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ማውጫ
ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

በእርድ ቀን የሚፈጸሙ 
ተግባራት 

በእርድ ቀን ተግባራቱን 
ቅደም-ተከተል መጠበቅ 
ግዴታ ነውን?

የእርድ ቀን

የአል-ዐቀባንጠጠር 
መወርወር
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አት-ተክቢር
(አላሁ አክበር ማለት)

የእርድ እንስሳን ማረድ

እርድን ለመፈጸም 
ሰዎችን መወከል

እርድ ግዴታ የሚሆነው  
በማን ላይ ነው?

ጸጉርን መላጨትና 
ማሳጠር

ጸጉር መላጫ ወይም 
ማሳጣሪያ ቦታ

4



ጸጉር ለመቆረጥ ሲዘጋጁ 
ሊከተሏቸው የሚገቡ 
ምክሮች

ከኢሕራም ነጻ መውጣት

ተንቀሳቃሽ መሰላሎች

ሐረም ከመድረስ በፊት 
የሚሰጡ አስፋላጊ የሆኑ 
ዋና ዋና ምከሮች

ጠዋፈ-ልኢፋዳህ 

ሐጅ ላይ በሶፋ እና 
መርዋ መካከል መሮጥ
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ከጠዋፈ-ልኢፋዳህ በኋላ በሶፋ 
እና በመርዋ መካከል የመሮጥ 
ግዴታ ያለበት ሰው ማን ነው?

ወደሐረም መሰጂድ 
ለሚመጡ ሰዎች የተሰጡ 
ማስገንዘቢያዎች 

ጤናን የተመለከቱ 
ምክሮችና ማስገንዘቢያዎች 

የእንክብካቤ ማእከላት 

ንጽሕናን  
ይጠብቁ!

የሚያስፈልግዎ የስልክ ቁጥሮች
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የዒድ አል-አድሐ (የእርድ) ቀን የሚባለው አስረኛው 

(10ኛው) በአብዛኛው የሐጅ ስነ-ሰርአቶችን  የሚፈጽሙበት  

ቀን ነው፡፡

የእርድ ቀን
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በርካታ ሙስሊም ምሑራን (ዓሊሞች) ይህን ቀን (ትልቁ 

የሐጅ ቀን ) በማለት ሰይመውታል፡፡ ምክንያቱም በዚህ 

ቀን ዐረፋ ላይ  ሐጃጆች ቆመው ሲመሽ ወደ ሙዝደሊፋ 

የሚሄዱበት እዚያም የቀሩትን ታላላቅ የሐጅ ማእዘናት 

(አርካኖች) የሚተገበሩበት ቀን ነው፡፡

በዚህ የግንዛቤ ማስጨባጫ ማንዋል ውስጥ በዋናነት 

በሐጅ ጉዟችሁ ውስጥ ስለሚያስፋልጓችሁ መረጃዎችንና 

መመሪያዎችን ታገኛላችሁ፡፡
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የእርድ ቀን በታላላቅ ተግባራት የተሞላ ነው፡፡ 
እነዚህ ታላላቅ ተግባራት የሚከተሉት ናቸው፡፡

የአል-ዐቀባህ ጠጠር ውርወራ ጸጉርን መላጨት እና 
ማሳጠር 

ለሐጅ በሶፋ እና መርዋ 
መካከል መሮጥ

እንስሳ ማረድ ያለበት ሰው እንስሳውን 

ጠዋፈ-ልኢፋዳህ

በእርድ ቀን የሚፈጸሙ 
ተግባራት 
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በእርድ ቀን ተግባራትን ስለማስቀድምና 
ስለማዘግየት፡- 

የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን ለሐጃጆች በእርድ 
ቀን የሚከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ 
የሚቀላቸውን ተግባር ማስቀደምንና ማዘግየትን 
ፈቅደዋል፡፡  

በእርድ ቀን ተግባራቱን 
ቅደም-ተከተል መጠበቅ

ግዴታ ነውን?
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ተግባራት እንዲቀሏቸው ሲባል ሐጃጆች ስለሚተገብሯቸው 

ተግባራትና ተግባራቱን ስለሚተገብሩባቸው ጊዜያት የቡድን 

መሪዎቻቸው የሚያወጡትን ፕሮግራም በጥንቃቄ መተግባር 

አለባቸው፡፡ ሌሎች ሐጃጆችም አላህ ያስቀመጠላቸውን ፈቃድ 

በጸጋ መቀባልና ተግባራዊ  ማድረግ  አለባቸው፡፡

አንድን ተግባር ከሌላ ኛወውማስቀደምንና ማዘግየትን በተመከለተ 

ወደ ሳቸው ዘንድ መጥቶ ለጠየቃቸው ሰው ሁሉ ማዘግየትንና  

ማስቀደምን ይፈቅዱ ነበር፡፡ (‹‹የፈለግከውን ስራ ምንም ችግር 

የለውም፡፡›› ከማለታቸው በስተቀር ስለአንድ ነገር ማስቀደምና 

ማዘግየት ተጠይቀው አያውቁም፡፡)
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የአል-ዐቀባህ ጠጠር ውርወራ ከወደሚና እና 
ለሙዝደሊፋህ ለሚመጡ ሰዎች ሶስተኛው የጠጠር 
ውርወራ ሲሆን ቦታውም ለመካ ቅርብ የሆነ ቦታ 
ነው፡፡

