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ይህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል በሚከተሉት 
ቋንቋዎች የተዘጋጀ በመሆኑ ቋንቋውን በመጫን 
ማንዋሉን በተንቀሳቃሽ ስልክዎ ላይ ሊያወርዱ 
ይችላሉ፡፡
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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

የዑምራህ 
ትሩፋቶች

ዑምራህ ሲጠቃለል

ዑምራህ

ሙተመቲዕ የሆነ ሰው 
ዑምራህ ማድረጉ
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ወደሐረም መድረስ

የመካ እና የመዲና ባቡር

ተንቀሳቃሽ መሰላሎች

ወደሐረም ከመድረስ 
በፊት መተግበር 
ያለባቸው ዋና ዋና 
ማሳሰቢያዎች

ጠዋፍ

ሁለት ረከዐህ የጠዋፍ 
ሰላት መስገድ
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(ሩጫ) ወደመሮጫ 
ስፍራ መድረስ

በሶፋ እና መርዋ መካከል

በመሮጫ አካባቢ 
የሚደረግ ዱዓእ

የአሯሯጡ ሁኔታ 

በሶፋ እና በመርዋ መካከል 
የሚከወን  ሩጫ በቁጥሮች 
ሲቀመጥ

የመሮጫ ፎቆች 
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ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች 
ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች 
ምላሾችን መስጠት

ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች 
ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች 
ምላሾችን መስጠት

ጤናማ የሆነ የጸጉር መላጨት 
ስነ-ስርአት ምክሮች 

የጸጉር መስተካከያ ቦታዎች

ዑምራን መደጋገም

የጤና ምክሮች 
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በሐረም ዙሪያ የሚገኙ የገበያ 
ስፍራዎች

ረመዳን ውስጥ 
የሚደረግ ዑምራህ

ከዑምራህ ጋር 
ተያያዥነት ያላቸውን 
አንዳንድ ሁኔታዎችን 
ማረጋገጫ ዝርዝር

ዑምራህ ማድረጊያ 
ፈቃድ

የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች
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ዑምራህ እጅግ ከተከበሩ አምልኮታዊ እና ወደአላህ 
መቃሪቢያ ከሆኑ ከተግባራት መካከል እንዱ ነው፡፡ 
በዚህ የላቀ ተግባር ዑምራህ የሚያደርግ ሰው በልቦናው፣ 
በአንደበቱና በመላ የሰውነት አካላቱ የፈጣሪውን እዝነትና 
ውዴታ በመፈለግ ወደጌታው ቤት ያመራል፡፡

ዑምራህ
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል በዑምራህ 
ጉዟችሁ በዋናነት ስለሚያስፈልጓችሁ መረጃዎችን፣ 
መመሪያዎች ታገኛላችሁ፡፡
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ዑምራህ በርካታ ትሩፋቶች ያሉት ሲሆን ከእነዚህ ትሩፋቶች 
መከካል ለአብነት የሚከተለትን መጥቀስ ይቻላል፡-

 ¨ ዑምራህ ማድረግ ራስን ከወንጀሎች ያጸዳል፣ ድህነትንና 
ከሌሎች የመፈለግን ችግር ያቃልላል፡፡ የአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን፤ ‹‹በሐጅና 
ዑምራህ መካከል አከታትሉ፡፡ (ሐጅና ዑምራህ) ወናፍ 
የብረትን ቆሻሻ እንዲሚያስወግደው እንደሚያስወግደው 
ሁሉ እነሱም ድህንትንና ወንጀሎችን ያስወግዳሉ፡፡›› 
ብለዋል፡፡ 

የዑምራህ 
ትሩፋቶች
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 ¨ ዑምራን መደጋገም በእያንዳንዱ ዑምራህ መካከል 
የሚኖሩ ወንጀሎችን ያስምራል፡፡ የአላህ መልእክተኛ 
የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን፤ 
‹‹ከዑምራህ እስከ ዑምራህ በመካከላቸው ያሉትን 
ወንጀሎች ማስማሪያ ናቸው፡፡›› ብለዋል፡፡
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ዑምራህ ማለት በኢሕራም፣ በከዕባህ ዙሪያ በመዞር፣ በሶፋ 
እና በመርዋ መካከል በመሮጥ እና ጸጉርን በመላጨት 
ወይም በማሳጠር አላህን የመገዛት ተግባር ማለት ነው፡፡ 

ዑምራህ ሲጠቃለል
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‹‹አለብበይክ አላሁምመ ለብበይክ፣ ለብበይከ ላ ሸሪከ ለከ 
ለብበይክ፡፡ ኢንነ-ልሐምደ ወንኒዕመተ ለከ ወልሙልክ 
ላ ሸሪከ ለከ፡፡›› በማለት ተልቢያህ ያደርጋል፡፡

1
ዑምራህ የሚያደርግ ማንኛውም ሙስሊም በሸሪዐህ 
በተቀመጠለት ኢሕራም ማድረጊያ ስፍራ ላይ ሆኖ 
ኢሕራም ያደርጋል፡፡ ኢሕራም ካደረገ በኋላ በእሱ ላያ 
ክልክል ከሚኖኑ ነገሮች ራሱን ይከለክላል፡፡ 

2

(ስለኢሕራም ተጨማሪ ነገሮችን ለማወቅ ስለኢሕራም የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ማንዋል የሚለውን ሞባይሎ ላይ ይጫኑ)
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ወደሐረም ይመጣና ሐጅር አል-አስወድ ካለበት አቅጣጫ 
ይጀምርና ፈጠን ፈጣን እያደረገ በከዕባህ ዙሪያ ሰባት ጊዜ 
ይዞራል ዙሮቹን በተነሳበት የሐጀር አል-አስወድ አቅጣጫ 
ላይ ይጨርሳል፡፡

3

ዙሮቹን ካጠናቀቀ በኋላ ሁለት ረከዐህ ሰላት ይሰግዳል፡፡

4

ወደሶፋ እና መርዋ በማምራት ከሶፋ ወደመርዋ ሩጫውን 
ይጀምራል፡፡ ከዚያ ሩጦ መርዋ ላይ ሲደርስ አንድ የሩጫ 
ዙር አጠናቀቀ ይባላል፡፡ ከዚያ ሁለተኛውን ዙር ለመጨረስ  
ወደሶፋ በሩጫ ይመለሳል፡፡ እንዲህ እንዲህ እያለ 7 የሩጫ 
ዙሮችን በሶፋ እና በመርዋ መካከል ይሮጣል፡፡

5
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በዚህ ሁኔታ ዑምራህ ተጠናቋል፣ 
የዑምራህ ኢሕራም ላይ የነበሩ ሰዎችም 
ከኢሕራማቸው ነጻ ይወጣሉ (የኢሕራም 

