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አሕራም በእምነታዊው ጉዟችሁ ላይ የመጀመሪያው 
እርምጃችሁ ከመሆኑ ሌላ እጅግ ትልቅና አላህ ያዘዘው 
ወደሆነው፣ አላህ (ሱ.ወ)፤ ‹‹ሐጅንና ዑምራንም ለአላህ 
ሙሉ፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 196) በማለት እንደተናገረው 
ኒይያችንን (ልበ-ውሳኔያችንን) ቅን እና ለአላህ (ሱ.ወ) 
ብቻ በማድረግ በተሟላ  ሁኔታ ወደ ሐጅና  ዑምራ  
የአምልኮታዊ  ተግባር  (ዒባዳህ) የምትገቡበት  በልብ  
የሚተገበር  ስራ  ነው፡፡

መግቢያ

በዚህ ኢሕራምን አስመልክቶ በተዘጋጀው የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋል ውስጥ ኢሕራምን በተመለከተ 
የሚፈልጓቸውን ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች በሙሉ 
ያገኛሉ፡፡  
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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

የኢሕራም ልብስ

ቅድመ-መስፈርት ማስቀመጥ 
(አል-ኢሽቲራጥ)

ኢሕራም ማለት ምን 
ማለት ነው?

አት-ተልቢያህ
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ኢሕራም 
የሚደረግባቸው ቦታዎች 

በኢሕራም ወቅት አጠቃላይ 
ፍጹም ክልክል የሆኑ ነገሮች 

ኢሕራም ካደረጉ በኋላ ከቆዳ 
መሰነጣጠቅና በኢንፌክሽን ሳቢያ 
ለሚከሰቱ በሽታዎች ላለመጋለጥ 
የሚረዱ መከላከያ መንገዶች 

ኢሕራም ያደረገ ሰው 
ስነ-ስርአቶች 

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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ኢሕራም ማለት ምን 

ማለት ነው?

1

2

ኢሕራም ማለት ወደ  ሐጅና ዑምራህ የዒባዳህ ተግባር መግባት 
ማለተ ነው፡፡ወደነዚህ የዒባዳህ (አምልኮታዊ)  ተግባራት 
የሚገባው  ከእነዚህ አንዱን ወይም ሁለቱንም ለመተግባር 
የሚፈልግ ሰው ተግባሩን ለመፈጸም በልቦናው ከወሰነ (ኒይያህ 
ካደረገ) በኋላ ተልቢያህ ‹‹ለብበይከ-ልላሁምመ ለብበይክ፤ 
ለብበይከ ላ ሸሪከ ለከ ለብበይክ፡፡ ኢን-ልሐምደ ወን-ኒዕመተ 
ለከ-ልሙልክ ላ ሸሪከ-ለከ ለብበይክ›› በማለት ወደተግባራቱ 
ይገባል፡፡

ሐጅ ወይም ዑምራህ የሚፈጽም ማንኛውም ሰው 
ልበ-ውሳኔውን (ኒይያውን) ተልቢያው መጀመሪያ ላይ፤ 
‹‹ለብበይከ ዐምረተ /ዑምራህ ለማድረግ ጥሪውን ተቀብዬ 
ወዳንተ መጥቻለሁ፡/›› ወይም 
‹‹ለብበይከ ሐጀን /ሐጅ ለማድረግ 
ጥሪውን ተቀብዬ ወዳንተ 
መጥቻለሁ፡/››  በአንደበቱ (በምላሱ) 
በግልጽ መናገር አለበት፡፡ በዚህም 
ኢሕራም በማድረግ ወደሐጅና 
ወይም ዑምራህ ተግባር ይገባል፡፡  
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3
4የኢሕራም ልበ-ውሳ ኔሰውን (ኒይያውን) በግልጽ በመናገሩ 

ብቻ የሐጅ ወይም የዑምራ ዒባዳዊ ተግባር በመጀመሩ፤ 
በኢሕራም ላይ ክልክል ከሆኑ ተግባራት ራሱን መከልከል 
አለበት፡፡ ማንኛውም ኢሕራም የሚያደርግ ሰው ኢሕራምን 
በልቡ ወስኖ በአንደበቱ (በምላሱ) ከመናገሩ በፊት ሰውነቱን 
መታጠቡ ወይም ዉዱእ ማድረጉ ሱንናህ (ነቢያዊ ፈለግን) 
እንደፈጸመ  ይቆጠራል፡፡

