቢለብሱ ይመረጣል፡፡

3ኛ. አውቶብሶች፡- ለተወሰኑ የሐጃጆች  ልኡካን ቡድን ብቻ 
በተዘጋጁ አውቶብሶች ወደ ጠጠር መወርወሪያ ቦታዎች  
ይደርሳሉ፡፡
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በእድሜ የገፉትንና ወደጠጠር መወርወሪያው ድልድይ 
ሲወጡ መራመድ የሚከብዳቸውን ሐጃጆች ለማጓጓዝ 
ከላይ ጣሪያቸው ክፍት የሆኑ (የጎልፍ) መኪናዎች 
ተዘጋጅተዋል፡፡

አንዳንድ ሐጃጆች ሲደክማቸው፣ ረዥም የአግር ጉዞ 
ሲያደርጉና አቧራ ሲቦንባቸው ሊያስፈልጓቸው የሚችሉ 
እንደአስም ኦክስጅን እና  የአለርጂ መድሃኒቶችን አይነት 
መድሃኒቶችን መያዝ አለባቸው፡፡
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የመንገድ ስርአቱን በማሳለጥ ረገድ የደህንነት ሰዎች 
የሚሰጧቸውንና የሚያስተላልፏቸውን መመሪያዎች 
መፈጸም፡፡ እዚህን መመሪያዎች የተዘጋጁት ለእናንተ 
ለሓጃጆች ጥቅም፣ ደህነንትና ምቾት ሲባል ነው፡፡ እነዚህ 

መመሪያዎችን አይጣሱ ፡፡ ምክንያቱም እነዚህን 
መመሪያዎች መጣስ መንገዶች እንዲጨናነቁ፣ መታፈን 
እንዲፈጣርና   እጅግ በጣም ሩሕሩሕ በሆነው አላህ   
እንግዶች ላይ  ችግሮች እንዲፈጠሩ ያደርጋል፡፡

በጠጠር መወርወሪያ ሁሉም ቦታዎች የተሰራጩ 
አምቡላንሶች ይገኛሉና አላህ አይበለውና ምናልባት የጤና 
እክል ቢገጥምዎ እነዚህን አምቡላንሶች እርደታ መጠየቅ 
ይችላሉ፡፡

የጀምረቱ-ልዐቀባህን ጠጠር ውርወራ ካጠናቀቁ በኋላ 
መጸዳጃ ቤቶችን፣ ጸጉር አስተካካዮችንና ሬስቶራንቶትን 
ያገኛሉ፡፡
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አላህ (ሱብሓነሁ ወተዓላ)፤ ‹‹በሁለት ቀኖችም ውስጥ 
(በመኼድ) የተቻኮለ ሰው በርሱ ሃጢአት የለበትም፡፡ የቆየም 
ሰው በርሱ ላይ ሃጢአት የለበትም፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 203) 
በማለት እንደተናገረው ሐጃጆች ሐጃቸውን ማስቀደምና 
ማዘግየት ይቸላሉ፡፡ ይኸውም አስቀድመው በዙልሒጃህ 
12ኛ ቀን ላይ ወይም ዘግይተው በዙልሒጃህ 13ኛ ቀን ላይ 
ከሚና ወደ ጠጠር መወርወሪያ ቦታ መሄድ ይችላሉ ፡፡

ማስቀደምና 
ማዘግየት
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በጣም የሚቸኩሉ ከሆኑ  ዙልሒጃህ 11ኛ ቀን 
ላይ ከዚያ ዙልሒጃህ 12ኛው ቀን ላይ ጠጠሮቹን 
መወርወር ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ሚና ላይ ላላሰለፉበት 
የዙል,ሒጃህ 13ኛ ቀን በዙልሒህ 13ኛው ቀን ላይ 
ጠጠሮችን  መወርወር አይቻልም፡፡