ይህ የጠጠር ውርወራ ጀምረቱ-ልዐቀባህ እና 
ጀምረቱ-ልኩብራ በሚባል ይታወቃል፡፡ 

የአል-ዐቀባህን ጠጠር 
መወርወር
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ሐጃጆች ሙዝደሊፋህ እያሉ ወይም በመንገዳቸው 
ላይ የሚወረውሯቸውን ጠጠሮች ይሰበስባሉ፡፡ 
እያንዳንዷን ጠጠር ሲወረውሩ ተክበራ ያደርጋሉ 
(አላሁ አክበር ይላሉ)፡፡ 

የአል-ዐቀባህን ጠጠር

ስለጠጠር ውርወራ ዝርዝር

መረጃ ለማግኘት ይህን አስመልክቶ

የተዘጋጀውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋልን

በሞባይሎ ላይ ማውረድ ይችላሉ፡፡
እዚህ ላይ በመጫን 
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ጠጠሮቹን መወርወሪያ ጊዜ፡-

ሐጃጆች የአል-ዐቀባን ጠጠሮች ከሙዝደሊፋህ ከወጡ 
በኋላ ይወረውራሉ፡፡

የመወርወሪያው ጊዜ መጀመሪያ፡-

ከሙዝደሊፋህ ቶሎ መውጣት ለሚፈልግ ሰው ጠጠሮቹን 
መርወሪያ ጊዜ እኩለ-ሌሊት ላይ ይጀምራል፡፡

የመወርወሪያው ጊዜ ፍጻሜ፡-

ጠጠር ውርወራው የዒዱ ቀን ከጠዋት እስከማታ ድረስ 
ይቀጥላል፡፡ ስለዚህ የቻለ ማንኛውም ሐጅ የሚያድርግ 
ሰው ጠጠር ውርወራውን የአስራ አንደኛው ቀን ጎህ 
እስኪቀድ (እስኪነጋ ድረስ) ማዘግየት አይገባውም፡፡ 
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በሚንቀሳቀሱበት ወቅት መጨናነቅ ወይም መገፋፋት 
ሊያጋጥምዎ ይቸላል በዚህ ጊዜ መረጋጋትዎንና ለሌሎች 
ሐጃጆች ጋር የሚኖርዎትን እዘነት ይላበሱ፡፡

ሐጃጆች ለሐጅ ቡድናቸው ጠጠር መወርወሪያነት 
በተቀመጠው ውስን የጊዜ ሰሌዳ ሊገዙ ይገባል፡፡ 
ይህም የሚሆነው በሚጥሩት መጨናነቅ ራሳቸውን 
እንዳይጎዱና ሌሎች ሐጃጆችን ለጉዳት እንዳይዳርጉ 
በማሰብ ነው፡፡ 
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የአል-ዐቀባህን ጠጠሮች በመወርወር የተልቢያህ ጊዜ 
ይጠናቀቃል፡፡ በዚህ ጊዜ ግዴታ ከሆኑ ሰላቶች በኋላና 
በማንኛውም ወቅት የአላህን ታላቅነት ለመመስከር፣ አላህን 
በብዛት ለማውሳትና አላህን ለማመስገን ተክቢራ (አላሁ 
አክበር ማለት) ተግባራዊ ይሆናል፡፡  በዚህም ሐጃጆች፡-

አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሀ ኢልለ-
ላህ ወ-ልላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊ-ልላሂ-

ሐምድ 

ወይም 

አላሁ አክበር ከቢራ ወ-ልሐምዱሊላሂ ከሢራ 
ወሱብሓነ-ልላሂ ቡክረተን ወአስላ 

አት-ተክቢር
(አላሁ አክበር ማለት)
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በዚህ ታላቅ ቀን ሐጃጆች ማረድ ግዴታ ያለባቸው ሰዎች 