ማንኛውም ኢሕራም የሚያደርግ ሰው ኢሕራምን በልቡ ወስኖ 
በአንደበቱ (በምላሱ) ከመናገሩ በፊት ሰውነቱን መታጠቡ 
ወይም ዉዱእ ማድረጉ ሱንናህ (ነቢያዊ ፈለግን) እንደፈጸመ 
ይቆጠርለታል፡፡ 
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ኢሕራም ያደረገ ሰው ከወገቡ በታች የሚገኘውን የሰውነቱን 
ክፍል በሽርጥ፣ ከወገቡ በላይ ያለውን የሰውነቱን ክፍል 
የራስ ጸጉሩ ብቻ ሲቀር በሌላ ጨርቅ (ፎጣ) መሰል ነገር 
ይሸፍናል፡፡ ይህ በሽርጥነትና ከጉፍታነት የሚያገለግለው 
ጨርቅ ቀለም ነጭ መሆን አለበት፡፡ 

ከወገቡ በታች እንደሽርጥ የለበሰው ጨርቅ (ፎጣ) 
እንዳይወልቅበት፣ የግል አስፈላጊ የሆኑ እንደገንዘብና  
ስልክ የመሳሰሉ ንብረቶቹን ለመያዝ በወገቡ ዙሪያ ቀበቶ 
መታጠቅ ይችላል፡፡

የኢሕራም ልብስ 
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ሁሉም ሰዎች በአለባበሳቸውና በአኳኋናቸው ላይ 
ፍጹም እኩል የሚሆኑ ሲሆኑ ቀለማትና ነገሮች ፈጽሞ 
በመካከላቸው ልዩነት አይፈጥሩም፡፡ ሰዎች ሁሉ በአንድ 
ቦታ ላይ በመቆም አላህን ይለምናሉ፣ ይማጸናሉ፡፡ 
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ሐጅ ወይም ዑምራህ የምትፈጽም ሴት የምትፈልገውን 
ልብስ መልበስ አትችልም፡፡ በሐጅ ወይም ዑምራህ 
የምትለብሰው ልብስ፡-

ልብሱ  ላይ  ወንዶችን  ሊፈትን  የሚችል  ምንም 
አይነት ጌጥ የሌለበት መሆን አለበት፡፡

እንቅስቀሴን የማይከለክል፣  ሰፊ የሆነና ሁሉንም 
ሰውንነቷን የሚሸፍን

1

2
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ማንኛውም  ሐጅ  ወይም  ዑምራህ   የሚያደርገወ  ሰው  
ዑምራውን ወይም   ሐጁን   በማድረግ ላይ እያለ   የሐጁን 
ወይም የዑምራውን ተግባር እንዳይቀጥል የሚያደርግ 
ከአቅም በላይ የሆነ  ድንገተኛ ክስተት ካጋጠመው ‹‹ለብበይከ 
ዑምረተን›› ወይም ‹‹ለብበይከ ሓጀን›› በማለት የኢሕራም 
ኒይያውን በግልጽ ከተናገረ በኋላ፤ ‹‹በርግጥ አንዳች የሚከለክል 
ነገር ሐጅ ወይም ዑምራ ከማድረግ ከከለከለኝ ኢሕራም 
የማድረጌን ልበ-ውሳኔ የማፈርሰው ክልከላው በተከሰተብኝ  
ቦታ ላይ ነው፡፡›› በማለት ቅድመ-መስፈርቱን ማስቀመጥ 
ይችላል፡፡ ይህንን ቅድመ-መስፈርቱን በማንኛውም  ቋንቋ  
መናገር ይችላል፡፡

ቅድመ-መስፈርት 
ማስቀመጥ

(አል-ኢሽቲራጥ)

