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የጠጠሮች ውርወራ 
አስመልክቶ የተዘጋጀው 
የግንዛቤ ማስጨበጫ 
መመሪያ ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

የጠጠር  ውርወራ  ማለት  
ምን  ማለት ነው ?

የሚወረወሩት ሶስቱ  የጠጠር 
አይነቶች

የጠጠሮቹ መወርወር 
ታሪክ
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ለምንድን ነው ጠጠሮቹን 
የምንወረውረው ?

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?

በዒድ ቀን የጀምረቱ-ል-
ዐቀባህን ጠጠሮች

መወርወር

የጀምረቱ-ልዐቀባህ 
መወርወሪያ ጊዜ

በአይያመ-ትተሸሪቅ (ከዒድ በኋላ 
ባሉት ተከታታይ ሶስት ቀናት)
 ውስጥ ጠጠሮችን መውርወር

በአይያመ-ትተሸሪቅ (ከዒድ በኋላ 
ባሉት ሶሰት ተከታታይ ቀናት) 

ውስጥ ጠጠሮችን እንዴት 
እንወረውራለን ?
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ጠጠሮችን 
የመወርወሪያ ጊዜ

ጠጠሮችን ለመወርወር 
ሰዎችን መወከል ወይም

ሰዎችን መተካት

የሚወረወሩ 
ጠጠሮች መገለጫ

የሚወረውሩ ጠጠሮችን 
መልቀም

የጠጠር መወርወሪያ ቦታዎች 
ድሮና ዘንድሮ

አሁን ላይ የጠጠር 
መወርወሪያው ድልድይ
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ጠጠሮቹ ወደሚወረወሩበት ቦታ 
እንዴት መድረስ እችላለሁ ?

የጠጠር መወርወሪያ ስነ-ስርአቶች
አካባቢ የሚገኙ ባቡሮችን 

አጠቃቀም መመሪያ

ከጀምረቱ-ልዐቀባህ በኋላ 
ጸጉርን መላጨት

የሚያስፈልግዎ የስልክ 
ቁጥሮች



ጠጠሮችን መውርወር የአላህ መልእክተኛ (የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) የተገበሩትና 
እንዲተገበርም ያዘዙት ከሐጅ ስነ-ስርአቶች መካከል 
ትልቅ የሐጅ  ስነ-ስርአት ነው፡፡
በጉዟችሁ ጠጠሮችን  ስለመርወር ሚያስፈልጓችሁን 
በዚህ የግንዛቤ መመሪያ መረጃዎችን እና ምክሮች 
እናብራራለን፡፡
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የጠጠር  ውርወራ  ማለት  
ምን  ማለት ነው ?

ጠጠሮችን መውርወር የአላህ መልእክተኛ (የአላህ 
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) የተገበሩትና 
እንዲተገበርም ያዘዙት ከሐጅ ስነ-ስርአቶች መካከል 
ትልቅ  የሐጅ  ስነ-ስርአት ነው፡፡

ጠጠር መወርወሪያ ቦታ ወደርሱ አቅጣጫ ጠጠሮች 
የሚወረወሩበት ግንብ ወይም ምሰሶ ሳይሆን በግንቡ 
ወይም በምሰሶው የታጠረው መሃለኛ ቦታ  ነው፡፡ 

የጠጠር ውርወራው የሚፈጸመው ትንንሽና ውስን 
ቁጥር ባላቸው ጠጠሮች ሲሆን ይህም የአላህ 
መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን) ሚና ላይ በወሰኑት ቦታ የሚተገበር የሐጅ 
ስነ-ስርአት ነው፡፡ ይህ ጠጠሮቹ  የሚወረወሩበት 
ቦታ ‹‹አል-ጀመራት›› በሚል ስያሜ ይጠራል፡፡
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የሚረወሩት ሶስቱ የጠጠር አይነቶች 
የሚከተሉት ናቸው፡፡

የሚወረወሩት ሶስቱ  
የጠጠር አይነቶች

አል-ጀምረቱ--ስሱግራ፡- የመጀመሪያዎቹ ጠጠሮችም 
ተብለው የሚጠሩ ሲሆን የእነዚህ ጠጠሮች ውርወራ 
ስነ-ስርአት ሚና ውስጥ አል-ኸይፍ መስጂድ በኋላ 
ወደመካ አቅጣጫ የሚጓዝ ሰው የሚወረውራቸው 
ጠጠሮች ናቸው፡፡