የሚያርዱትን እንስሳ ማረድ አለባቸው፡፡ 

የእርድ እንስሳ ማለት ሐጃጆች ወደ አላህ ለመቃረብ ሲሉ  

ሚና ወይም መካ (በሐረም ክልል) ውስጥ ሐጃቸውን 

እያከናወኑ የሚፈጽሙት የእርድ ተግባር ማለት ሲሆን 

ከዚህ እርድ ስጋ የተወሰነ ያህሉን ይመገባሉ ወይም ምጽዋት 

ይሰጣሉ፡፡ 

የእርድ እንስሳን 
ማረድ

17



እርድ የሚፈጸምበት ዋናው ጥበባዊ ሚስጥር፡-

1. ወደአላህ መቃረቢያና ለእሱ ያለን ውዴታ 
መግለጫ ነው፡፡

2. ለድሆች፣ ምስኪኖችና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 
ሰዎች  መልካም መዋል ነው፡፡

3. መካንና ክቡር የሆነውን የአላህ ቤትን ማላቅ 
ነው፡፡ 
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የእርድ ተግባር በሁሉት አይነት ሐጃጆች ላይ ግዴታ 
ይሆናል፡፡ እነርሱም፡-

1. አል-ሙተመቲዕ በሆኑ ሰዎች ላይ፡- አልሙተመቲዕ 
የሆኑ ሰዎች ማለት በቅድሚያ የዑምራህ ስነ-
ስርአታቸውን ፈጽመው ካጠናቀቁ በኋላ ሐጅ 
ለማድረግ ኢሕራም የሚያደርጉ ሰዎችማለት ነው፡፡ 

2. አል-ቃሪን በሆኑ ሰዎች ላይ፡-  አል-ቃሪን ማለት 
በስነ-ስርአታቸው ሒደት ሐጅን እና ዑምራህ 
አንድ ላይ በማጣመር የሚፈጽሙ ሰዎች ማለት 
ነው፡፡ 

የእርድ ተግባር 
ግዴታ የሚሆነው 
በማን ላይ ነው?

በጉዞው ላይ ለሐጅ ብቻ ኢሕራም ባደረገ ሰው (አል-

ሙፍሪድ) ላይ ለእርድ የሚሆን እንስሳ የማረድ ግዴታ 

የለብትም፡፡ 
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ለእርድ የሚቀርቡት እንስሳት፡-

ግመሎች ወይም በሬዎች ወይም በጎች ወይም 
ፍየሎች ናቸው፡፡

20



እርድን ለመፈጸም 
ሰዎችን መወከል

ከመላው አለም የሚመጡ ሐጃጆች ቁጥር ከፍተኛ 

መሆን የተነሳ ሐጃጆች እርዳቸውን እነሱን በመወከል 

የሚፈጽምላቸውን ሰው ወይም ተቋም ይወክላሉ፡፡ 

የሚወከሉትም ሰዎች ወይም ተቋማት ሐጃጆችን ወክለው 

እርዱን ይፈጽማሉ፡፡

ሐጃጆች አስቀድመው በተለያዩ የሞባይል መተግበሪያዎች  

በኩል  እርዱን የሚፈጽማላቸውን  ግለሰብ  ወይም ተቋም 

ከወከሉ እርዱን በእርድ ቀን እንደፈጸሙ ይቆጠራል፡፡
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ይህን  ለማስፈጸም  የወረቀት  ወይም ኤሌክትሮኒክ 
ኩፖኖችን በሐጃጆች ጣቢያዎች በኩል ወይም  በኤክትሮኒክ  
መተግበሪያዎች በኩል  ወይም  በሐጃጆች   ልኡካን ቡድን 
መሪዎች በኩል ወይም በሐጅ ልኡካን ቡድኖች በኩል በመግዛት 
እርዱ  እንዲፈጸምላቸው ማድረግ ይችላሉ፡፡

ይህን   አይነቱን  አማራጭ መንገድ መጠቀም እርዱን 
ለሐጃጆችና ስጋው ለሚያስፈልጋቸው አካላት እንዲደርስ 
ለማድረግ መንገዶችነን በጣም ቀላል ያደርጋል፡፡

ሐጃጆች እርድ እንዲያስፈጽሙላቸውና እርዳቸው የማታለል 
ተግባር የተፈጸመበት እንዳይሆን ከፈለጉ  ሕጋዊ ፈቃድ 
ያልተሰጣቸውን ግለሰቦችና ተቋማት እንቅስቃሴ ጥንቃቄ 
ሊያደርጉ ይገባል፡፡  

በኤሌክትሮኒክ መተግበሪያ በኩል ኩፖን 
መግዛትና  እርዱን የሚያስፈጸምሎትን 

ተቋም ወከል ይችላሉ፡፡

እዚህ ላይ በመጫን 
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ሐጅ ለሚያደርጉ ሰዎች የአል-ዐቀባን ጠጠሮች  ከወረወሩ 
በኋላ ጸጉራቸውን መላጨት ወይም ማሳጠር ግዴታ 
ተደርጎባቸዋል፡፡ 