ልብሳቸውን ያወልቃሉ)፡፡ 

ከዚያ ወንድ ልጅ ጸጉሩን ይላጫል ወይም ያሳጥራል፡፡ 
ሴት ደግሞ ጸጉሯን በሙሉ ሰብስባ ከጸጉሯ ጫፍ የጣት 
ጫፍ የሚያህል (ርዝመቱ ከ 1 እስከ 3 ሳንቲ ሜትር 
የሚያህል) ጸጉሯን ትቆረጣለች፡፡ 

6
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ተመቱዕ ማለት ሐጅ ማድረግ የፈለገ ሰው ሐጅ ከማድረጉ 
በፊት በቅድሚያ ዑምራህ የሚያደርግ ሰው ማለት ነው፡፡ 
ይህ ግለስብ ዑምራውን ፈጽሞ ከኢሕራሙ ነጻ ከሆነ በኋላ 
በዙልሒጃህ 8ኛው ቀን ላይ ለሐጅ ኢሕራም ያደርጋል 
በዚህም በሁለቱ ማለትም በሐጅና ዑምራህ መካከል ሙሉ 
ለሙሉ ልዩነት አድርጓል ማለት ነው፡፡  

ሙተመቲዕ የሆነ ሰው 

ዑምራህ ማድረጉ
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ተመቱዕ የሚደረግበት መንገድ፡-

 ¨ የሐጅ ወራት በሚባሉት (የሸዋል-ዙልቂዕዳህ-ዙልሒጃህ 
ወራት) ለዑምራህ ብቻ ኢሕራም ያደርጋል፡፡

 ¨ መካ ሲደርስ ለዑምራህ ጠዋፍ ያደርጋል እንዲሁም 
በሶፋ እና በመርዋ መካከል ይሮጣል፡፡ ከዚያ ጸጉሩን 
ይላጫል ወይም ያሳጥርና ከኢሕራሙ ነጻ ይሆናል፡፡

 ¨ (ዙልሒጃህ 8ኛው ቀን) ላይ የተርዊያህ ቀን ሲሆን 
ለሐጅ ብቻ ኢሕራም ያደርግና የሐጅን ተግባራት 
ሙሉ ለሙሉ ይተገብራል፡፡
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ከአውሮፕፓን ማረፊያ ወደሐረም ለመጓዝ የተለያዩ 
የመጓጓዣ አይነቶች ይገኛሉ፡፡ 

እነርሱም፡-

ወደሐረም 

መድረስ

ታክሲዎች

የሐጅ እና ዑምራህ ኩባንያዎች 
አውቶብሶች

የመዲና እና የመካ ባቡሮች 

የሚከራዩ መኪናዎች ናቸው፡፡
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የግል መኪናዎትን ወይም የከራይ መኪናዎችን 
በሚጠቀሙበት ጊዜ፡- 

የመኪና መጨናነቆችን ለመታደግ መኪናውን ወደመካ 
መንደሮች ይዞ መግባት እንደማይችሉ ያስታውሱ፡፡

በተቀደሰችው ከተማ በተዘጋጁ የመኪና ማቆሚያዎች 
አካባቢ መኪናዎትን እንዲያቆሙ ሊጠየቁ ይችላሉ፡፡
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ልኡል ሚትዐብ የመኪና 
ማቆሚያ (ረዥሙ ዋሻ አካባቢ)

ከዲ የመኪና 
ማቆሚያ

አር-ረሲፍ የመኪና 
ማቆሚያ

የመካና መዲና ባቡር 
ጣቢያ የመኪና ማቆሚያ 

ናቸው፡፡

አዝ-ዛሂር የመኪና 
ማቆሚያ

አል-ጀመራት የመኪና 
ማቆሚያ

ደቅም አል-ወበር የመኪና 
ማቆሚያ
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https://goo.gl/maps/b9LWLu66yJE7HeZK7
https://goo.gl/maps/jn8KLpMxdMysuCY88
https://goo.gl/maps/msPRtPh8uVwufjFM9
https://goo.gl/maps/bzr9WTghSX9kuaag8
https://goo.gl/maps/r2sUGyUTwy2f9Sf2A
https://goo.gl/maps/qVLyceto9pSN38p67
https://goo.gl/maps/vXv8LS2Uq3eq13sA6


ለሐጃጆች እና ዑምራህ ለሚያደርጉ ሰዎች አገልግሎት 
የሚሰጡ አውቶብሶች ይገኛሉ፡፡ እነዚህ አውቶብሶች 
ከሁሉም የአውቶብስ ማቆሚያዎች ወደሐረም በቀጥታ 
ያድርሷችኋል፡፡
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የመካ እና የመዲና ባቡር

የመካ እና የመዲና ባቡር በጣም ፈጣን የሆነ ባቡር 
ሲሆን ለሐጃጆችና ዑምራህ ለሚያደርጉ ሰዎች 
አገልግሎት ይሰጣል፡፡ በመካ እና በመዲና መካከል 
ያለውን ርቀት የሚሸፍን ሲሆን በሁለቱ ከተሞች 
መካከል በሚገኙ ዋና ዋና ቦታዎች በኩል ያልፋል፡፡
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የመካ ባቡር ጣቢያ መገኛ፡-

የባቡር ጣቢያው አር-ረሲፍ መንደር ውስጥ ከመካ 
መስጂድ 3.5 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡

ከመካ የባቡር ጣቢያ ወደሐረም ባቡር ጣቢያ 
የሚያደርሱና ለዚሁ አገልግሎት ተብለው የተዘጋጁ 

አውቶብሶችም አሉ፡፡ 

በጣቢያው 4750 የባቡር ማቆሚያ ቦታዎች 

4750

አል-መስጂደ-ልሐራምየኡሙ-ልቁራ መንገድ

ኢብራሂም አል-ኸሊል መንገድ

አር-ረሲፋ

የአል-ሐረመይን ባቡር ጣቢያ
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አስፈላጊ የሆኑ 
መመሪያዎች፡-

የባቡር ትኬት አስቀድመው በአል-
ሐረመይን ባቡር መተግበሪያ መቁረጥ 
ይችላሉ፡፡

ከመግበሪያ መያዝ የሚችሏቸውን (መያዝ 
የሚፈድላችሁን) ቁሳቁሳች አይነት ከዚሁ 
መተግበሪያ ላይ ማወቅ ይችላሉ፡፡

ከባቡር ጣቢያዎቹ አንስተው ወደሐረም 
የሚያደርሱ አውቶብሶች፣ መኪናዎች፣ 
ታክሲዎች ይገኛሉ፡፡

በተወሰነላችሁ የጊዜ ሰሌዳ ወደባቡር 
ጣቢያው መድረስ አለባችሁ፡፡

አስቀድመው ቦታ እና 
ጊዜ ለማስያዝ 

እዚህ ላይ ይጫኑ

25

https://sar.hhr.sa/ar/home#
https://sar.hhr.sa/ar/timetable#


ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች አስቀድመው ከእነሱ ጋር 
ከመጣው የሐጅ ቡድናቸው መሪ ጋር ቅንጅት ሳያደርጉ 
ወደሐረም መሄድ የለባቸው፡፡ ይህ የተደረገው 
ሐጃጆቹ ዑምራህ የሚያደርጉበትን የተወሰነ የጊዜ 
ሰሌዳ፣ የመኖሪያ ቦታቸውንና አድራሻውን በሞባይል 
ሴቭ በማድረግ ወይም  ወርቀት ላይ በመጻፍ በደንብ 
ለማወቅ እንዲያስችል ነው፡፡ 