ማንኛውም ሐጅ ወይም ዑምራህ ለማድረግ የመጣና 
ቅድመ-መስፈርቱን ያስቀመጠ ሰው በድንገት ሐጁን 
ወይም ዑምራውን እንዳይተገብር የሚከለክል አንድ 
ከስትት ቢከሰት ከኢሕራም ልበ-ውሳኔው (ኒይያው) 
ውጣት ይችላል፡፡ ይህን በመፈጸሙ ምክንያት ምንም 
አይነት የማካካሻ ነገር መፈጸም የለበትም፡፡ 
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‹‹አት-ተልቢያህ›› ማለት ‹‹ለብበይከ-ልላሁምመ ለብበይክ፤ 
ለብበይከ ላ ሸሪከ ለከ ለብበይክ፡፡ ኢን-ልሐምደ ወን-ኒዕመተ 
ለከ-ልሙልክ ላ ሸሪከ-ለከ ለብበይክ›› ማለት ነው፡፡

ትርጉሙም፡- ‹‹አላህ ሆይ! በተደጋጋሚ ሐጅ እንዳደርግ 
ያቀረብከውን ጥሪህን ወድጄና ፈቅጄ ያንተን ብቸኝነትና 
አምልኮታዊ ተግባራት ላንተ ብቻ መፈጸም እንዳለባቸው 
በማረጋግጥ፣ ለእኔ ለለገስካቸው ጸጋዎችና ለንግስናህ እውቅና 
በመስጠት ወዳንተ ዘንድ መጥቻለሁ፡፡›› ማለት ነው፡፡ ይህ 
አባባል የአላህ ቤት ለመጎብኘጥ የሚመጡ ሰዎች ለአላህ 
ያላቸውን ባርነትና ጸጋዎችን ለሚያላብሳቸው ፈጣሪያቸው 
ያላቸውን ታዛዥነት የሚገልጹበት መፈክር ነው፡፡  

ወንዶች ይህን ‹‹ተልቢያህ›› ሲሉ ድምጻቸውን ክፍ 
ያደርጋሉ፡፡ ሴቶች ግን ድምጻቸውን ከፍ ሳያደርጉ ቀስ 
ባለ ድምጽ ይላሉ፡፡  

አት-ተልቢያህ

14



አት-ተልቢያህ ማድረግ ኢሕራም ከመጀመር ጋር አብሮ 
ይጀምራል፡፡ 

ሐጅ ለሚያደርጉ ሰዎች 
ደግሞ

 ከአል-ዐቀባህ ጠጠር 
ውርወራ በኋላ ነው፡፡ 

ዑምራህ ለሚያደርጉ ሰዎ

ች ካዕባውን ሲመለከቱ 
ነው፡፡

አት-ተልቢያህ ማለት የሚጠናቀቀው፤ 
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ኢሕራም 
የሚደረግባቸው 

ቦታዎች 

ለአላህ ቤት ክብር ሲሉ የአላህ መልእክተኛ የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ሐጅ ወይም 
ዑምራህ ለማድረግ የሚመጡ ሰዎች ኢሕራም 
የሚያደርጉባቸው ቦታዎችን ወስነዋል፡፡ ኢሕራም 
የሚያደርጉ ሰዎች ወደመካ የተከበረ ክልል አዋሳኞች 
ከመድረሳቸው በፊት ተልቢያ ማድረጋቸውን 
ይጀምራሉ፡፡ እነዚህ ኢሕራም ማድረጊያ ቦታዎች 
ሐጅ ወይም ዑምራህ ለማድረግ የሚመጡ ሰዎች 
ከሚመጡባቸው አቅጣጫዎች አንጻር ይለያያሉ፡፡ 

ዙልሐሊፋህ

ከመካ ርቀው የሚኖሩና ከሚኖሩበት አካባቢዎች 
በአውሮፕላን፣ በምድር ሐጅ ወይም ዑምራህ 
ለማድረግ የሚመጡ ሰዎች በእነዚህ ኢሕራም 
ማድረጊያ ቦታዎች ወይም እዚህን ቦታዎች በሚያዋስኑ 
ቦታዎች ላይ ኢሕራም ማድረግ ያለባቸው ሲሆን 
እነዚህን ቦታዎች ማለፍ የለባቸውም፡፡   