ማስቀደሙና ማዘግየቱ የሚወሰነው ሐጃጆች 
የተሳተፉበት የሐጅ ልኡካን ቡድን ባስቀመጠው 
ፕሮግራም ነው፡፡ 
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ሐጃጆች ለሚሳተፉበት የሐጅ ልኡካን ቡድን 
የመንቀሳቀሻ እና ራስን ማዘጋጃ የጊዜ ሰሌዳዎች 
ራሳቸውን   ማስገዛት  አለባቸው፡፡
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ሐጃጆች ራሳቸውን ለእንግልት እንዳይዳርጉ የሐጅ 
ልኡካን ቡድኑ መሪ የመንቀሳቀሻውንና የመሰናበቻ 
ጠዋፍ ማድረጊያ ጊዜ፣ የሚኬድበትን የመጓጓዣ ዘዴ 
መመሪያ ባስቀመጠው መሰረት መተግበር አለባቸው፡፡   

ሚናን መሰናበት
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በቂ ጊዜ ወስደው ሚናን ለመስናበትዎ በፊት ንብረቶችዎን 
በሙሉ በወጉ ይስብስቡ፡፡

ሐጃጆች ለሚሳተፉበት የሐጅ ልኡካን ቡድን መሪ 
በጽሑፍ ወይም በሞባይል መተግበሪያ በሚያዘጋጅላቸው 
ወደመካ ደርሶ መልስ የጊዜ ሰሌዳንና የመሰብሰቢያ ቦታን 
በጥንቃቄ አውቀው በተቀመጠላቸው ጊዜና የመስብሰቢያ 
ቦታ የመገኘት ሃላፊት አለባቸው፡፡  
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በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ብቻዎን አይንቀሳቀሱ፡፡
ወደሚፈልጉት ስፍራ ደርሰው እስኪመለሱ  ድረስ 
ከሐጃጆች መካከል የተወሰኑ ሰዎችን ከእርስዎ ጋር 
አብረው እንዲሆኑ ያድርጉ፡፡  

የተንቀሳቃሽ ስልክዎ (ሞባይልዎ) ባትሪ በወጉ 
ቻርጅ ማድረጉን ከመንቀሳቀስዎ በፊት በሚገባ 
አረጋግጡ፡፡ 
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የመሰናበቻ ጠዋፍ (ጠዋፈ-ልወዳዕ) ማለት ነቢዩ 
(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ለሐጃጂች 
የሰጡትን ትእዛዝ ተግባራዊ ለማድረግ ሲባል ሐጃጀች 
ከሚና ከወጡ በኋላ መካን ከመልቀቃቻ በፊት ከቤቱ 
ጋር የሚኖራቸው የመጨረሻ ግንኙነት ከዕባን ጠዋፍ 
ማድረግ ማለት ነው፡፡  

ከዚህ ተግባር ጋር ተያይዞ መታወቅና መዘንጋት የሌበት 
ጉዳይ አንዲት በወር አበባ ወይም በወሊድ ደም ላይ 
ያለች ሴት የመሰናበቻ ጠዋፍ (ጠዋፈ-ልወዳዕ) ማድረግ 
አንደማይፈቀድላት ነው፡፡ 

የመሰናበቻ ጠዋፍ 
(ጠዋፈ-ልወዳዕ)
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ሐጃጆች  የሐጅ  ጠዋፋቸውን (ጠዋፈ-ልኢፋዳን ) ከመካ 
እሰከሚወጡ  እስከ  የሐጅ ጠዋፍ ጊዜ ድረስ   ካዘገዩ   
ይህ የሐጅ  ጠዋፋቸው የመሰናበቻ ጠዋፍ ስለሆነ  እንደገና 
ጠዋፍ ማድረግ  አይኖርባቸውም፡፡

ስለመስጂድ አል-ሐራም የተዘጋጀውን የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋል በተንቀሳቃሽ ስልክዎ 
(ሞባይልዎ) በማውረድ መመልከትና ማንበብ ከፈለጉ

ምስሉ ላይ ይጫኑ፡፡
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አል-ኸይፍ መስጂድ ሚና ውስጥ ከሚገኙ ታላላቅ መስጂዶች 
ማካከል አንዱ ሲሆን የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) በመሰናበቻዋ ሐጅ ወቅት እዚሁ 
መስጂድ ውስጥ ቆይተዋል፣ ሰግደዋልም፡፡ 