ወደሐረም ከመድረስ በፊት 

መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ማሳሰቢያዎች
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በአውቶብሶች ወደሐረም የመጡ ከሆኑ፡-

የአውቶብሶቹን ማቆሚያን እና ዑምራህ ከፈጸማችሁ 
በኋላ አንድ የሚትሰባሰቡበትን (የምትገናኙበትን) 
ቦታ በጥንቃቄ ይወቁ፡፡
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ሐረም ሲደርሱ  ከፊት ለፊትዎ ከርቀት የሚታዩና 
ጽሑፍ ያረፈባቸው በሮችን ያገኛሉ፡፡ እነዚህ በሮች 
ለመውጫ ወይም ለመግቢያ የሚያገለግሉ በሮች 
ናቸው፡፡
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አልፎ አልፎ  ሐረም ቅጽር፣ ሐረም ሜዳ አካባቢ  
አገልግሎት መስጫ ማእከላት አካበቢዎች የሚገኙ 
ተንቀሳቃሽ መሰላሎች ወደላይ መውጣት ወይም 
ከላይ ወደታች መውረድ ይፈልጋሉ፡፡  በዚህ ጊዜ 
ለተገብሯቸው የሚገቡ ማሳሰቢያዎች የሚከተሉት 
ናቸው፡-

ተንቀሳቃሽ መሰላሎች
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1
የድካም ስሜት የሚሰማዎ ቢሆንም በተንቀሳቃሽ 
መሰላሎቹ ላይ አይቀመጡ፡፡

2
በተንቀሳቃሽ መሰላሎቹ ላይ ቀጥ ብለው ይቁሙ፡፡ 
የደህንነት ቀበቶውንም በደንብ ይያዙ፡፡

3
በተንቀሳቃሽ መስላሉ መዳረሻ ላይ እንዳይያዝ ሴቶች 
ሒጃባቸውንና ጅልባባቸውን ሰብስበው መያዝ አለባቸው፡፡ 

4
ከኋላዎ ካሉት ሰዎች ጋር እንዳይጋጩ ተንቀሳቃሽ መሰላሉ 
መዳረሻው ጫፍ ላይ ሲደርስ ቶሎ ብለው በፍጥነት 
ከመሰላሉ ይውረዱ፡፡ 
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5
በዚህ ተብሎ በቦታው ላይ በተመደበ ሰው እገዛ ካልሆነ 
በስተቀር ተንቀሳቃሽ መሰላሉ ላይ በመኪና አይውጡ፡፡

6
አብሮዎት በእድሜ የገፉ ወይም ተንቀሳቃሽ መስላሎችን 
ከዚህ በፊት ተጠቅመው የማያውቁ ሰዎች ካሉ እንዳይወድቁ 
ለመከላከል ከጎናቸው ይሁኑ፡፡

7
ተንቀሳቃሽ መሰላሉ ላይ በቅድሚያ ወደላይ መውጣት 
ወይም ወደታች መውረድ ላይ መጨናነቅ ካለ ጭንቅንቁ 
ውስጥ አይሳተፉ፡፡ በዚህ አይነቱ አጋጣሚ እድሉን 
ለሌሎች ወንድሞችዎ ይስጡ፡፡

8
ከተንቀሳቃሽ መሰላሉ ስር ጎኖች የሚገኙ ምንጣፎችን 
አይርገጡ፡፡ ምንጣፎቹን መርገጥዎ እርስዎን ለአደጋ 
ያጋልጠዎታል ምንጣፎቹንም ለማጽዳት አስቸጋሪ 
ይሆናል፡፡
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ጠዋፍ  ለአላህ ብቻ የሚፈጸም አምልታዊ ተግባር 
ሲሆን ሙስሊሞች ይህን አምልኮታዊ ተግባር 
ለመፈጸም፣ አላህን ለማምለክና እሱ በደነገገላቸው 
መሰረት ወደርሱ ለመቃረብ ሲሉ በተከበረው የአላህ 
ቤት (ካዕባህ) ዙሪያ ይዞራሉ፡፡

ጠዋፍ
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 ¨ ሐጃጆች ወይም ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች ጠዋፋቸውን 
ሐጀር አል-አስወድ ከሚገኝበት የከዕባህ ማእዘን 
ይጀምራሉ፡፡ እዚህ ማእዘን አካባቢ አረንጓዴ ምልክት 
ያለ ሲሆን ምልክቱ በላይኛው የካዕባህ አካል ላይ ጎልቶ 
ይታያል፡፡

 ¨ ሐጃጆች ወይም ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች በሁሉም 
ዙሮች ተክቢራ ያደርጋሉ (አላሁ አክበር ይላሉ)፡፡ 
ተክበራን አንድ ቦታ ላይ ብቻ ማድረግ ሸሪዐዊ መስፈርት 
ወይም ድንጋጌ አይደለም፡፡ ከዚያ በፊት ወይም በኋላ 
ተክቢራ ማድረግ አይቻልም፡፡ ይልቁኑ ይህ ተግባር 
ወደአላህ መቃረቢያ ትእዛዝ ነው፡፡ ሐጃጆች ወይም 
ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች ራሱን ወደሐጀር አል-
አስወድ እንዳስጠጋ ካሰብ ተክቢራ ያደርጋል፡፡ 

የጠዋፍ ጅማሬው እና ፍጻሜው፡-
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 ¨ ተክቢራ እያደረገ በእጁ ወደሐጀር አል-አስወድ 
ምልክት ያሳያል፡፡ ከዚያ (ከሰአት ዙረት በተቃራኒ 
መልኩ) የከዕባውን አቅጣጫ በስተግራቸው 
አድርገው ጠዋፍ ማድረጋቸውን ይጀምራሉ፡፡  
ሐጀር አል-አስወድን መሳም ነቢያዊ ፈለግ ሲሆን  
በሐጅና ዑምራህ ወቅቶች እንዲሁም መጨናነቅ 
በሚኖርበት ጊዜ ይህን ተግባራዊ ማድረግ በጣም 
ከባድ ነው፡፡ 
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 ¨ ሐጃጆች ወይም ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች 
የሚፈልጉትን ነገር ከአላህ እየጠየቁና አላህን 
እየተማጸኑ ጠዋፍ ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ፡፡