አል-ጀምረቱ--ልዉስጣ፡-  እነዚህ የጠጠር አይነቶች  
አል-ጀምረቱ-ስሱግራ በኋላ ከአል-ዐቀባህ የጠጠር 
መወርወር  ስነ-ስርአት በፊት የሚፈጸም የጠጠሮች 
ውርወራ ስነ-ስርአት ነው፡፡

ጀምረቱ-ልዐቀባህ፡- አል-ጀምረቱ-ልኩብራ  ተብለውም  
የሚጠሩ ሲሆን ሚና ጫፍ ወደመካ አቅጣጫ አካባቢ 
የሚፈጸም የውርወራ ስነ-ስርአት  ነው፡፡

ጀምረቱ-
ልዐቀባህ

የመካ አቅጣጫ የአል-ኸይፍ መስጂድ 
አቅጣጫ

አል-ጀምረቱ--
ልዉስጣ 

አል-ጀምረቱ--
ስሱግራ 
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በነቢዩ ኢብራሂም (የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን) ታሪክ ላይ 
እንደተጠቀሰው አላህ -(ሱ.ወ) ነቢዩ ኢብራሂም (የአላህ ሰላም 
በእሳቸው ላይ ይሁን) ልጃቸው የሆኑትን ኢስማዒልን (የአላህ ሰላም 
በእሳቸው ላይ ይሁን) እንዲያርዱ አዟቸው ነበር፡፡ ነቢዩ ኢብራሂምም 
(የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን) ይህን የአላህ ትእዛዝ ለመፈጸም 
ሲጣደፉ በአል-ጀምረቱ-ስሱግራ ስፈራ ላይ ሸይጣን ፊት ለፊታቸው 
ተጋረጠባቸውና የሚወዱትን ልጃቸውን እንዳያርዱ ይወተውታቸው 
ጀመር፡፡

 
ነቢዩ ኢብራሂምም (የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን) ሸይጣን 
ላይ ሰባት ጠጠሮችን ሲወረውሩበት ሸይጣን ከፊታቸው ጠፋ፣ 
ተሰወረ፡፡ ከዚያ ነቢዩ ኢብራሂም (የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ 
ይሁን) ትዛዛቸውን ለመፈጸም ጉዟቸውን ሲቀጥሉ እንደገና ሸይጣን 
-በአል-ጀምረቱ-ልዉስጣ- አካባቢ ፊት ለፊታቸው ተጋርጦ አሁንም 
ልጃቸውን እንዳያርዱ ወተወታቸው፡፡ ኢብራሂምም ሰባት ጠጠሮች 
ሲወረውሩበት ሸይጣን ከስፍራው ጠፋ፣  ተሰወረም፡፡ ኢብራሂምም 
ጉዟቸውን ቀጠሉ፡፡ ኢብራሂም ጉዟቸውን እንደቀጠሉ ለሶስተኛ ጊዜ 
ሲቀጥሉ ሸይጣን -አል-ጀምረቱ-ልኩብራ- ስፍራ ላይ ለሶስተኛ ጊዜ 
ፊት ለፊታቸው ተጋረጠባቸውና እንደመጀመሪያውና እንደሁለተኛው 
አሁንም ኢብራሂም የሚወዱትን ልጅ እንዳያርዱ ወተወታቸው፡፡ 
ኢብራሂምም (የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን) አሁንም ሰባት 
ጠጠሮችን ሸይጣን ላይ ሲወረውሩ ሸይጣን ጠፋ፣ ተሰወረም፡፡ 

የጠጠሮቹ 
መወርወር ታሪክ
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አላህም በሚከተለው ሁኔታ ኢብራሂምን ተጣራ፡፡ ‹‹ጠራነውም፤ 
(አልነው) ‹‹ኢብራሂም ሆይ! ራእይቱን በእውነት አረጋገጥክ፡፡›› 
እኛ እንደዚሁ መልካም ሠሪዎችን እንመነዳለን፡፡ ይህ እርሱ 
በእውነት ግልጽ ፈተና ነው፡፡›› -(አስ-ሳፍፋት ፡ 104-106)- 
መልእክቱ ሲብራራ ኢብራሂም ሆይ! በእርግጥ የአላህን ትእዛዝ 
ፈጸምክ፤ ለአላህ ትእዛዛም እጅህን ሰጠህ በዚህም ምክንያት 
ይህን መሞከሪያና መፈተኛ የሆነ ክስተት በርግጥ አለፍክ ማለት 
ነው፡፡
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ለምንድን ነው ጠጠሮቹን 
የምንወረውረው ?