የአል-ኸይፍ መስጂድ 

ከአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን) በፊት የነበሩት ቀደምት ነቢያ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእነርሱ ላይ ይሁን  በአል-ኸይፍ መስጂድ ውስጥ 
ቆይተዋል፣ ሰግደዋልም፡፡ መልክተኞቹ የአላህ ሰላም በእነርሱ 
ላይ ይሁን በአል-ኸይፍ መስጂድ ውስጥ መቆየታቸውንና 
መስገዳቸውን በተመለከተ ነቢዩ (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ ‹‹መስጂድ አል-ኸይፍ ውስጥ ሰባ 
ነቢያት  ሰግደዋል፡፡›› ማለታቸው ተዘግቧል፡፡ 

45



25000m2

የመስጂዱ ስፋት 

25000 ካሬ ሜትር

45000
መስጂዱ የሚያስተናግዳቸው ሰጋጆች ብዛት

45000

በአራቱም ማእዘናት አራት ትልልቅ 
ሚናራዎች አሉት፡፡ 
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የአል-ኸይፍ መስጂድ መገኛ፡- አል-ኸይፍ 
መስጂድ ሚና ውስጥ በንጉስ ፈይሰል ጎዳና 
አካባቢ ይገኛል፡፡

የአል-ኸይፍ መስጀድን መገኛ ለማግኘት 
እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡
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የአካባቢውን፣ የጎዳናውንና የመኖሪያ ካምፑን ቁጥር 
በተንቀሳቃሽ ስልክዎ (ሞባይልዎ) ላይ ይመዝግቡ፡፡

ከመኖሪያ ድንኳንዎ አቅራቢያ የሚገኘውን 
(እነደሆስፒታል  ወይም የባቡር ጣቢያ ወይም 
የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ጣቢያ የመሳሰሉ) 
ሕንጻዎችን ይወቁ፡፡ 

የመኖሪያ ድንኳንዎ 
እንዳይጠፋብዎ በማሰብ 

የተሰጠ ማሳሰቢያ፡- 
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የመኖሪያ ድንኳንዎን መገኛ GPS መተግበሪያ ስልክዎ 
ላይ ይጫኑ፡፡ 

የመኖሪያ ድንኳንዎን ቁጥር፣ መገኛ እና መግቢያውን 
በደንብ ይወቁ፡፡ ይህን የሚያመላክቱ እንደ የእጅ 
አምባር ወይም ወረቀት ይያዙ፡፡ 

የሐጅ ስነ-ስርአትን ለመፈጸም ወይም አንገብጋቢ 
ጉዳይ ካላጋጠመ በስተቀር ከመኖሪያ ድንኳንዎ ፈጽሞ 
አይውጡ፡፡ 
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ወደጠጠር መወርወሪያዎቹ ቦታዎች በባቡር የሚጓዙ ከሆኑ 
ለመኖሪያ ድንኳንዎ ቅርብ የሆነውን የባቡር ጣቢያ ማወቅ 
እንዳለብዎ አይዘንጉ፡፡ 

ከድንኳንዎ ሲወጡ ሞባይልዎን ይያዙ፡፡ 

ከድንኳንዎ ሲወጡ ከእርስዎ ጋር ከሚሆኑ ሰዎች ጋር 
አብረው መውጣትን አይዘንጉ፡፡ 
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ምንጊዜም በተለይ ደግሞ ምግብ ከመመገብዎ በፊትና 
በኋላ፣ መጸዳጃ ቤት ከተጠቀሙ፣ ከስነጠስዎ ወይም 
ሳል ካሳልዎ፣ ወአንድ ቦታ ሄደው ከተመለሱ በኋላ 
ወደመኖሪያዎ ድንኳን ከመግባትዎ በፊት እጆችዎን 
በውሃና በሳሙና ወይም በሳኒታይዘር ማጽዳት 
አይዘንጉ፡፡ 

ሚና ውስጥ ሲቆዩ
የሚሰጡ ጤና ነክ መመሪያዎች 
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መጨናነቅ በበዛባቸው ቦታዎች አካባቢ የአፍና አፍንጫ 
ጭንብል ማድረግ እንዳለብዎ አይዘንጉ፡፡ 

