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ሊያወርዱ ማንዋሉን በተንቀሳቃሽ ስልክዎ ላይ መጫን 
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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

የአል-ሙዝደሊፋ 
መገኛ 

አል-ሙዝደሊፋ 
ውስጥ ምን  
እተገብራለሁ?

አል-ሙዝደሊፋ 
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ምግብ እና መጠጥ  
የሚያዘዋውሩ  ነጋዴዎች

ከጉንፋን እና ኢንፍሉዌንዛ 
በሽታዎች መከላከያ 
መንገዶች 

አል-መሽዐረ-ሐራም 
መስጂድ

የሚወረወሩ ጠጠሮች 
መገለጫ

የሚወረወሩ ጠጠሮችን 
መሰብሰብ

አል-ሙዝደሊፋህ ውስጥ 
የሚኖረው የቆይታ ጊዜ
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መጸዳጃ ቤቶች 

አል-ሙዝደሊፋ ውስጥ 
የምገኝበትን ቦታ እንዴት 
ማወቅ እችላለሁ?

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ውስጥ 
በሐጅ ጉዞዎ ውስጥ ከሙዝደሊፋህ ጋር በተያያዘ 
የሚያስፈልግዎትን መረጃዎች፣ መመሪያዎችና 
መልእክቶች ያገኛሉ፡፡
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አል-ሙዝደሊፋ 

ሐጅ የምታደርጉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሆይ! 
እነዚያን ወደር የማይገኝላቸውን አጋጣሚዎች በዐረፋ 
ቀን ካሳለፋችሁ በኋላ አሁን ደግሞ ወደሶስተኛው ቦታ 
ትሸጋገራላችሁ፡፡ ይህ ሶስተኛው ቦታ አል-ሙዝደሊፋህ 

ይባላል፡፡  አላህ (ሱብሐነሁ ወተዓላ) እንዲህ ብሏል፤

‹‹ከዐረፋትም በጎረፋችሁ ጊዜ መሸዐረልሐራም 
ዘንድ አላህን አውሱ፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 198)
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ይህ ስፍራ በሁለት ምክንያቶች 
አል-ሙዝደሊፋህ ተብሎ ሊጠራ ችሏል፡፡

1ኛ. ሰዎች ከዚህ ስፍራ ወደሐረም 
ስለሚቀርቡ

2ኛ. ሰዎች ከዐረፋህ ተመልሰው የሌሊቱን 
ክፍለ-ጊዜ በዚህ ስፍራ ስለሚያሳልፉ
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ከዚህ ሌላ አል-ሙዝደሊፋ ሌሎች ስሞች 
አሉት፡፡
እነርሱም፤

‹‹ጀምዕ /ስብስብ/››፡- አል-ሙዝደሊፋ በዚህ 
ስያሜ የሚጠራበት ምክንያት ሰዎች በዚህ 
ቦታ ስለሚሰበሰቡ  ነው፡፡

‹‹አል-መሽዐረ-ልሐራም››፡- አል-ሙዝደሊፋ 
በዚህ ስያሜ የሚጠራው በሐረም (በመካ) 
ክልል ውስጥ እንደሚገኝ  ቁርአን ላይ 
ስለተጠቀሰ ነው፡
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አል-ሙዝደሊፋህ በሚና እና በዐረፋ 
የሐጅ ቦታዎች መካከል ይገኛል፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ ‹‹እዚህ ቆሜያለሁ፡፡     
አል-ሙዝደሊፋህ በሙሉ መቆሚያ ነው፡፡›› 
ብለው  እንደተናገሩት  የአል-ሙዝደሊፋህ 
አካባቢዎች  በሙሉ  ዐረፋ  ላይ  ለመቆም  
ምቹ 
እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡

የአል-ሙዝደሊፋህ 
መገኛ

አጠቃላይ ስፋቱ 9630 ካሬ ሜትር 
ነው፡፡
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የአል-ሙዝደሊፋህ ቦታን በማዘጋጀት 
ረገድ የተለያዩ የሐጅ ልኡካን ቡድኖች 
የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ፡፡ አብዛኛዎቹ 
ለመኝታ የሚሆን ምንጣፍ፣ ፍራሽና 
ቀለል ያሉ ምግቦችን ያዘጋጃሉ፤ የሕዝብ 
መጸዳጃ ቤቶችንም ይጠቀማሉ፡፡ 