16



አብዛኛውን ጊዜ ወደጀዳህ ከተማ የሚመጡ 
አውሮፕላኖች አሕራም ማድረጊያ ቦታዎችን ወይም 
አዋሳኞቻቸውን በመናገር ሐጅ ወይም ዑምራህ 
ለማድረግ የሚመጡ መንገደኞቻቸውን ኢሕራም 
እንዲያደርጉ ያስታውሳሉ፡፡ 
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ሰዎች ኢሕራም ለማድረግ ቢፈልጉበት ወቅት ለሶት 
አይነቶች ናቸው፡፡ እነርሱም፡-

1

2
3

መካ ውስጥ ያሉ ሰዎች፡- ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች 
ከሐረም መስጂድ ወጣ ብሎ ከሚገኝ ለምሳሌ አት-
ትንዒም ውስጥ ከሚገኘው ከሙእሚኖች እናት ዓኢሻህ 
መስጂድ አይነት ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ኢሕራም ማድረግ 
ሲችሉ ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ካሉበት ቦታ 
ሆነው ኢሕራም ያደርጋሉ፡፡ 

የሚኖሩበት ቦታ በመካና ኢሕራም በሚደረግባቸው 
ቦታዎች መካከል የሆነ ሰዎች፡- እነዚህ ሰዎች ከሚኖሩብት 
ቦታ ላይ ሆነው ለሐጅና ዑምራህ ኢሕራም ያደርጋሉ፡፡

መኖሪያቸው ኢሕራም ከሚደረግባቸው ቦታዎች በጣም 
ርቆ የሚገኝባቸው ሰዎች፡- እነዚህ ሰዎች ኢሕራማቸውን 
ኢሕራም በሚደረግባቸው ቦታዎች ወይም ኢሕራም 
ከሚደረግባቸው ቦታዎች ጋር ከሚዋሰኑ ቦታቸው ላይ  
ለሐጅ ወይም ለዑምራህ ማድረግ ይችላሉ፡፡ 
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ዙልሐሊፋህ

ዛቱ ዒርቅ

ቀርነ-ልመናዚል

የለምለም

አል-ጁሕፋህ

1
2

በሐረም መስጂድ 
ክልል ውስጥ

በመካ እና በኢሕራም 
ማድረጊያ ቦታዎች መካከል

3 መኖሪያቸው ኢሕራም 
ከሚደረግባቸው ቦታዎች በጣም 
ርቆ የሚገኝባቸው ሰዎች
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ዙልሐሊፋህ

ዛቱ ዒርቅ

ቀርነ-ልመናዚል

የለምለም

አል-ጁሕፋህ

ዙልሐሊፋህ፡-  ይህ ቦታ የመዲና ሰዎች ኢሕራም የሚያደረጉበት 
ቦታ ነው፡፡

አል-ጁሕፋህ፡-  ይህ ቦታ ከመካ 187 ኪሎ ሜትር የሚርቅ 
ሲሆን ከሻም (ከሶሪያ) አቅጣጫ የሚመጡ ሰዎች ኢሕራም 
የሚያደረጉበት ቦታ ነው፡፡ መካ 204 ኪሎ ሜትር ከሚርቀው 
ራቢግ በተሰኘ ቦታ ላይ ሆነው ኢሕራም ማድረግ ይችላሉ፡፡ 

ቀርነ-ልመናዚል፡- ይህ ቦታ ከመካ 94 ኪሎ ሜትር 
የሚርቅ ሲሆን ከነጅድ አቅጣጫ የሚመጡ ሰዎች ኢሕራም 
የሚያደረጉበት ቦታ ነው፡፡

የለምለም፡-   ይህ ቦታ ከመካ 115 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ሲሆን 
ከየመን አቅጣጫ የሚመጡ ሰዎች ኢሕራም የሚያደረጉበት 
ቦታ ነው፡፡

ዛቱ ዒርቅ፡-   ይህ ቦታ ከመካ 92 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ሲሆን 
ከዒራቅ አቅጣጫ የሚመጡ ሰዎች ኢሕራም የሚያደረጉበት 
ቦታ ነው፡፡

420 ኪሜ

92 ኪ.ሜ

187 ኪ.ሜ

94 ኪ.ሜ

115 ኪ.ሜ

1

2

3

4

5
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በኢሕራም  ወቅት  
ፍጹም  ክልክል  የሆኑ 