ይህ በእንዲህ   እንዳለ ሐጅ የሚያደርጉ ሴቶች 
ጸጉራቸውን  በጠቅላላ ይስበስቡና 2 ሳንቲ ሜትር 
የሚሆን መጠን  ያለው ጸጉር ከአጠቃላይ ጸጉራቸው 
ይቆርጣሉ፡፡ ይህ የሚፈጸመው ወደ አላህ ለመቃረብ  
እና አላህን ለማላቅ ነው

ጸጉርን መላጨትና

ማሳጠር
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ሐጃጆች የአላህ ባሪያና ለአላህ እጅ የሰጡ ናቸውና 
ኢሕራም ላይ በሚሆኑበት ወቅት ጸጉራቸውን 
እንዳይቆርጡ አላህ አዟቸዋል፡፡ እነርሱም ለትእዛዙ 
እጅ  ሰጥተዋል፡፡ከዚያ በኋላ ጸጉራቸውን  እንዲላጩ  
ወይም እንዲያሳጥሩ አዘዛቸው እነርሱም ለትእዛዙ 
እንዲሁ  እጅ ሰጡ፡፡

24



ጸጉር የሚላጩ ወይም የሚያሳጥሩ ባለሙያ 

ያላቸው፣ ይህን ለመፈጸም ፈቃድ ያላቸውና ለዚሁ 

አገልግሎት የተዘጋጁ  ጸጉር  አስተካካዮችና  ቤቶች 

አሉ፡፡  ሐጃጆች የአል- ዐቀባን ጠጠሮች ከወረወሩ  

በኋላ  በአቅራቢያቸው  ያገኛሉ፡፡ 

ጸጉር መላጫ ወይም 
ማሳጣሪያ ቦታ
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ለዚሁ ጸጉር ለማስተካከል በተለየ ቦታ የሚገኙና ፈቃድ 

ያላቸውን ጸጉር አስተካካዮችን ይምረጡ፡፡ በየመንገድ 

ዳሩና በየኮሪደሮች ላይ ጸጉር ከሚያስተካክሉ ወይም 

ከሚላጨ ሰዎች ይጠንቀቁ፡፡ ራስዎን ለተላላፊ በሽታዎች 

አያግልጡ፡፡  

ጸጉር ለመቆረጥ ሲዘጋጁ 
ሊከተሏቸው የሚገቡ ምክሮች
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 ¨ አስተካካዮች እጀታ ያላቸውን  ከፕላስቲክ 
የተሰሩና ለአንድ ጊዜ መጠቀሚያ 
አገልግሎት የሚውሉ መላጫወችን 
እንደሚጠቀሙ በሚገባ ያረጋግጡ፡፡

 ¨ ከእርሰዎ በፊት ጸጉራቸውን የተላጩ 
ወይም ያሳጠሩ  ሐጃጆች የተጠቀሙበትን 
የጸጉር መላጫና ማሳጠሪያ ቁሳቁሶችን 
መለወጣቸውንና በአዲስ መተካታቸውን 
በሚገባ ያረጋግጡ፡፡

 ¨ ጸጉር አስተካካዩ ጸጉር ከመላጨቱ 
ወይም ከማሳጠሩ በፊት እጆቹን በውሃና 
በሳሙና በሚገባ መታጠቡን በሚገባ 
ያረጋግጡ፡፡

ጸጉር አስተካካዮች ዘንድ የሚከተሉትን 
ነገሮች በሚገባ ያረጋግጡ፡፡
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ጸጉርን ከመላጨት ወይም ከማሳጠር በኋላ ሐጃጆች 

በከፊል ከኢሕራም ነጻ ወጥተዋልና የግብረ-ስጋ 

ግንኙነት ብቻ ሲቀር ኢሕራም ውስጥ ሳሉ ክልክል 

የነበሩባቸውን ተግባራት በነጻነት መፈጸም ይችላሉ፡፡

ከኢሕራም ነጻ 
መውጣት
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ጠጠሮችን ከወረወሩና ጸጉርን ከተላጨ ወይም 

ካሳፀሩ በኋላ ሰውነታቸውን በሙሉ መታጠብ፣ ሽቶ 

መቀባትና ለዒዱ ቀን የክት ልብሶቻቸውን መልበስ 

ይፈቀድላቸዋል፡፡
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ከዚያ በኋላ ጠዋፈ-ልኢፋዳህ ካደረጉ ሙሉ ለሙሉ 

ከኢሕራም ነጻ ወጥተዋልና ሌሎች በከፊል ክልክል 

ሆነውባቸው የነበሩ ተግባራትን ሙሉ በሙሉ 

መፈጸም ይችላሉ፡፡
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ከመርሳትና ከመጥፋት ለመጠበቅ ሲባል በዒድ እለት 