የተከበራችሁ ሐጃጆች ሆይ! ልክ አል-
ሙዝደሊፋህ እንደደረሳችሁ መጀመሪያ 
የመግሪብን እና የዒሻእን ሰላቶች በአንድ 
ወቅት ረከዐዎቹን በማሳጠር ከልኡካን 
ቡድናችሁ ጋር አንድ ላይ መስገድ አለባችሁ፡፡  

አል-ሙዝደሊፋ 
ውስጥ ምን  

እተገብራለሁ?
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ለዒድ ቀን ራሳችሁን ለማዘጋጀት 
አል-ሙዝደሊፋ  ውስጥ ስትሆኑ 
በተቻላችሁ አቅም በቂ እረፍት 
ማግኘትና በቂ እንቅልፍ መተኛት 
ይኖርባችኋል፡፡

በዚህ አመት የአል-ሙዝደሊፋ የአየር 
ንብረት ወደ ሞቃታማነት የሚያዘነብል 
በመሆኑ ሴቶች የሙቀት መጠኑን  
የማያባብስባቸው ሰውነታቸውን በሙሉ  
የሚሸፍኑ ልብሶችን መርጠው  መልበስ  
አለባቸው፡፡

በዚህ ሌሊት አዘውተረው የሚወስዷቸውን 
መድሃኒቶችን መያዝዎንና በወቅቱ መውሰድ 
እንዳለብዎ አይዘንጉ፡፡
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ንቁ የመሆን ስሜት ሲሰማዎ አላህን በማስታወስ፣ 
አላህን በማመስግንና ለብበይከ-ልላሁም ለብበይክ 
ለብበይክ ላ ሸሪከ ለክ ለብበይክ ኢንነ-ል ሐምደ 
ወንኒዕመተ ለከ ወልሙልክ ላ ሸሪከ ለክ የሚለውን 
“ተልቢያህ” ለማለት ጥረት ያድርጉ፡፡ 

አላህ (ሱብሓኑ ወተዐላ)፣ ‹‹ከዐረፋትም 
በጎረፋችሁ ጊዜ መሸዐረልሐራም ዘንድ 
አላህን አውሱ፡፡(ለሐጅ) ስለመራችሁም 
አውሱት፡፡ ከመምራቱ በፊትም በእርግጥ 
ከተሳሳቾች ነበራችሁ፡፡›› (አል-በቀራህ ፡
198) ብሎ እንደተናገረው አላህ በርስዎ 
ላይ ያሰፈራቸውን አልያም አላህ ለእርስዎ 
ያላበስዎን ቀጥተኛውን መንገድ የመመራትን፣ 
ሐጅ እንዲያደርጉ ነገሮችን ለርስዎ ገር 
የማድረጉን፣ በዐረፋ ላይ እንዲቆሙ 
የማስቻሉን፣ በርሱ ላይ ቆመው ዱዓእ 
እንዲያደርጉ እድሉን ለርስዎ  የመስጠቱንና 
ወደርሱ መዋደቅን ጸጋዎችን ላፍታ ቆም 
ብለው ያስተውሉ፡፡
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አል-መሽዐረ-ሐራም 
መስጂድ

ይህ መስጂድ የአላህ መልእከተኛ 
(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) በመሰናበቻው ሐጅ ወቅት 
አል-ሙዝደሊፋ  ላይ ባረፉበት ቦታ 
የተገነባ መስጂድ ነው፡፡

ይህ መስጂድ አል-ሙዝደሊፋ ውስጥ 
በአል-ሙሸህ አር-ራቢዕ መንገድና 
በአል-መሊክ ፈይሰል መንገድ መካከል 
የሚገኝ ነው፡፡ 
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በግምት በነምራህ እና በአል-ኸይፍ 
መስጂዶች  መካከል ላይ ይገኛል፡፡ 
ከአል-ኸይፍ መስጂድ በ 5 ኪሎ ሜትር 
ሲርቅ ከነምራህ መስጂድ ደግሞ በ 7 
ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡ 

ኸይፍ 
መስጂዶች

5 ኪሎ ሜትር

7 ኪሎ ሜትር

በነምራህ እና 
በአል ኸይፍ

አል-መሽዐረ-ሐራም 
መስጂድ
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የሳዑዲዐረቢያ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት 
ሰጥቶት የመስጂዱግንባታ