ነገሮች

ኢሕራም ላይ ፍጹም  
ክልክል የሆኑ ነገሮች

በአደን ምክንያት 
እንስሳን መግደል

ጋብቻ መፈጸም

የራስ ጸጉርን መላጫትና 
ጥፍሮችን  መቆረጥ

ሽቶ መቀባት

የግብረ-ስጋ ግንኙት
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የተሰፋና የተዘጋጀ 
ልብስ መልበስ

የራስ ጸጉርን 
መሸፈን

የሴት ልጅን 
ፊት መሸፈን

በሐጅ  ወቅት 
በወንዶች ላይ ክልክል 

የሆኑ ነገሮች

በሐጅ ወቅት በሴቶች 
ላይ ክልክል የሆኑ 

ነገሮች
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ስውነትን 
መታጠብ

መነጽርን፣ ቀለበቶችንና ሰአት 
መልበስ፡

ቆስሎችን በሚገባ 
በጨርቅ ወይም 
በፈሻ ማሸግ

የገንዘብ መያዣ ያለውና በወገብ 
ዙሪያ የሚታጠቁትን ቀበቶ 

መታጠቅ

ጫማ መልበስ ዣንጥላ መያዝ

አንዲት ሴት ፊቴን ባልሸፍን ለወንዶች ፈተና 
ልሆን እችላለሁ የሚል ፍራቻ ካላት ሙሉ 

ለሙሉ ፊቷን መሰፈን ትችላለች

ኢሕራም ወቅት ክልክል 
ያልሆኑ ተግባራት

25



 የቆዳ መሰነጣጠቅና ችግሮች እና  በሰውነት አካል
 የመገጣጠሚያ ኢንፌክሽን በሐጃጆችና ዐምራህ በሚያደርጉ
 ሰዎች ላይ በብዛት ይስተዋላል፡፡ በተለይ ከልክ ያለፈ
 የሰውነት ውፍረት ያላቸው ሰዎችና የስኳር ሕመምተኛ
 የሆኑ ሰዎች ቆዳቸው በኢንፌክሽን ይጠቃል፡፡ በዚህ ጊዜ
 በጭኖች አካባቢ ያለው የሰውነት የአካል ክፍል አካባበዎች
 ላይ የመቅላት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የመቅላት ስሜቱ በጣም
 አስልቺ፣ ከፍተኛ ሕመም ከማሳከክ ስሜት ጋር ተያይዞ
  በብብቶችና ከጡት የታችኛው የአጃ,ካል ክፍል አካባቢ
 ይከሰታል፡፡

ኢኢሕራም ካደረጉ በኋላ 
ከቆዳ መሰነጣጠቅና 

በኢንፌክሽን ሳቢያ ለሚከሰቱ 
በሽታዎች ላለመጋለጥ የሚረዱ  

መከላከያ  መንገዶች
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እንደጭኖችና ብብቶች ያሉ የሰውነት አካል ክፍሎች 
መገጣጠሚያዎች በቂ አየር እንዲደርሳቸው ማድረግ፡፡ 

የግል ንጽሕናን መጠበቅና ጉዞ ከመጀመርዎ በፊት ክሬሞችን 
መቀባት፡፡ 

የመከላከያ እርምጃዎች
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መድሃኒትነት ያላቸው ክሬሞችን ከመጠቀምዎ በፊት 
የሚቀቡትን ቦታ በደንብ ማጠብ፡፡ 
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ኢሕራም ያደረገ ሰው 