በተለይ ሰውነት ድካም ላይ እያለ ወይም ከውጭ 
ወደመኖሪያ ድንኳንዎ ሲገቡ ከአየር ማቀዝቀዣ 
መሳሪያዎች ራስዎች ያርቁ፡፡  
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የግል፣ የልብሶችዎን፣ የአፍዎን፣ የጥርስዎን ንጽሕና 
በተደጋጋሚ ይጠብቁ፡፡ ይህን ተግባራዊ ማድረግዎ 
በአላህ ፈቃድ ራስዎን ከበርካታ በሽታዎችና ጀርሞች  
ይጠብቁበታል፡፡ 

ቆሻሻዎችንና የምግብ ትራፊዎችን በተዘጋጀላቸው 
ማጠራቀሚያ ቦታዎች ይጣሉ፡፡ ይህ ተግባርዎ 
የአላህን ቤትና መካን ንጽሕና ለመጠበቅ የእርስዎ 
አንዱ አስተዋጽኦ ተደርጎ ይወዳል፡፡ 
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በላብ ምክንያት በርካታ ፈሳሽ ከሰውነትዎ ስለሚወጣ 
ምንጊዜም በቂ ውሃ እና የፍራፍሬ ጭማቂዎችን 
እንዲጠጡ ይመከራል፡፡

ለፀሐይ ሙቀት መጋለጥ
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ጠዋት ላይ ከድንኳንዎ ሲወጡ ቀጥታ አካልዎ ላይ 
ከሚያርፈው የፀሐይ ጨረር ራስዎን ይከላከሉ፡፡ 
ለመከላከያ ይረዳዎ ዘንድም ፈካ ያለ ቀለም ያለው 
ዣንጥላ ይጠቀሙ፡፡

ጉዳይ ከሌሎት በስተቀር በፀሐዩ ሙቀት ከድንኳንዎ 
ከመውጣት ይታቀቡ፡፡
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በቻሉት አቅም ሌሊት ላይ በቂ እንቅልፍ ይተኙ፡፡ 
ራስዎን ከማምሸት ያርቁ፡፡ ምክንያቱም ትንሽ መተኛት 
ሰውነት እንዲዳከምና አቅም እንዲያጣ ያደርጋል፡፡
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ከምግብ መመረዝ

ራስን መከላከል

መንገድ ላይ እየተጓዙ ሳሉ የተሰጠዎትን የበሰሉ 
ምግቦችን ለብዙ ጊዜያት ከማስቀመጥ ወይም ከብዙ 
ጊዜያት በኋላ አቆይተው ከመመገብ ይቆጠቡ፡፡  
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ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን ከመመገብዎ 
በፊት በደንብ አድርገው ማጠባችሁን ተግባራዊ     
ያድርጉ፡፡

መንገድ ላይ እየተዘዋወሩ ምግቦችን ከሚሸጡ 
ነጋዴዎች ላይ ምግቦችን ለመግዛት ይቆጠቡ፡፡ 

58



ጉንፋን እና የመተንፈሻ 
አካላት በሽታዎች 

በሐጅ ወቅት በብዛት ከሚሰራጩ በሽታዎች መካከል 
አንዱ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ሲሆኑ የመሰራጫ 
ምክንያቶቹ ደግሞ ከሳል ወይም ከማስነጠስ የሚሰራጩ 
ጀርሞች ወይም ቫይረሶች ናቸው፡፡
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ጉንፋንን መከላከያ ዘዴዎች

ጉንፋን የያዛቸውን  ሰዎች አለመቅረብ፡፡

ሌሎች ሰዎች በሚጠቀሙባቸውን ቁሳቁሶች 
በጋራ አለመጠቀም፡፡

እጆች መታጠብ፡፡

ጭንቅንቅ ከበዛባቸው 
ቦታዎች መራቅ፡፡
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በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ውሃ 
ከመጠጣት መቆጠብ፡፡

ራስን ለአየር ማቀዝቀዣ መሳሪያዎች 
አለማጋለጥ፡፡

ሌሎች ሰዎችን ከበሽታው ለመጠበቅ 
የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ማድረግ፡፡