 ¨ ሐጃጆች ወይም ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች 
ከሐጅር አል-አስወድ በፊት ወደሚገኘውና ‹‹አር-
ሩክኑ-ልየማኒ›› ወደሚሰኘው የካዕባህ ማእዘን 
ሲደርሱ ከቻሉና ከቀለላቸው ማእዘኑን በእጃቸው 
ማበሳቸው ይወደዳል (በሐጅና ዑምራህ ወቅቶች 
እንዲሁም መጨናነቅ በሚኖርበት ጊዜ ይህን 
ተግባራዊ ማድረግ በጣም ከባድ ነው፡፡)

 ¨ ከዚያ ጠዋፍ ማድረጋቸውን በጀመሩበት 
የሐጀር አል-አስወድ ማእዘን ላይ ዙራቸውን  
ያጠናቅቃሉ፡፡ በእጆቻቸው ወደሐጀር አል-
አስወድ ያመላክቱና ተክቢራ ያደርጋሉ፡፡ በዚህ 
ሁኔታ ሐጃጆች ወይም ዑምራህ የሚያደርጉ 
ሰዎች በከዕባህ ዙሪያ አንድ ዙር አጠናቀቁ 
ይባላል፡፡  

 ¨ ይህን ዙረት (7) ጊዜ እስኪሞሉ ድረስ 
ይደጋግማሉ፡፡ 
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 ¨ መጨናነቅና  መገፋፋት ሲበዛ ጠዋፍ 
በሚደረግበት ክልል ውስጥ መጓዝዎን 
ያቁሙ፡፡

 ¨ ምንም አይነት ምክንያት ቢኖርዎ ጠዋፍ 
መደረግ ካለበት አቅጣጫ በተቃራኒው 
መዞር የለብዎትም፡፡

 ¨ መጨናነቅና  መገፋፋት ከሚበዛባቸው 
ቦታዎች ራስዎን ያርቁ፡፡ 

 ¨ የአፍና አፍንጫ ጭንብል (ማስክ) 
ማድረግዎን እና አስፈላጊውን የጠንቃቄ 
እርምጃዎችን መከተልዎን አይርሱ፡፡ 

ጠዋፍ በሚደረግበት ወቅት መተግበር ያለባቸው አጠቃላይ 
የሆኑ ምክሮች፡-

በእድሜ ለገፉ እና ለእቅመ-ደካሞች ብቻ 
የተዘጋጁ መኪናዎች በአካባቢው ይገኛሉ፡፡ 
ስለመኪኖቹ ዝርዝር መረጃዎችን ካስፈለግዎ                   

እዚህ ላይ ይጫኑ
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ማጣፋት አንዱ ነው፡፡ ማጣፋት  ማለት ወንዶች ከወገባቸው 
በላይ የሚያገለድሙት ጨርቅ አለባበስ ስርአት ነው፡፡ 
በዚህ የአለባበስ ሰርአት ወንዶች የነቢዩን የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ፈለግ ለመከተል ሲሉ የቀኝ 
ትከሻቸውን ግልጽ የሚያደርጉበት ነው፡፡    

ከጠዋፍ ነቢያዊ ፈለጎች 
መከካል አንዱ 
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አር-ረመል፡- አር-ረመል ማለት በጣም በተጠጋጋ እርምጃ 
ወንዶች የሚያደርጉት ሩጫ ማለት ነው፡፡ (እዚህ ላይ 
ሩጫ ማለት የሶምሶማ ሩጫ ወይም የዝግታ ሩጫ ማለት 
አይደለም፡፡) ይህ የሚፈጸመው (ሌሎችን በማይጎዳ 
ሁኔታ) በጠዋፍ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ዙሮችን ነው፡፡ 
ከዚያ ቀሪዎቹን አራት ዙሮች በእግር በመጓዝ ያጠናቅቃሉ፡፡ 

ዱዓእ፡- ጠዋፍ የሚያደርጉበት ጊዜ የሚፈልጉትንና 
ልባቸውን እረፍት በነሳቸውን ነገር ዱዓእ እና አላህን 
መማጸንን ማብዛት ይኖርባቸዋል፡፡ በጠዋፍ መጨረሻ 
ላይ  በሐጀር አል-አስወድ እና በሩክኑ-ልየማኒ መካከል፤ 
‹‹ረብበና ኣቲና ፊ-ድዱንያ ሐሰነተን ወፊ-ልኣኺረቲ 
ሐሰነተን ወቂና ዐዛበ-ንናር፡፡›› /አላህ ሆይ! በቅርቢቱ አለም 
መልካሙን ነገር ስጠን፤ በወዲያኛው አለምም መልካም 
ነገርን ስጠን ከእሳት ቅጣትም ጠብቀን፡፡/ ይላሉ፡፡ 
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ሁለት ረከዐህ የጠዋፍ 
ሰላት መስገድ

ሐጃጆች ወይም ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች ሰባት ዙሮችን 
በካዕባህ ዙሪያ ከዞሩ በኋላ ወንዶች ግልጽ ያደረጉትን 
ትከሻቸውን ይሸፍናሉ፡፡ ከዚያ በኋላ ቀለል ያሉ ሁለት 
ረከዐዎችን ከመቃመ ኢብራሂም ኋላ ,ለዚሁ ተብሎ 
በተዘጋጀ ቦታ ላይ ይሰግዳሉ፡፡ ሐረም ውስጥ በየትኛውም 
ቦታ ላይ መስገድም ይቻላል፡፡ አላህ (ሱብሓነሁ ወተዓላ) 
እንዲህ ብሏል፤ ‹‹ከኢብራሂምም መቆሚያ መስገጃን 
አድርጉ፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 125)
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ከጠዋፍ በኋላ ሁለት ረከዐዎች የሚሰገድበት ቦታ፡-

 ¨ ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች እነዚህን ሁለት ረከዐዎችን 
ሐረም ውስጥ የደህንነት ሰዎች በሚያስይዙት ቅደም 
ተከተለክ መሰረት በማንኛውም ቦታ ላይ መስገድ 
ይችላሉ፡፡

 ¨ አላህ (ሱብሓነሁ ወተዓላ)፤ ‹‹ከኢብራሂምም 
መቆሚያ መስገጃን አድርጉ፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 125) 
በማለት እንደተናገረው ,መቃመ ኢብራሂምን ከፊት 
ለፊት በማድረግ ወይም ከዚያ ራቅ ብሎ መስገድ 
የተወደደ ነው፡፡ 
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• መጀመሪያ ረከዐህ ላይ የ‹‹አል-ካፊሩን›› 
ምዕራፍ፤ ሁለተኛው ረከዐህ ላይ፤ የ‹‹አል-
ኢኽላስን›› ምዕራፍ ማንበብ (መቅራት) ነቢያዊ 
ፈለግን መከተል ነው፡፡ 