ስነ-ምግባራት

‹‹ሐጅ (ጊዜያቱ) የታወቁ ወሮች ናቸው፡፡ በእነርሱም ውስጥ 
ሐጅን  (እንዲሠራ) ነፍሱን ያስገደደ ሰው በሐጅ ውስጥ 
ሴትን መገናኘት ማመጽም ክርክርም የለም፡፡ ከበጎ ሥራ 
የምትሠሩትን ሁሉ አላህ ያውቀዋል፡፡ ተሰነቁም፤ ከስንቅ ሁሉ 
በላጩ ጥንቃቄ (አላህን መፍራት) ነው፡፡ የአእምሮዎችም 
ባለቤቶች ሆይ! ፍሩኝ፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 197) በማት 
አላህ (ሱ.ወ) በተናገረው መሰረት ሐጅ ወይም ዑምራህ 
ለማድረግ ኢሕራም ያደረገ ሰው ሁሉ በትልቅ አምልኮታዊ 
ተግባር ላይ ውስጥ ነው፡፡ ስለዚህ ማንኛውም ሰው በዚህ 
ሁኔታ ላይ ያለ ሰው የሚተገብረውን አምልኮታዊ ተግባር 
ምክንያት የሚያገኛቸው ምንዳዎች እንዲጨምሩ በንግግሮቹ፣ 
በስራዎቹና በእንስቃሴዎቹ አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ 
አለበት፡፡
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ኒይያዎትን (ልበ-ውሳኔዎን) ማደስና እና የኒያዎን ኢኸላስ 
ለአላህ ሱብሐነሁ ወተዓላ ያደርጉ፡፡ ምክንያቱም  ወደ 
ሐጅ የመምጣታቸው አላማ ለትእዛዛቱ ምላሽ ለመስጠት፣ 
እዝነቱንና ምንዳውን ለማግኘት፣ ቅጣቱንም በመፍራት 
ቢሆን እንጂ ለይስሙላ ወይም ለታይታ (ሰዎች 
እንዲያዩልኝ) ወይም ሰዎች፤ ‹‹ሐጂ እከሌ›› ብለው 
እንዲጠሯችሁ ወይም ደግሞ ‹‹ሐጂ›› የሚለውን ማእረግ 
ለማግኘት ፈልገው አይደለም፡፡

ምንጊዜም የሐጅ ስነ-ስርአቶችን የተመለከቱ ድንጋጌዎችን 
ለማወቅ መፈለግ፣ ከሐጅ ስነ-ስርአት ጋር በተያያዘ 
መረዳት ያቃትዎን ወይም ለመረዳት የሚከብድዎትን 
ጥያቄ  በሐጅ የልኡካን ቡድኑ ውስጥ ያሉ ዑለሞችን 
(ምሑራንን) በመጠየቅ ለማወቅ ጥረት ማድረግ፡፡ በዚህ 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋልና ከዚህ ውጭ ባሉ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋሎች ውስጥ የሚፈለጓቸውን ነገሮች 
ያገኛሉ፡፡  

በአጠቃላይ ከሰዎች በተለይ ደግሞ ከሐጅ ቡድን አባላት 
ጋር በሚኖሩ ግንኙነቶች ላይ ስነ-ምግባርን ማሳመር፡፡ 
ይህም መልካም ስነ-ምግባር ከሰዎች ጋር ሲገናኙ ለሰዎች 
ሰላምታ ማቅረብ፣ ፈገግታ ማሳየት፣ ከእነሱ ጋር ፋይዳ ቢስ 
ክርክር አለማደረግ፣ በሚፈለጓቸው ነገሮች ላይ ማገዝና  
መርዳት፡፡ 

1

2

3
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የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን፤ ‹‹በርግጥ አላህ ኣዛኝ ነው፡፡ እዝነትንም 
ይወዳል፡፡ ለእዝነት የሚሰጠውን ምንዳ በማስቸገርና 
በሌላው  ላይ ከሚሰጠው ምንዳ ይበልጥ ምንዳን 
ለእዝነት ይሰጣል፡፡›› በማለት በተናገሩት መሰረት 
በተለያዩ አጋጣሚዎች መረጋጋትና ለሌሎች ማዘን፡፡ 

በሐጅ ወቅት የሐጅ ጉዞ የተረጋጋና በሌሎች ላይ ችግር 
የማያስከትል እንዲሆን በማስብ  የሐጅ ስነ-ስርአት 
አስተናባሪዎች የሚሰጧቸውን ትእዛዞችንና የሐጅ ልኡካን 
ቡድን ኃላፊዎችን መመሪያዎችን በሚገባ መከተል፡፡ 

4

5

31



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



ስራዎቻችሁንና 
ድካማችሁን አላህ 

ይቀበላችሁ

ለተጨማሪ መረጃዎች 
በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን 
ገጻችን ላይ ይከታተሉን፡፡
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