የነቢዩን -(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)- 
ፈለግ ለመከተልና ትእዛዛቸውን ለመፈጸም ስንል ጠጠሮቹን 
እንወረውራለን፡፡ በርግጥ ነቢዩ -(የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን)- ጠጠሮቹን ወርውረዋል፤ እንዲህም 
ብለዋል፤ ‹‹በርግጥ ከእኔ የሐጅ ስነ-ስረአቶቻችሁን ውሰዱ፡፡›› 

ለአላህ ትእዛዞችና ድንጋጌዎች እጅ ለመስጠት ስንል ጠጠሮቹን 
እንወረውራለን፡፡ በርግጥ ሐጅ ከአምልኮ ተግባራት መካከል 
ትልቁና ሙሉ ለሙሉ ለአላህና ለድንጋጌዎቹ እጅ በመስጠትና 
ለአላህ በመተናነስ የተሟላ ይሆናል፡፡ 

1

2

13



የነቢዩ ኢብራሂምን (በእሳቸው ላይ የአላህ ሰላም ይሁን)- 
ታሪክ እንድናስውስ ጠጠሮቸን እንወረውራለን፡፡

እኛ በነቢያት መንገድ ላይ ሆነን ጠላትነቱን ለማረጋግጥና 
ይፋ እንድናደርግ ስንል ጠጠሮቹን እንወረውራለን፡፡ 
ሸይጣን  በነቢዩ ኢብራሂም (የአላህ ሰላም በእሳቸው 
ላይ ይሁን) ተጋርጦባቸው በነበሩት ቦታዎች ላይ ሰዎች 
ጠጠር ሲወረውሩ ሲመለከት እጅግ ይበሳጫል፡፡

3

4
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በምላሳችንና በልባችን አላህን እናወሳባቸዋለን፣ 
እናልቅዋለን፣ እናከብረዋለን፡፡ የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) እንዲህ 
ብለዋል፤ ‹‹በቤቱ -(በከዕባህ)- ዙሪያ መዞር፣ በሶፋና መርዋ 
መካከል በዝግታ መሮጥና ጠጠሮችን መወርወር አላህን 
ለማስታወስ የተደነገጉ ናቸው፡፡›› ለዚህም ነው እያንዳንዱ 
ሐጅ የሚያደርግ ሰው እያንዳንዱን ጠጠር ሲወረውር 
‹‹አላሁ አክበር /አላህ እጅግ የላቀ ነው/›› የሚለውና ልክ 
በልቡ ውስጥ ያለው አላህን የማላቅና አላህን የመውደድ 
ስሜት ከማንኛውም የሰው ልጅ ዝንባሌዎችና የሰውን ልጅ 
ከሚያማማልሉ ነገሮች በእጅጉ እንደሚበልጥ እንዲገልጽ 
አይነት ሰው የሚሆነው፡፡ 

5

15
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መጨናነቁንና መጠፋፋቱንለማለፍ ሲባል 
የሐጅ ልኡካን ቡድናችሁ ጠጠር እንዲወረውሩ 
በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ላይ ከቡድናችሁ ጋር 
ጠጠሮቹን ለመወርወር ወደመወርወሪያ ቦታዎቹ 
ተንቀሳቀሱ፡፡

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?

1
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ጠጠር ወደሚወረወርበት ቦታ ሰባት ጠጠሮችን 
በተለያየ ጊዜ አንድ አንድ ጠጠሮችን እያደረጉ 
ይወርውሩ፡፡ 

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?

2
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3
እያንዳንዱን ጠጠር ሲወረውሩ ‹‹አላሁ አክበር›› 
በማለት አላህን ያለቁ፡፡

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?