ሰውነትዎን በገላ መታጠቢያ ውስጥ በሚታጠቡበት  

ጊዜ  የግል ንብረቶችዎን በጥንቃቄ  ይያዙ፡፡  ሁሉንም 

ንብረቶችዎን መያዝዎንና  ደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ 

ቦታ ማስቀመጥዎን  ያረጋግጡ፡፡
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ሐጃጆች በሐጅ ቡድኑ በኩል በተቀመጠላቸው 

የጊዜ  ሰሌዳ  መሰረት  ሚና  ውስጥ  የመኖሪያ 

አድራሻቸውን  ግልጽ በሆነ ሁኔታ ካላወቁ በስተቀር  

ወደ  ጠዋፍ መሄድ  የለባቸውም፡፡

ሐረም ከመድረስ በፊት 
የሚሰጡ አስፋላጊ የሆኑ 

ዋና ዋና ምከሮች
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የአውቶብሶችን መቆሚያንና ዑምራ ከፈጸማችሁ 

በኋላ አንድ ላይ የምትሰባሰቡበትን  ስፍራ በሚገባ 

ማጥናት ያስፈልጋችኋል፡፡  

ማሳሰቢያ፡-   የሐጅ ስነ-ስርአት ባቡሮች ሐረም 
ድረስ አያደርሱም፡፡ አንዳንድ የሐጅ ቡድኖች 
የሚያዘጋጇቸውና ሐረም ድረስ  የሚያደርሱ 
አውቶብሶች አሉ፡፡ 
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ወደ ሐረም ቅጥርግቢሰትገቡ ፊት ለፊታችሁ ከሩቅ 

ለሚመጣ ሰው የሚታዩ ጽሑፎች አሉ፡፡ እነዚህ 

ጽሑፎች ለመውጫና መግቢያ ማመላከቻነት 

ያገለግላሉ፡፡
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በአሁኑ ብቻም አይደለም ከአሁን በኋላ በሚኖሩጽ 

ጊዚያት ጊዜ የሐረም ፎቆች ባጠቃላይ ጠዋፍ ለማድረግ 

የተዘጋጁ እንጂ ለከዕባው መገኛ ስፍራ የተገነቡ 

አይደሉም፡፡
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ተንቀሳቃሽ መሰላሎች

አልፎ አልፎ ሐረም እና የሐረም ቅጥር ግቢ ውስጥ 

ወደ ላይ ለመውጣት ወይም ወደ ታች ለመውረድ 

ይፈልጉ ይሆናል፡፡ ይህን አገልግሎት የሚሰጡ 

የኤሌክትሪክ መሰላሎችን መጠቀም ሊያስፈልግዎ 

ይችላል፡፡ በዚህ ጊዜ የሚከተሉትን ማሳሰቢያዎች 

ተግባራዊ ያድርጉ፡፡
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መሰላሉ ላይ ጸንተው ይቁሙ፣ በእጅዎም የሚንቀሳቀሰውን 

ቀበቶ አጥብቀው ይያዙ፡፡

በመሳላሉ ጫፍ ላይ እንዳይያዝ ሴቶች ለሒባጃቸውና 

ለጉፍታቸው ትኩርት ሊሰጡ ይገባል፡፡   

የደከምዎ ቢሆንም በመሰላሎቹ ላይ አይቀመጡ፡፡

1

2

3

መሰላሉ መጨረሻው ቦታ ላይ ሲደር ቶሎ በፍጥነት 

ይንቀሳቀሱ፡፡ 

4
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በዚህ ዘርፍ እውቅና ካላቸው ባለሙያዎች መከናውን 

በመጠቀም ወደባቡሩ ለዚህ ላይ አይውጡ፡፡ 

5

አብሮት በእድሜ የገፉ ወይም መሰላል መውጣት ያልመዱ 

ሰዎች ካሉ እባክዎን ከእነዚህ ሰዎች ጎን ይሁኑ ወይም 

እንዳይወድቁ መከላከያ ይሁኑላቸው፡፡ 

6

መሰላሉ ላይ ለመውጣትና ለመውረድ መጀመሪያ 

ላይ መገፋፋት ካስተዋሉ ሌሎች ሐጃጆችን አደጋ ላይ 

ላለመጣል እድሉን ለወንድሞችዎ ይስጡ፡፡

ከመሰላሉ ጎንና ጎን ከስር በኩል ያሉትን ምንጣፎች 

እባክዎን አይርገጧቸው፡፡ ምክንየቱም ምንጣፎቹን 

መርገጥ እርሰዎን ከመጉዳቱ በተጨማሪ መሰላሉን 

የማጽዳት አገልግሎት ያስተጓጉላል፡፡

7

8
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ዋና ዋና ከሚባሉት የሐጅ ማእዘናት (አርካኖች) 
መካከል ጠዋፈ-ዝዚያራህ ወይም ጠዋፈ-ልሐጅ 
የተሰኘው የጠዋፍ አይነት አንዱ ነው፡፡