ቀሙቱ 90 ሜትር፣ 
ወርዱ 56 ሜትር ተደርጎ በድጋሚ 
የተገነባ ሲሆን አሁን ላይ 

ከ 12000 በላይ ሰጋጆችን 
ሊያስተናግድ ይችላል፡፡

32 ሜትር ቁመት ያላቸው 
ሁ ለት ሚናራዎች አሉት፡፡
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ምግብ እና መጠጥ 
የሚያዘዋውሩ ነጋዴዎች

የተወሰኑ ምግቦችንና መጠጦችን በመያዝ 
እየተዘዋወሩ የሚሸጡ ነጋዴዎች ሊኖሩ 
ይችላሉ፡፡ እነዚህ ነጋዴዎች የሚያዞሯቸውን 
ምግቦችና መጠጦች ገዝተው እንዳይጠቀሙ፣ 
የሐጅ ልኡካን ቡድን የሚያቀርቡላችሁን 
ምግቦችንና መጠጦችንብቻ እንዲጠቀሙ 
እንመክራለን፡፡
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በነጋዴዎቹ በኩል በስለው የተዘጋጁ 
ምግቦችን ከመመገብ ይቆጠቡ፡፡ 
ምንጊዜም አንድ ቤት ውስጥ በስሎ 
የተዘጋጀ ምግብ በክፍል ውስጥ የሙቀት 
መጠን ከሁለት ሰአታት በላይ ከተቀመጠ 
ባክቴሪያዎች ይበራከቱበታል፣ ለምግብ 
መመረዝም ያጋልጣል፡፡ 

ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን ከመመግብዎ 
በፊት በደንብ ማጠብዎን ያረጋግጡ፡፡

በጣም ቀዝቃዛ የሆኑ መጠጦችን 
ከመጠጣት ተቆጠቡ፡፡
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ከጉንፋን እና እንፍሉዌንዛ 
በሽታዎች መከላከያ 

መንገዶች

አንዳንድ በሽታዎች በሐጅ የመጨረሻ 
ቀናት መሰራጨት ይጀምራሉ፡፡ ከእነዚህ 
በሽታዎች ራስዎን የሚከላከሉባቸው 
መንገዶችን እንዲከተሉ እንመክርዎታለን፡፡ 
ከእነዚህ የመከላከለያ መንግዶች መካከል፤
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በጉንፋን እና በእንፍሉዌንዛ  በሽታዎች  ከተጠቁ
ሰዎች ጋር ከመቀላቀል ይቆጠቡ፡፡ እነዚህ በሽተኞች  
የሚጠቀሙባቸውን ቁሳቁሶችንና የግል መገልገያ 
እቃዎችአይንኩ፡፡

ምንጊዜም ለእጅዎ ንጽህና ትኩረት 
ይስጡ፡፡ በሚችሉት መጠን አይኖችዎንና 
አፍንጫዎትን በእጆችዎ አይነካኩ፡፡ 
መጨናነቅ ካላቸው ቦታዎች ይራቁ፡፡ 
በሁሉም ሁኔታዎች ላይ የአፍና የአፍንጫ 
ጭንብል ይልበሱ፡፡ 

በተቻለ አቅም ጭንቅንቅ ከበዛባቸው 
ቦታዎች መራቅና በማንኛውም አጋጣሚ 
የአፍና አፍንጫ ጭንብል ያድረጉ፡፡
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እጅግ በጣም የቀዘቀዘ ውሃ ከመጠጣት 
ይቆጠቡ፡፡

ድንኳንዎ ውስጥ ሳሉ በአየር ማቀዝቀዣ 
(ቬንቴሌተር) ፊት ለፊት በመቀመጥ ራስዎን 
ለአደጋ አያጋልጡ፡፡ በተለይ ሰውነት ላብ አልቦት 
ከሆነ ከአየር ማቀዝቀዣው ይራቁ፡፡ በሰውነት 
አካል ላይ የሚፈጠር ከፍተኛ የሙቀት መጠን 
መለያየት ለከፋ የጤና ችግር ይዳርጋል፡፡ 
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አል-ሙዝደሊፋ ውስጥ 
የሚኖረው የቆይታ ጊዜ