 ¨ ጠዋፍ የሚያደርጉ ሰዎችን ከማስቸገርና ጠዋፋቸውን 
ከመቋረጥ ይቆጠቡ፡፡ በከዕባህ ዙሪያ ጠዋፍ 
ማድረግ በቦታው ላይ የተገባና ቅደሚያ የሚሰጠው 
ነው፡፡ አላህም ቁርኣን ላይ ‹‹ቤቴንም ለዘዋሪዎቹና 
ለተቀማጮቹም ለአጎንባሾች ሰጋጆችም አጥሩ፡፡›› 
(አል-በቀራህ ፡ 125) በማለት አስቀድሞታል፡፡ 
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 ¨ የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን ጠዋፋቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የዘምዘም 
ውሃ ይጠጡ ነበር፡፡ ይህን ነቢያዊ ፈለግን መከተልም 
ተገቢ ነው፡፡ ይህን ደግሞ በሶፋ እና በመርዋ መሮጫ 
መንገድዎ፣ በመሮጫ አካባቢ ላይ የዘምዘም ውሃ 
መያዣዎችን በቀላሉ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡  
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(ሩጫ) ወደመሮጫ 
ስፍራ መድረስ

 ¨ ጠዋፍዎን ከፈጸሙ በኋላ መስጂደ-ልሐራም 
ውስጥ ወደመሮጫ ቦታ የሚያመላከቱ 
ጽሑፎችን  ያገኛሉ፡፡ እነዚህ ጽሑፎች 
መሮጫው ወደሚጀመርበት ወደሶፋ 
የሚያመላክቱ ናቸው፡፡ 
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ጠዋፍ ማድረግዎን ካጠናቀቁ በኋላ ወደመሮጫ ስፍራ 
በላይኛው ፎቅ በኩል ያምሩ፡፡ ይህን የሚያደርጉበት 
ምክንያት፡-

 ¨ በታችኛው መሮጫ አካባቢ ከሚኖረው መጨናነቅ 
ራስዎን ያራቁ ለማድረግ

 ¨ ለራስዎና ለወንድሞችዎ ነገሮችን ቀላል ለማድረግ 
ነው፡፡ 
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ወደላይኛው ፎቅ ለመሄድ፡-

ወደላይኛው ፎቅ ለማምራት ወደኤሌክትሪክ መወጣጫ 
መሰላለሎቹ መግቢያ ይሂዱ፡፡ (ወደመወጣጫ መሰላሎቹ 
መግቢያ ለመሄድ እንዲያመላክቷችሁ የደህንነት ሰዎችን 
መጠየቅ ይችላሉ)፡፡
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በሶፋ እና መርዋ 
መካከል

ሶፋ እና መርዋ  የኢስማዒል በእሳቸው ላይ የአላህ ሰላም 
ይሁን እናት የሆነችው ሃጀር ምግብ ወይም ውሃ ለመፈለግ 
የወጣችባቸው ትንንሽ  ተራሮች ናቸው፡፡

ሶፋ፡-

 ¨ የሩጫ ስነ-ስርአቱ የሚጀመርበት ትንሽዬ ተራራ ነው፡
፡

 ¨ በመሮጫው ምድር ቤት ላይ የተራራው ቋጥን 
ድንጋዮች እስከአሁንም ድረስ ይታያሉ፡፡
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መርዋ፡-

 ¨ የሩጫ ስነ-ስርአቱ የሚጠናቀቅበት ትንሽዬ ተራራ 
ነው፡፡

 ¨ የሐጅ እና ዑምራህ ሩጫ ስነ-ስርአት እዚህ ላይ 
ይጠናቀቃል፡፡ 

በሶፋ እና መርዋ መካከል መሮጥ ከሐጅ እና መርዋ 
መንፈሳዊ ስነ-ስርአቶች መካከል አንዱ ነው፡፡

አላህ (ሱብሓነሁ ወተዓላ) እንዲህ ብሏል፤

‹‹ሶፋና መርዋ ከአላህ (ትዕዛዝ መፈጸሚያ) ምልክቶች 
ናቸው፡፡››     (አል-በቀራህ ፡ 158) 
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የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን እንደተገበሩት አንድ የአላህ ባሪያ በሰፋና 
በመርዋ መካከል ያለውን ርቀት  7 ጊዜ በመሮጥ 
ጌታውን ያመልካል፡፡ 

የአሯሯጡ ሁኔታ 

50



የሩጫ ስነ-ስርአቱን ሶፋ ላይ ይጀመርና መርዋ ላይ 
ይጠናቀቃል፡፡ 

 ¨ በሶፋ እና በመርዋ መካከል ያለውን ርቀት ጊዜ 
መሮጥ  አንድ ዙር ተደርጎ ይቆጠራል፡፡

 ¨ ከመርዋ ወደሶፋ የሚደረግ ሩጫ ደግሞ ሁለተኛ 
ዙር ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ በእንዲህ ሁኔታ  
የሩጫው ስነ-ስርአቱ ይቀጥላል፡፡
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ሁለቱ አረንጓዴ ባንዲራዎች፡-

የአላህ መልእከተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን እንደተገበሩት የሚችሉ ወንዶች በእነዚህ 
ሁለት ባንዲራዎች አካባቢ ሲደርሱ በዝግታ ይሮጣሉ፡፡  
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በመሮጫ አካባቢ 
የሚደረግ ዱዓእ

በመሮጫ አካባቢ የሚደረግ ዱዓእ፡-

በሶፋ እና መርዋ መካከል የሚሮጡ ሰዎች ሁሉንም 
የመሮጫ ጊዜያቸውን አላህን በማውሳት፣ ዱዓእ 
በማድረግ ወይም  ቁርአን በመቅራት ሊያሳፉ ይገባል፡፡  
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በሶፋ እና በመርዋ መካከል የሩጫ መጀመሪያ ላይ 
የሚደረግ ዱዓእ፡-

ለመሮጥ ወደሶፋ እና መርዋ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚመጣ 
ሰው ሁሉንም የሩጫ ዙሮች ከመጀመሩ በፊት እጆቹን ከፍ 
በማድረግ ወደቂብላ ዞሮ አላህን ይለምናል፣ ያልቀዋልም፡፡ 

በሶፋ እና መርዋ መካከል የአላህ መልእከተኛ የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ያደርጉት የነበረው 
ዱዓእ፡-

የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን ጠዋፋቸውን ካጠናቀቁ በኋላ፤ ‹‹ሶፋና መርዋ 
ከአላህ (ትዕዛዝ መፈጸሚያ) ምልክቶች ናቸው፡፡››     
(አል-በቀራህ ፡ 158) የሚለውን የአላህ (ሱብሓነሁ 
ወተዐላ) ቃል ያነቡና፤ ‹‹አላህ በጀመረበት እጀምራለሁ፡
፡›› ይሉ ነበር፡፡
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የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን ሶፋ ወይም መርዋ ተራራ ላይ ከወጡ በኋላ ፊታቸውን 
ወደቂብላህ አዙረው፤ ‹‹አላሁ አክበር አላሁ አክበር፣ ላ ኢላሀ 
ኢልለ-ልላሁ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁ-ልሙልኩ ወለሁ-
ልሐምዱ ወሁወ ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲር፡፡ ላ ኢላሀ ኢለል-
ላሁ ወሕደህ አንጀዘ ወዕደህ ወነሰረ ዐብደህ ወሀዘመ-ልአሕዛበ 
ወሕደህ፡፡/አላህ እጅግ የላቀ ጌታ ነው፡፡ አላህ እጅግ የላቀ 
ጌታ ነው፡፡ ከአላህ በስተቀር አምልኮ የሚገባው ሌላ አምላክ 
የለም፡፡ ብቻውን ነው፡፡ አጋርም የለውም፡፡ ንግስናም ለእሱ 
ነው፡፡ ምሰጋናም ለእሱ ነው፡፡ እሱ በነገሮች ላይ ሁሉ ቻይ 
ነው፡፡ ከአላህ በስተቀር አምልኮ የሚገባው አምላክ የለም 
ብቻውን ነው፡፡ ቃል-ኪዳኑን ፈጸመ፣ ባሪያውን አገዘ፣ 
አሕዛቦችን ብቻውን አሸነፈ፡፡/›› ካሉ በኋላ የፈለጉትን ዱዓእ 
ያደርጉና እንደገና ከላይ የተመለከተውን ይደግሙና እንደገና 
የፈለጉትን ዱዓእ ያደርጋሉ፡፡ ከዚያ ሩጫቸውን ይጀምራሉ፡፡ 

አንድ በሶፋና በመርዋ መካከል መተላለፊያ በሚያውኩ ቦታ 
ላይ ዱዓእ ለማድረግ መቆም የለባቸውም፡፡ ምክንያቱም 
በመተላለፊያ ቦታዎች አካባቢ ቆሞ ዱዓእ ማድረግ 
መጨናነቅ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ነው፡፡ ስለዚህ 
ሐጃጆችን እና ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎቸድ የደህንነት 
ሰዎች የሚሰጧቸውን መመሪያዎችና የስነ-ስርአት ደንቦችን 
ማድመጥና መከተል አለባቸው፡፡  
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በሶፋ እና በመርዋ መካከል 

የሚከወን  ሩጫ በቁጥሮች ሲቀመጥ

የመሮጫው እርዝማኔ፡- 

394
ሜትር ነው
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ለምሳሌ፡- በመቀጣጠል፣ በቁመት፣ በእድሜ፣ በቦታ፣ 
በክብደት፣ በሚፈጠሩ እንቅፋቶች፣ በመጨናነቅ፣ ዱዓእ 
በማድረጊያ ጊዜ ወ.ዘ.ተ በመሰሳሰሉት ምክንያቶች የሩጫው 
ፍጥነት እንደሁኔታዎች ይለዋወጣል፡፡ 

የሩጫው ዙሮች ባጠቃላይ የሚሸፍኑት 
እርዝማኔ፡- 

2761
ሜትር ነው

አጠቃላይ የሩጫውን ዙሮች ለመጨረስ በአማካይ

55-45
ደቂቃዎችን ይፈጃል
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የመሮጫ ፎቆች 

የመሮጫ ቦታው አጠቃላይ የቦታ ስፋታቸው 87000 
ካሬሜትር በሆኑ ፎቆች የተከፋፈለ ነው፡፡ እነዚህ ፎቆች፡-

 ¨ በድሩም (ቀብው)

 ¨ አንደኛ ፎቅ 

 ¨ ሚዛናይን ፎቅ በኤሌክትሪክ ለሚሰሩ መኪናዎች 
አገልግሎት የሚውል

 ¨ አንደኛ ፎቅ

 ¨ ሁለተኛ ፎቅ
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ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች 

ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች 
ምላሾችን መስጠት

ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች ለሚያቀርቧቸው ማብራሪያ 
የሚፈልጉ መረጃዎችና ዑምራን አስመልክተው ለሚያቀርቧቸው 
ጥያቄዎች በተለያዩ የዓለም አቀፍ ቋንቋዎች መልስ  ለመስጠት 
በሐረም መስጂድ ውስጥ ለዚሁ ተብለው የተዘጋጁ ስልኮች 
በብዛት ይገኛሉ፡፡ 
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የመኪናዎች 
አገልግሎት

ከክፍያ ነጻ የሆኑ መኪኖች፡- 

ከክፍያ ነጻ የሆኑ መኪኖች የሚገኙባቸው ቦታዎች 
የሚከተሉት ናቸው፡፡

1. በስተምስራቅ የሚገኘው አደባባይ (የሕዝብ 
ትራንስፖርት መግቢያ)

2. በስተምስራቅ የሚገኘው አደባባይ (ከወቅፍ መሊክ 
ዐብዱልዐዚዝ አላህ ይዘንላቸው አጠገብ)

በስተምስራቅ 
የሚገኘው 
አደባባይ

በስተምስራቅ 
የሚገኘው 
አደባባ

ከወቅፍ መሊክ ዐብዱልዐዚዝ አላህ ይዘንላቸው አጠገብ
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በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎች፡-

እነዚህ መኪናዎች እጅግ ዘመናዊ የሆኑ የመጓጓዣ አይነቶች 
ሲሆኑ በዋናነት ዑምራህ ከሚያደርጉ ሰዎችና ከሐጃጆች  
መካከል  እነዚህን መኪኖች ለመጠቀም በሚፈልጉ ሰዊች 
ምቾት ላይ በማተኮር የተዘጋጁ ናቸው፡፡ በርካታ መጠንም 
አላቸው፡፡ 
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ወደመስጂደ-ልሐራም መሄድ ለሚፈልጉ ሰዎች የዑምራ ስነ-
ስርአትን ዑምራህ ለሚያደርጉ ሰዎች ቀላል ለማድረግ 5000 
የሚሆኑ በእጅ የሚንቀሳቀሱ መኪኖች፣ 3000 በኤሌክትሪክ 
የሚሰሩ መኪኖች ይገኛሉ፡፡ 