ጠዋፈ-ልኢፋዳህ በካዕባህ ዙሪያ ሰባት ጊዜ ዚሮችን 
መዞር ማለት ነው፡፡ ይህን አስመልክቶ አላህ (ሱ.ወ) 
እንዲህ ብሏል፤ ‹‹ከዚያም (እንደጠጉርና ጥፍር 
ያሉትን) ትርፍ አካላቸውንና ዕድፋቸውን ያስወግዱ፡፡ 
ስለቶቻቸውንም ይሙሉ፤ በጥንታዊውም ቤት ይዙሩ፡
፡›› (አል-ሐጅ ፡ 29)

ጠዋፈ-
ልኢፋዳህ 
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ጠዋፈ-ልኢፋዳህ የማድረጊያ ጊዜ፡-

ጠዋፈ-ልኢፋዳህ የማድረጊያ ጊዜ ከሙዝደለፊሃ ወደመካ 
ለመምጣት ለሚቸኩሉ ሰዎች  የዙልሒጃህ 10ኛው ቀን 
የዒድ እለት እኩለ-ሌሊት ላይ ይጀምራል፡፡ 

የጠዋፈ-ልኢፋዳህ ማድረጊያ ጊዜ የዙልሒጃህ ወር 
ሲጠናቀቅ አብሮ ይጠናቀቃል፡፡ ስለዚህ ሐጃጆች 
በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ጠዋፈ-ልኢፋዳን በዒድ እለት 
ወይም ከዒድ በኋላ ባሉትና ከሐጅ ቡድናቸው ጋር ጠዋፈ-
ልኢፋዳህ ለማድረግ በተወሰናቸው ቀናት ውስጥ 
ፈጽመው ማጠናቀቅ አለባቸው፡፡ 
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መኪናዎች በመጠቀም ጠዋፍ ማድረግ፡-

መካ በሚገኘው መስጂደ-ልሐረም ውስጥ 
በኤሌክትሪክና በእጅ በማንቀሳቀስ የሚሰሩ መኪናዎች 
ይገኛሉ፡፡ በመስጂዱ የተለየዩ ቦታዎች ላይ እነዚህን 
መኪናዎች ማግኘት ይችላሉ፡፡

መኪናዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን 
ለማግኘት እዚህ ላይ በመጫን ስለዑምራ  የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ማንዋልን ያውርዱ፡፡

41
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ሐጃጆች በሶፋ እና በመርዋ መካከል ሰባት ጊዜ ይሮጣሉ፡፡ 

ሐጅ ላይ በሶፋ
እና መርዋ መካከል መሮጥ

ሩጫው ከሶፋ ተነስቶ ወደመርዋ አቅጣጫ በመሮጥ 

ይጀመራል፡፡ መርዋ ላይ ሲደረስ አንድ ዙር ሩጫ ተሩጧል 

ማለት ነው፡፡ ተመልሶ ወደ ሶፋ በሩጫ ሲመለስ ሁለተኛው 

ዙር ሩጫ ተፈጽሟል ይባላል፡፡ በእንዲህ ሁኔታ እየተደረገ 

ሰባተኛው ዙር ሩጫ መርዋ ላይ ይጠናቀቃል፡፡
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በሶፋ እና በመርዋ መካከል የሚሮጡ ሐጃጆች 

እያንዳንዱን ዙር ሩጫ ሲጀምሩ የሰዎችን እንቅስቃሴ 

በማያውክ ሁኔታ ፊታቸውን ወደቂብካህ አዙረው 

ዱዓእ ማድረግ ይችላሉ፡፡  
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ሐጅ የሚያደርግ ሰው በሶፋ እና በመርዋ መካከል 

አንድ ሩጫ የመሮጥ ግዴታ አለበት፡፡ በሶፋ እና 

መርዋ መካከል መሮጥን በተመለከተ ሐጃጆች 

የተለያዩ ሁኔታዎች አሏቸው፡፡ እነርሱም፡-

ከጠዋፈ-ልኢፋዳህ በኋላ በሶፋ እና

በመርዋ መካከል የመሮጥ ግዴታ 
ያለበት ሰው ማን ነው?
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1