የዐረፋ ቀን (የዙልሒጃህ 9 ቀን) ፀሐይ  
ከገባችበት ጀምሮ በአል-ሙዝሊፋ ውስጥ 
የመቆም ጊዜ ይጀምራል፡፡

በአል-ሙዝደሊፋ ውስጥ የሚቆይበትን ጊዜ 
አስመልክቶ በፊቅህ ሊቃውንት መካከል 
የሃሳብ ልዩነት አለ፡፡ የተወሰኑት  በአል-
ሙዝደሊፋ በኩል ማለፉ፣ ጓዝን የማስቀመጥ 
ጊዜብቻ በቂ ነው ሲሉ የተወሰኑት ደግሞ 
እስከ እኩለ-ሌሊት ወይም የሌሊቱ ሲሶ 
(1/3ኛ)  ወይም እስከንጋት ድረስ መቆየትን 
ግድ ያደርጋሉ፡፡
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በርግጥ የአላህ መልእከተኛ (የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) 
አል-ሙዝደሊፋህ ላይ የፈጅር ሰላት 
እስከሚሰግዱ ድረስ ከቆዩ በኋላ ዱዓእ 
አድርገው ወደሚና ተጉዘዋል፡፡ 
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ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ ሰው ከአል-ሙዝደሊፋ 
መንቀሳቀሻ የጊዜ ሰሌዳቸውን  በወጉ ተግባራዊ 
ማድረግ አለበት፡፡ ምክንያቱም ልክ ሸሪዐው ሰፊ 
እንዳደረገው ነው፡፡ የአላህ መልእከተኛ (የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው  ላይ ይሁን) ከሰሐቦቻቸው 
መካከል ከፈጅር  በፊት እንዲንቀሳቀሱ   ለጠየቋቸው 
ሰሐቦቻቸው ፈቅደዋል፡፡ ምክንያቱም የሐጅ ልኡካን 
ቡድኑ ከሴቶችና በእድሜ ከገፉ ሰዎች የጸዳ ባለመሆኑ 
ነው፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) ሴቶችና 
አብረዋቸው የነበሩ አጋሮቻቸው ከንጋት 
በፊት ወደሙዝደሊፋ ዐብባስ (አላህ 
መልካም ስራዎቻቸውን ይውደድላቸው) 
አብረው ነበሩ፡
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የሚወረወሩ ጠጠሮችን 
መሰብሰብ

ሐጅ ለሚያደርግ ሰው ከሙዝደሊፋህ 
ከመውጣቱ በፊት በዒድ እለት ጀምረቱ-
ልዐቀባህ ላይ የሚወረውራቸውን ሰባት 
ጠጠሮችን መልቀም ይፈቀድለታል፡፡ ከሚናም 
ሆነ ከሌላ ቦታ ጠጠሮቹን ቢለቅም እንዲሁ 
ይፈቅድለታል፡፡
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ለቀሪዎቹ ቀናት በማሰብ የሚወረውራቸውን 
ጠጠሮች ከሙዝደሊፋህ መልቀም 
አይወደድም፡፡ ይህ ሐጅ የሚያደርጉ 
ሰዎችን ላለማስቸገር ሲባል ከመሆኑ 
በተጨማሪ የጠጠር ለቀማ ድንጋጌ 
ባለመሆኑ ነው፡፡ ስለዚህ በቀሪዎቹ ቀናት 
የሚወረወሩ ጠጠሮችን ሚና ላይ ወይም 
ከሚያልፉባቸው መንገዶች መልቀም 
ይቻላል፡፡   

ጠጠሮቹን ማጠብና ሽቶ መቀባት 
በሸሪዐህ አይፈቀድም፡፡
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የሚወረወሩ ጠጠሮች 
መገለጫ

የሚወረወሩ ጠጠሮች መገለጫ፡-
• ትንንሽ መሆን አለባቸው፡፡
• መጠናቸው የአተር ወይም የቴምር ፍሬ 
አይነት መሆን አለበት፡፡
• ርዝመታቸው በግምት 1 ሳንቲ ሜትር 
ወይም ከዚያ በላያ ወይም የሚያንስ መሆን 
አለበት፡፡

• ትልልቅ ጠጠሮች ሊወገዱ ይገባል፡፡ 
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ሐጅ የሚያደርግ ሰው የሚወረወሩ 
ጠጠሮችን አይነት፣ መጠንና ተመሳሳይነት 
በመመረጥ ረገድ ራሱን ማስጨነቅ  
የለበትም፡፡
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አል-ሙዝደሊፋ ውስጥ የምገኝበትን 

ቦታ እንዴት ማወቅ እችላለሁ?