ሙቅ የሆኑ ነገሮችን መጠጣት፡፡ 
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በተቻለ መጠን በቂ እረፍት 
ማድረግ

የሕመም ማስታገሻ መድሃኒቶችን    
መውሰድ፡፡

የአየር መታፈንን እና የሳል ማስታገሻ 
መድሃኒቶችን ለመውሰድ ሐኪሞችን 

ማማከር፡፡

ፀረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶችን ካለ ሐኪም ትእዛዝ 
አለመውሰድ፡፡ 
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ወደሚና በሚሄዱበት ጊዜ፡-

 ¨ የሐጅ ልኡካን ቡድኑን መሪው ባዘጋጀው ሁኔታ 
መሰረት ንብረትዎን ማስረከብዎን፤

 ¨ የእርስዎን ማንነት የሚገልጽ መታወቂያና የሐጅ 
የእጅ አምባር መያዝዎን፤

 ¨ የግል መገልገያ ቁሳቁሶችዎን በቆዩበት ቦታ 
አለመርሳትዎን ያረጋግጡ፡፡ 

የማረጋገጫ ዝርዝር 
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በመኖሪያ ድንኳንዎ ውስጥ ካሉ፤

 ¨ ንብረቶችዎን ለማስቀመጥ በተዘጋጁ ቦታዎች 
ላይ ንብረቶችዎ  መቀመጣቸውንና ንብረቶችዎ 
የተቀመጡበት ቦታ በደንብ እንደሚያውቁ እርግጠኛ 
ይሁኑ፡፡

 ¨ የግል መጠቀሚያ ቁሳቁሶችዎን በጥንቃቄ ይይዙ፡፡ 
ሲቀመጡም መሬት ላይ ፈጽሞ አይተዋቸው፡፡ 

 ¨ ከሐጅ ልኡካን ቡድኑ መሪ ጋር በመነጋገር ቅዝቃዜ 
የሚፈልጉ መድሃኒቶችን ለዚሁ በተዘጋጁ ማቀዝቀዣዎች 
(ፍሪጆች) ውስጥ ያስቀምጡ፡፡

 ¨ በየተራ የመኝታና የመቀመጫ ስፍራዎችን ማጽዳት፡፡
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 ¨ የጥንቃቄ መንገዶችን ተግባራዊ ማድረግ ከእነዚህም የጠንቃቄ 
መንገዶች መካከል የግል መጠቀሚያ ቁሳቁሶችን ለሌሎች 
ሰዎች አለማጋራት፡፡

 ¨ የድንገተኛ አደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን በደንብ ማወቅ፡፡

 ¨ የጤና ኬላዎችን መገኛ በደንብ ማወቅ፡፡

 ¨ ለሐጅ ልኡካን ቡድኑ መንቀሳቀሻ የጊዜ ሰሌዳን በደንብ 
ማወቅ፡፡

 ¨ ለእርስዎ ቅርብ የሆነው የጤና ማእከልን በደንብ ማወቅ፡፡ 
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ከመኖሪያ ድንኳንዎ ሲወጡ፡-

 ¨ ከድንኳንዎ እንደሚወጡና የሚሄዱበትን ቦታ ለሐጅ 
ልኡካን ቡድኑ መሪ ያሳውቁ፡፡

 ¨ ቀን ላይ ከድንኳንዎ የሚወጡ ከሆኑ ከፀሐይ 
የሚከላከልልዎን ዣንጥላ ይያዙ፡፡

 ¨ የእርስዎን ማንነት የሚገልጽ መታወቂያ ይያዙ፡፡

 ¨ የድንኳንዎን መገኛ ከመንቀሳቀስዎ አስቀድመው 
በደንብ ይወቁ፡፡ መገኛውንም በሞባይልዎ ሴቭ 
ያድርጉ፡፡

 ¨ የሐጅ ልኡካን ቡድኑን መሪዎችንና የአደጋ ጊዜ ጥሪ 
ማእከልን ስልክ ቁጥሮች በሞባይልዎ መዝግበው 
ይያዙ፡፡
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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 
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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፡፡