19



4
በተቻለ መጠን ከመጨናነቁ ለመራቅ ጥረት የድርጉ፡፡ 
ጭንቅንቁ ቀለል ወደሚልበት የመወርወሪያ አቅጣጫ 
ጠጠሮቹን ለመወርወር ቀረብ ይበሉ፡፡  

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?
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5
የሚረውሯቸው ጠጠሮች ጠጠሮቹ ወደሚሰበሰቡበት 
ገንዳ ውስጥ ና የመወርወሪያ ስፍራ እንዲወድቁ ፊት 
ለፊትዎ ወደሚገኘው የመወርወሪያ ግንብ አወራወሮትን 
ያስተካክሉ፡፡

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?
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6
በሚወረውሯቸው ጠጠሮች ሌሎች ሰዎችን 
እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ያድርጉ፡፡ 

ጠጠሮችን መቼ 
አንወረውራለን ?

22
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ጀምረቱ-ልዐቀባህ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠጠሮችን 
ለመወርወር ከሚመጡበት ቦታ በጣም ራቅ ያለ፣ 
በመካ አቅጣጫ ሚና ዳርቻ ላይ ይገኛል፡፡ ይህ   
የመወርወሪያ ቦታ በዒድ ቀን ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች 
ጠጠሮችን የሚወረውሩበት ብቸኛ ቦታ ነው፡፡

ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ ሰው 
ዙልሒጃህ አስረኛው ቀን ጠዋት 
ወይም ማታ ከሙዝደሊፋህ 
ከወጣ በኋላ   ጀምረቱ-ልዐቀባህን 
የመወርወር ግዴታ አለበት፡፡ 

በዒድ ቀን የጀምረቱ-ል-
ዐቀባህን ጠጠሮች

መወርወር

ጀምረቱ-
ልዐቀባህ
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ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ ሰው 
ሰባት ጠጠሮችን በእያንዳንዱ 
ጠጠር ውርወራ አላህን እያላቀ 
‹‹አላሁ አክበር›› እያለ ሰባቱንም 
ይወረውራቸዋል፡፡ 

ከጀምረቱ-ልዐቀባህ በኋላ ሐጅ የሚያደርግ ሰው 
ተልቢያህን ‹‹ለብበይከ-ልላሁም ለብበይክ፣ ለበይከ ላ 
ሸሪከ ለከ ለበይክ›› ማለቱን ያቆማል፡፡

እንቅስቃሴዎችን ላለማስተጓጎልና ጠጠሮችን 
የመወርወርን እድል ለሌሎች ሰዎች ለመስጥ ሲባል 
ጠጠሮቹን ከወረወራችሁ በኋላ ባላችሁበት ቦታ 
ላይ አትቁሙ፤ እንቅስቃሴያችሁን ቀጥሉ፡፡ 

25



የጀምረቱ-ልዐቀባህ 
መወርወሪያ ጊዜ

የአላህ መልእከተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን) ከንጋት በኋላ ጸሐይ ከመውጣቷ በፊት 
ከሙዝደሊፋ ከወጡ በኋላ ረፋድ ላይ ጠጠር 
የሚወረወርበት ቦታ ደርሰዋል፡፡ 

የጀምረቱ-ልዐቀባህ መወርወሪያ ጊዜ ለቸኮለ ሰውና 
ከሙዝደሊፋህ ሌሊት ላይ ለወጣ ሰው ከእኩለ ሌሊት 
ይጀምርና ጊዜው እስከ ዒዱ እለት ምሽት ድረስ 
ይቀጥላል፡፡ ለሚችል ሰው ተመራጭ የሚሆነው ጠጠር 
ውርወራውን የአስራ አንደኛው ቀን ንጋት እስኪደርስ 
ድረስ አለማዘግየት ነው፡፡ 
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ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች ሶስቱን 
አይነት የጠጠር ውርወራዎች ከዒድ 
በኋላ ባሉት ሶሰት ተከታታይ ቀናት 
ማለትም በዙልሒጃህ 11፣ 12 እና 
13 ይወረውራሉ፡፡ የቸኮለ ሰው ግን 
በዙልሒጃህ 11 እና 12 ላይ ጠጠሮቹን 
መወርወር ይችላል፡፡