የሐጅ ልኡካን በድኖችዎ ባሉበት ቦታና 
በድንኳንዎ አካባቢ መሆንዎ ግድ ነው፡፡ 
አንገብጋቢ ለሆነ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር 
ከድንኳንዎ ርቀው አይሂዱ፡፡ 
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Google Map ከመሳሰሉ የ GPS 
መተግበሪያዎችን (አፕሊኬሽን) ላይ 
ያሉበትን ቦታ በማወቅና ሴቭ በማድረግ 
ያሉበትን ቦታ ማወቅ ይችላሉ፡፡  

በደንብ ሊያስታውሱት የሚችሉትን 
ምልክት ይያዙ፡፡ ከከእርስዎ ጋር አብሮ 
ሌላ ሰው ቢኖር ይመከራል፡፡ 

አውቶብሶች፣   መንገዶችና  የባቡር   ጣቢያዎች  
እጅግ ስለሚመሳሰሉ   ከሐጅ ልኡካን  ቡድንዎ  
አባላት ጋር አብረው መሆንን አይዘንጉ፡፡ ለብቻዎ 
አይሂዱ፡፡ ከአውቶብሱ አስተባባሪ ወይም የልኡካን 
ቡድኑ ጋር በሚገባ ተዋወቁ፡፡ መታዋወቃችሁ 
የምትፈልጉትን ነገር እንድታማክሯቸው 
ይረዳችኋል፡፡
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መጸዳጃ ቤቶች 

በሁሉም የአል-ሙዝደሊፋ ቦታዎች 
መጸዳጃ ቦታዎች በብዛት ይገኛሉ፡፡ 
ከትራንስፖርት በሚወርዱበት አካባቢ  
በርካታ   መጸዳጃ ቤቶችን የሚያገኙ ሲሆን  
እነዚህ መጻዳጃ  ቤቶች በውስጣቸው ሽንት 
ቤቶችን፣ የወንዶችና የሴቶች የዉዱእ 
ማድረጊያ ቦታዎች አካተዋል፡፡ 
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ከእርስዎ በፊት መጸዳጃ ቤቱን ለመጠቀም 
ለመጣ ሰው ቅድሚያ ሰጥተው ተራዎን 
ይጠብቁ፡፡ 

የቦታውን ንጽህና ይጠብቁ፡፡ የሚጣሉ 
ቆሻሻዎችንም ለቆሻሻ መጣያ ተብሎ 
በተዘጋጀው ስፍራ ይጣሉ፡፡ 
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ቆሻሻዎችን በየመንገዱ በመጣል ሌሎች 
ሐጃጆችን አያውኩ፡፡ ምክንያቱም ይህ 
ስፍራ እንድናጸዳው የታዘዝነው የሐረም 
አንዱ ክልል ነው፡፡ ሁሉም ሙስሊም 
በማንኛውም ሁኔታ ላይ ቢሆንም ንጽሕና 
እና ጽዳት እንዲጠብቅ ታዟል፡፡ አላህ 
(ሱብሓነሁ ወተዓላ) እንዲህ ብሏል፤ 
‹‹ አላህ (ከኃጢኣት) ተመላሾችን ይወዳል፤ 
ተጥራሪዎችንም ይወዳል›› (አል-በቀራህ ፡  
222)

አጠገብዎ የሚገኙ መጸዳጃ ቤቶችን ለማወቅ 
እዚህ ላይ ይጫኑ
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https://www.google.com/maps/search/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9%E2%80%AD%E2%80%AD/@21.4006737,39.910866,14z


የሚያስፈልግዎ የስልክ ቁጥሮች

911

937

1966

920002814

ለድንገተኛ ጥሪና ለደህንነት ጉዳይ

በጤና ነክ ጉዳዮች ዙሪያ ምክሮችን 
ለማግኘትና መረጃዎችን ለመጠየቅ

በተለይ ስለመስጂደ-ልሐራም መረጃዎችን 
ለማግኘት

እጅግ ሩሕሩሕ የሆነው ጌታ እንግዶች 
ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ የሚሰጥ 

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 ገጻችን 

ላይ ይከታተሉን፡፡