2

አል-ሙተመቲዕ ማለት ሐጅ ለማድረግ ሲመጣ ሐጅ 
ከማድረጉ በፊት ዑምራ ፈጽሞ የለበሰውን የኢሕራም 
ልብስ ካወለቀ በኋላ እንደገና የኢሕራም ልብሱን ልብሶ 
ለሐጅ ኢሕራም ያደርጋል፡፡ ይህ ሰው ሐጅ ሲያከናውን 
ከጠዋፈ-ልኢፋዳህ በኋላ በሶፋ እና መርዋህ መካከል 
የመሮጥ ግዴታ አለበት፡፡ ምክንያቱም የመጀመሪያው 
በሶፋ እና መርዋ መካከል ያደረገው ሩጫ ለዑምራህ 
ያረገው ሩጫ እንጂ ለሐጅ ያደረገው ሩጫ ባለመሆኑ 
ነው፡፡  

አል-ቃሪን ማለት የዑምራን እና የሐጅን ኢሕራሞች አንድ 
ላይ ያደረገ ሰው ማለት ነው፡፡ ሐጅን ብቻ ኢሕራም ያደረገ 
አል-ሙፍሪድ ከየሆነ ሰው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ 
እነዚህን የሆነ ሰው ሁለት አይነት ሁኔታዎች አሏቸው፡፡ 
እነርሱም፡-

 ¨ ወደመካ ሲመጣ ጠዋፍ ካደረገ በኋላ በሶፋ 
እና መርዋ መካከል ከሮጠ የሮጠው ሩጫ 
ለሐጅ የተደረገ ሩጫ ተደርጎ ስለሚታሰብ 
ለሐጅ ሌላ ሩጫ መሮጥ የለበትም፡፡

 ¨ አስቀድሞ በሶፈ እና መርዋ መካከል ካልሮጠ 
ከጠዋፈ-ልኢፋዳህ በኋላ በሶፋ እና በመርዋ 
መካከል የመሮጥ ግዴታ አለበት፡፡ 
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ወደሐረም መሰጂድ 
ለሚመጡ ሰዎች የተሰጡ 

ማስገንዘቢያዎች 

በሕይወትዎ አጋጣሚ ከሚያጋጠሞ ታላላቅ አጋጣሚዎች 
መካከል አንዱና ወደር የማይገኝለት አጋጣሚ መስጂደ-
ልሐራም ነው፡፡ የመስጂደ-ልሐራም በሮችና ሚናሬቶች 
በርካታ ከመሆናቸው ሌላ ለማያውቋቸው ሰዎች እጅግ 
ተመሳሳይ ናቸው፡፡ እዚህ ቦታ ድንገት እንዳይጠፉ 
የሚከለቱለትን አስፈላጊ የሆኑ ማሰገንዘቢያዎችን ተግባራዊ 
ያድርጉ፡፡ 

46



1

2

3

ውጭ ላይ የምትሰቡበትን  ቦታ ስም በግልጽ በደንብ 

ይጻፉ፡፡

በ GPS  የተሰባሰባችሁበትን ቦታ መገኛ ካርታ 

በማወቅ  ሴቭ አድርጉ፡፡

ወደሐረም የገቡበትን በር ቁጥር በደንብ ይወቁ፡፡
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4

5

6

ጠዋፍ ለማድረግ አብራችኋቸው ከመጡ ሰዎች በሙሉ 

ወይም ከተወሰኑ ሰዎች ጋርም ቢሆን አትለያዩ፡፡ 

አላህ አያድርገውና ድንገት ከተጠፋፋችሁ ወይም 

ከተፈላለጋችሁ እንድትገናኙ የቡድናችሁን መሪ እና 

የጓደኞችዎቸን ስልክ ቁጥሮች በደንብ መዝገበው 

ይያዙ፡፡

መጨናነቆች ሲበዙ  እና መገፋፋቶች ሲያይሉ 

እርጋታዎን ይጠብቁ፡፡ ትእግስት በማድረግዎ፣ ፈገግ 

በማለትዎ፣ ለሌሎች ሐጃጆች እዝነት በማድረገዎ 

ተጨማሪ ምንዳዎችን ከአላሀ ዘንድ ያግኙ፡፡
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7
በተቸገሩበት ጊዜ የደህንነት ሰዎችን እርዳታ ከመጠየቅ 

ወደኋላ አይበሉ፡፡
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እነዚህ ማእከላት ሐጃጆች እና ዐምራህ የሚደርጉ ሰዎች 
ሚያሰፈልጓቸውን አጠቃላይ የሆኑ አገልግሎቶችንና ዝርዝር 
መመሪያዎችን በተለያዩ ቋንቋዎች ያቀርባሉ፡፡ 