የመኪና ከፍያ አገልግሎት፡-

አገልግሎቱ የሚገኝባቸው ቦታዎች፡- 

1- ምድር ላይ የሚገኘው ጠዋፍ ማድረጊያ

2- ምድር ላይ የሚገኘው መሮጫ  (በር ቁጥር 14)

3- ሁለተኛ ፎቅ ላይ የሚገኘው መሪጫ     (አል-አርቀም 
መሰላሎች)

4- ወቅፍ አል-መሊክ ዐብዱልዐዚዝ አላህ ይዘንላቸው፡፡
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በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎችን በአራት የመስጂደ-
ልሐራም መግቢያዎች ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡ እነርሱም፡-

1ኛ. በስተምስራቅ የሚገኘው አደባባይ (አል-ቀሻሺያህ ጣሪያ 
ላይ)

2ኛ. በስተደቡብ የሚገኘው አደባባይ (ወደአንደኛ ፎቅ 
የሚያደርሰው አጅያድ ድልድይ)

3ኛ. ወደአጅያድ በር በሚወስደው የኤሌክትሪክ መሰላል፡፡

4ኛ. በስተምዕራብ የሚገኘው አደባባይ (አሽ- ሸቢካህ  
ድልድይ)

አንደኛ ፎቅ ሚዛናይን ላይ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖች 
ይገኛሉ፡፡   
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ወደመካ ሐረም ከመድረስዎ በፊት በኤሌክትሪክ 
የሚሰሩ መኪኖችን አስቀድመው ለመያዝ ከፈለጉ፡-

‹‹ተነቁል››  የተሰኘውን መተግበሪያ እዚህ ላይ በመጫን 
በሞባይሎ ላይ ከወረዱ በኋላ በመተግበሪያው በኩል 
አስቀድመው ማሰያዝ ይችላሉ፡፡ አስቀድመው ካስያዙ 
መኪናዎችን በሚከተሉት ጣቢያዎች ላይ ያገኟቸዋል፡-

‹‹ተነቁል››

አስቀድመው ካስያዙ መኪናዎችን በሚከተሉት ጣቢያዎች 
ላይ ያገኟቸዋል፡- 

 ¨  በመሮጫ መጀመሪያ ቦታ (ሰፋ ላይ)

 ¨  በሚዛናይን (በጠዋፍ መጀመሪያ ላይ)
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መኪናዎቹን በእጅግ በተሻለ ሁኔታ ለመመልከትና 
ለመጠቀም የሚከተሉትን እንዲተገብሩ እንመክርዎታለን፡፡

በተወሰኑት መግቢያ በሮች በኩል 
መግባት፡፡

በመተላለፊያዎቹ መስመሮች ላይ የመጓዝ 
ስነ-ስርአቶችን በሚገባ መከተል፡፡
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የተቆጣጣሪዎችን መመሪያዎች መከተል፡፡

የመኪናዎችን ደህንነት በሚገባ መጠበቅ፡፡ 

መኪኖቹን በጥንቃቄና በርጋታ መንዳት፡፡
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መስጂድ-ልሐራም ውስጥ ዑምራ የሚያደርጉ ሰዎችን፣ 
ሰጋጆችን፣ በእድሜ የገፉ ሰዎችንና አቅመ-ደካሞችን 
በነጻ የሚያጓጉዙ የጎልፍ መኪናዎች ይገኛሉ፡፡ 
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የጸጉር መስተካከያ 
ቦታዎች

 ¨ በርካታ ዑምራ የሚያደርጉ ሰዎችን ጸጉር 
እንዲላጩ ወይም እንዲያስተካክሉ ሕጋዊ ፈቃድ 
የተሰጣቸው ጸጉር ማስተካከያ ቦታዎች በመካ 
ሐረም ዙሪያ ይገኛሉ፡፡

 ¨ እነዚህ ቦታዎች ደህንነታቸውና ጤናቸው 
በተጠበቀ ሁኔታ ጸጉር ለማስተካከል የተዘጋጁ 
ቦታዎች ናቸው፡፡ 
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 ¨ ዑምራህ የሚያደርግ ሰው ደህንነቱ ለመጠበቅ 
ወደነዚህ ስፍራዎች መሄድ ይኖርበታል፡፡

 ¨ ዑምራህ የሚያደርግ ሰው በየመንገዶቹ  ወደሚገኙ 
ጸጉር አስተካካዮች በመሄድ የሐረምን ክብርና 
ንጽሕና በማይጠብቅ ሁኔታና ባልተገባ መልኩ 
ጸጉሩን መላጨት የለበትም፡፡    

የጸጉር መስተካከያ ቦታዎችን 
ለማወቅ 

እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡
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ጤናማ የሆነ የጸጉር

መላጨት ስነ-ስርአት ምክሮች 

ጸጉር አስተካካዮች ዘንድ የሚከተሉትን ነገሮች 
በሚገባ ያረጋግጡ፡፡

 ¨ 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፡፡
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ዑምራን መደጋገም

የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን፤ ‹‹ከዑምራ እስከ ዑምራ ድረስ በመካከላቸው 
የወንጀሎች ማበሻዎች ናቸው፡፡›› ባሉት መሰረት የቻለ ሰው 
በተለያዩ ጊዜያት ዑምራ ማድረጉ የተወደደ ተግባር ነው፡፡   
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‹‹ተወከልና›› እና ‹‹ኢዕተመር›› የተሰኙትን መተግበሪያዎች 

ለመጫን  እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡

ምክንያት ኬለ በስተቀር በዚያው ጉዞ ላይ ዑምራን 
እየደጋገሙ መፈጸም ከሰሐቦች ዘንድ አይታወቅም፡፡ 
ሰሐቦች ዑምራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ቁርአን ማንበብንና 
ሰላት መስገድን የመሳሰሉ ሌሎች አምልኮታዊ ተግባራትን 
በብዛት ይተገብሩ ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ ለሐጃጆችና ዑምራህ 
ለሚያደርጉ ሰዎች ነገሩን ቀላል ያደርጋል፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ከንድ ጉዞ ዑምራን መደጋገም ይቻላል፡፡ 
ዑምራ የሚያደርግ ሰው ዑምራውን ለራሱ ወይም ለሌሎች 
ሰዎች ማድረግ ይችላል፡፡ ይህም የሚሆነው በሌሎች ሐጃጆች 
አና ዑምራህ በሚያደርጉ ሰዎች ላይ ችግር እስካልፈጠረ 
ድረስ ነው፡፡ 

ዑምራህ ማድረግ የሚፈልግ ሰው በተወሰነለት የጊዜ ሰሌዳ 
መሰረት ዑምራውን ለመፈጸም ሕጋዊ እውቀና ከተሰጣቸው 
መተግበሪያዎች የዑምራ ማድረጊያ ፈቃድ መውሰድ ይችላል፡፡ 
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