በዚህ ማእከል ውስጥ የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች፡-

 ¨ የሐጅ እና ዑምራህ አገልግሎቶች በአጠቃላይ

 ¨ የቅሬታ እና አቤቱታ ማቅረብ አገልግሎቶች 

 ¨ መመሪያ መስጫ አግልግሎት

 ¨ መረጃ መጠየቂያ አግልግሎት

 ¨ ልዩ የሆነ መታወቂያ አገልግሎት ናቸው፡፡ 

የእንክብካቤ መስጫ 
ማእከላት
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በእንክብካቤ መስጫ ማእከላት ውስጥ የሚገኙ 
ሰራተኞች የሚግባቡባቸው ቋንቋዎች አስር (10) ሲሆኑ 
እነርሱም፡-

የስልክ ቁጥር 
9 2 0 0 0 2 8 1 4

(ቻይንኛ፣ ኡርዱ፣ አንግዝኛ፣ ቱርክኛ፣ ኡዝቤክኛ፣ ኢንዶንዚያኛ፣ 
ማላዮ. ዐረቢኛ እና ፋርስኛ ናቸው፡፡)

10

የጤና እንክብካቤ ማእከላትን አድራሻ 

ለማወቅና ወደነርሱም እንዴት መሄድ 

እንደሚቻል በሚገባ ለመረዳት

(እዚህ ላይ ይጫኑ)

ቋንቋዎች
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https://goo.gl/maps/a4oNxg21hXoo5NZR7
https://goo.gl/maps/a4oNxg21hXoo5NZR7


በዒድ ቀን ሐጃጆች ጠጠሮችን በሚወረውሩበት፣ ጠዋፍ 

በሚያደርጉበት እንዲሁም በሶፋና በመርዋ መካከል 

በዝግታ በሚሮጡበት ጊዜ አካላዊ እንቅስቃሴዎች 

ስለሚያደርጉ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ከመፈጸማቸው 

በፊት፤

ፈሰሽ ነገሮችን በቢ 
ሁኔታ መውሰድ

ጤናን የተመለከቱ 
ምክሮችና ማስገንዘቢያዎች 
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ሚና እና መካ ውስጥ በርካታ ቁጥር  ያላቸው፣ ሃያ 
አራት ሰአት አገልግሎት የሚሰጡና የአር-ራሕማን 
እንግዶችን የሚያገለግሉ የሆኑ የጤና ማእከላት ስላሉ 
ስለጤናዎ  ሃሳብ አይግባዎ፡፡

የድካም መንፈስ በሚሰማቸው ጊዜ በቂ 
እርፍት ማድረግ አለባቸው፡፡ 

የጤና ማእከላትን መገኛዎች ለማወቅ 

እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡

በቀጥታ ራሳቸውን ለጸሐይ ሙቀት 
አለማጋላጥ
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https://goo.gl/maps/HnsGQYngDrQw4Jkn7


ንጽሕናን 
ይጠብቁ!

የተከበረውን የአላህ ቤት ንጽሕና መጠበቅ ለነቢዩ 
ኢብራሂም ቀጥሎም የነቢዩ ሙሐመድ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእነርሱ  ላይ ይሁን የወረደ መለኮታዊ ትእዛዝ 
ነው፡፡ የዚህንም ቤት ንጽሕና መጠበቅ ለአንድ ሙስሊም 
ትልቅ ክብር ነው፡፡  

ስለዚህ የዚህን የተከበረ ቤት ንጽሕና፡-

 ¨ የምግብ ትራፊዎችን  በመጣል

 ¨ የአሕራም ልብስን በመጣል

 ¨ በመንገዶች ላይ ጸጉርን በመላጨት አያቆሽሹ፡፡
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ሁሌም በተለይ ደግሞ በዒድ ቀን ከጠዋፍ ስነ-ስርአት 
አስተናባሪ ወይም ከሐጅ ልኡካን ቡድኑ መሪ ፈቃድና 
ቅንጅት ውጭ መኖሪያ ድንኳንዎን ለቀው መሄድ 
እንደሌለብዎ አይርሱ፡፡ 
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 ¨ የሞባይል ቻርጀር ወይም ፓወር ባንክ

 ¨ የራስዎን መድሃኒቶች 

 ¨ የአስም ኦከስጂን

 ¨ ወደሳዑዲ ዐረቢያ የመገበያያ ገንዘብ ሪያል የተቀየረ 
አነስተኛ መጠን ያለው የገንዘብ

 ¨ የቆዳ መሰነጣጠቅን የሚቀንሱ ክሬሞችን

 ¨ ለመራምድ ምቹ የሆነ ጫማ

 ¨ የጸሐይ መካለከያ ዣንጥላ 

 ¨ የግል ንብረትዎን መያዣ ሻንጣ

 ¨ የባቡር መሳፈሪያ የእጅ አምባር 

 ¨ ማንነትን የሚገልጽ መታወቂያ

 ¨ ለመጠጥ የሚያገለግል ውሃ መያዝዎን አይርሱ፡፡ 

ወደመካ በሚያመሩበት ጊዜ፡-
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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፡፡