ዑምራህ የማድረጊያ ሕጋዊ ፈቃድ ያገኘና የወሰደ ሰው 
ከሐረም ውጭ ለዑምራህ ኢሕራም ለማድረግ ከሐረም 
ድንበር ክልል መውጣት አለበት፡፡ ኢሕራም ለማድረግ 
ለምሳሌ አት-ተንዒም ውስጥ ወደሚገኘው ወደዓኢሻህ 
-(አላህ መልካም ስራዎቿን ይውደድላት)- መስጂድ በመሄድ 
ከዚያ ኢሕራም ማድረግ ይችላል፡፡  

የዓኢሻህ -(አላህ መልካም ስራዎቿን ይውደድላት)- መስጂድን 

ለማግኘት 

እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


መጨናነቅ በሚበዛበት ወቅቶችና ቀናት አንድ ዑምራህ 
ማድረግ በሰዎች መካከል የሚከሰቱ መገፋፋቶችን ለመቀነስ 
ከመርዳቱ በተጨማሪ ዑምራህ ያላደረጉ ሌሎች ሰዎች 
በተረጋጋ ነ,ሁኔታ ዑምራህ እንዲያደርጉ እድል ይሰጣል፡፡ 
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የጤና ምክሮች 

የሰውነትን ሙቀት መጠን የተመቻቸ ለማድረግ፣ ድካምን 
ለማስወገድና ከሰውነት የሚወጡ ፈሳሾችን ለመተካት 
ሲባል፡-

የዘምዘም ውሃ፣ የታሸጉ ውሃዎችንና ጭማቂዎችን በብዛት 
እንዲወጠጡ እንመክራለን፡፡ 
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በሴራሚክ ላይ ሲሄዱ ማድረግ ያለብዎ ጥንቃቄ፡-

 ¨ የድካም ስሜት ከተሰማዎት ለጥቂት ጊዜ እረፍት 
ያድርጉ፡፡

 ¨ ለብዙ ጊዜ በባዶ እግር ከመሄድ ይቆጠቡ፡፡

 ¨ በውጨኛው ቅጽር ግቢ ውስጥ ባለው ሴራሚክ 
ላይ በባዶ እግርዎ አይሂዱ፡፡ 
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ራሴን ከቆዳ መሰነጣጠቅ ችግር መጠበቅ እችላለሁ?

 ¨ ከዑምራህ በፊት በአግባቡ የግል ንጽሕናን 
መጠበቅና መላ የሰውነት አካልን መታጠብ

 ¨ በጭኖች አካባቢ የሚከሰትን የቆዳ መላላጥ 
የሚከላከል ክሬሞችን መቀባት፡፡ (ክሬሞቹ 
መድሃኒት መደብሮች ውስጥ ይገኛሉ፡፡)

 ¨ ፈንገሶችን የሚከላከሉ ፓውደሮችን ቦታዎቹ ላይ 
መጠቀም፡፡ 
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በሐረም ዙሪያ የሚገኙ 
የገበያ ስፍራዎች

ከሐረም አጠገብ  በርካታ የገበያ ስፍራዎችና ሬስቶራንቶች 
ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ የገበያ ስፍራዎች መካከል፡-

አብራጅ መካ

ሰሐተ-ልኸሊል 
ይጠቀሳሉ፡፡

ወቅፍ አል-መሊክ 
ዐብዱልዐዚዝ 

አብራጅ ጀበል 
ዑመር
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በማንኛውም ጊዜ የሚፈጸም ዑምራህ ታላላቅ ትሩፋቶች 
አሉት፡፡ የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን እንደተናገሩት ዑምራህ የወንጀሎች 
ማሰረዣ ነው፡፡ በተለይ በረመዳን የሚፈጸም ዑምራህ 
በሌሎች ጊዜያት ከሚፈጸም ዑምራህ እጅግ ላቅ ያለ 
ትሩፋት አለው፡፡ 

ረመዳን ውስጥ 
የሚደረግ ዑምራህ
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ረመዳን ውስጥ የሚደረግ ዑምራህ ምንዳ ፡-

ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን፤ 
‹‹በረመዳን ውስጥ የሚፈጸም ዑምራህ አንድ ሐጅን 
ያካክሳል፡፡›› ብለዋል፡፡
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ዑምራህ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ዑምራህ ለማድረግ 
ጉዞውን ከመጀመሩ በፊት ዑምራህ ማድረጊያ ፈቃድ 
ማውጣት አለበት፡፡ ይህንንም የዑምራህ ፈቃድ ‹‹EI-
TAMARNA›› ወይም ‹‹TAWAKALNA›› ከተሰኙት 
መተግበሪያዎች ማውጣትና ማረጋገጥ ይችላል፡፡ 

ዑምራህ 

ማድረጊያ ፈቃድ
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


ዑምራህ ማድረጊያ ፈቃድ ለማውጣት የሚከተሉትን 
ሒደቶች መከተል ግድ ይላችኋል፡፡

2
ከማንነትዎ መገለጫ በመነሳት ምርመራዎች ይደረጋሉ፡፡

3
ከዚያ በኋላ አመቺ በሆነው ወቅት ዑምራህ የማድረጊያ 
ፈቃድ ይወጣል፡፡  

1
የሚፈልጉትን አገልግሎት፣ ዑምራህ ለማድረግ 
የሚፈልጉበትን ቀንና ጊዜ አስቀድመው ይወስኑ፡፡
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ነገርግን ዑምራህ የሚያደርጉ ሰዎች ዑምራቸውን ቀላል 
በሆን ሁኔታ መፈጸም እንዲችሉ ከዑምራ ማድረጊያ 
ፈቃዱ ጋር አብሮ በተያያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት 
ዑምራቸውን በተወነላቸውና በተቀመጠላቸው ጊዜ 
መፈጸም ይኖርባቸዋል፡፡

መጨናነቅ የሚቀንስበትንና ዑምራን በቀላሉ መተግበር 
የሚቻልበትን ወቅት መምረጥ ዑምራን በተረገጋና 
በተመስጥኦ መፋጸም፡፡ 
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ከዑምራህ ጋር ተያያዥነት 
ያላቸውን አንዳንድ ሁኔታዎችን 

ማረጋገጫ ዝርዝር

የዑምራህ ማድረጊያ ፈቃድ ማውጣትዎን 
ያረጋግጡ፡፡

ለትንሽ ጊዜ እረፍት መውሰድዎን ያረገግጡ፡፡

በቋሚነት የሚወስዷቸውን መድሃኒቶችዎን 
መያዝዎን ያረጋግጡ፡፡

የሚያስፈልግዎ መሆኑን ከተረዱ የድንገተኛ 
መድሃኒቶችን መያዝዎን ያረጋግጡ፡፡
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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 አድርገው 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፡፡