በእነዚህ ቀናት አላህን በማውሳትና በማላቅ ላይ 
ከመዘውተራቸው ጋር ተያይዞ የጠጠሮች ውርወራ ትልቁ 
ሐጅ የሚደርጉ ሰዎች ተግባር ነው፡፡ 

በአይያመ-ትተሸሪቅ (ከዒድ በኋላ 
ባሉት ተከታታይ ሶስት ቀናት)
 ውስጥ ጠጠሮችን መወርወር

27



28



ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች ከልኡካን ቡድናቸው ጋር 
በተወሰነላቸው ጊዜ በባሩም ይሁን በእግር በመጓዝ 
ወደጠጠር መወርወሪያው ስፍራ ያመራሉ፡፡  

በተሰጣቸው መመሪያና 
ምልከታዎች ሐጅ የሚያደርጉ 
ሰዎች ጠጠር ወደመወርወሪያ 
መንገዶችና ጠጠሮቹን 
እንዲወረውሩ ወደተወሰነላቸው 
ፎቅ ያመራሉ፡፡ 

በአይያመ-ትተሸሪቅ (ከዒድ በኋላ 
ባሉት ሶሰት ተከታታይ ቀናት) 
ውስጥ ጠጠሮችን እንዴት 

እንወረውራለን ?
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ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች የአል-ጀምረቱ-ስሱግራ 
ጠጠሮችን በመወርወር የጠጠር ውርወራቸውን 
ተግባር የሚጀምሩ ሲሆን ይህ ቦታ ከጠጠር 
መወርወሪያ ቦታዎች በቅደሚያ የሚያገኙት ጠጠር 
መወርወሪያ ቦታ ነው፡፡ እዚህ ቦታ ላይ እያንዳንዷን 
ጠጠር አላህን በማላቅ ይወረውራሉ፡፡

ከዚያ ጠጠር ከሚወረወርበት ቦታ 
ትንሽ ከጭንቅንቁ ራቅ ይላሉ፡፡ የሌሎች 
ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎችን ቦታ በመዝጋት 
ችግር እንዳይፈጥሩም ከቦታው 
ትንሽ ዘወር ብለው እጆቻቸውን 
ወደላይ ከፍ በማድረግ ምህረቱን፣ 
እዘነቱን፣ ስኬቱንና ያደረጉት ሐጅ 
በእርሱ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ 
እንዲሁም ሌሎች የሚፈልጓቸው 
ነገሮች እንዲሰጣቸው አላህን በጽኑ 
ይለምኑታል፡፡

አል-ጀምረቱ--
ስሱግራ 
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ከዚያ ወደ አል-ጀምረቱ-ልውሳጣ (ወደሁለተኛው) 
ጠጠር መወርወሪያ ይሄዱና ልክ በመጀመሪያው የጠጠር 
ውርወራ እንደፈጸሙት ሰባት ጠጠሮችን በእያንዳንዷ 
ጠጠር ውርወራ አላህን እያላቁ ጠጠሮችን አንድ በአንድ 
ይወረውራሉ፡፡

ከዚያ ራቅ ብለው ወደጀምረቱ-ልዐቀባህ ያመሩና ትንሽ 
ከመንገዱ ዘወር ብለው አላህን ይማጸናሉ፤ የሚፈልጉትን 
ይጠይቃሉ፡፡

አል-ጀምረቱ--
ልዉስጣ 
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ከዚያ ወደ ጀምረቱ-ልዐቀባህ (ጀምረቱ-ልኩብራ) 
መወርወሪያ ቦታ ይሄዳሉ፡፡ ይህ ሶስተኛው የጠጠሮች 
መወርወሪያ ቦታ ነው፡፡ እዚህም ልክ እንደመጀመሪያውና 
ሁለተኛው ሰባት ጠጠሮችን በእያንዳንዷ ጠጠር 
ውርወራ አላህን እያላቀ ይወረውራሉ፡፡ እዚህ ላይ 
ጠጠሮቹን ከወረውሩ በኋላ አላህን መማጸን (መለመን) 
ወይም ዱዓእ ማድረግ አልተደነገገላቸውም፡፡ 

ጀምረቱ-
ልዐቀባህ 

የሌሎችን ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎችን እንቅስቃሴዎችና 
መውጫቸውን እንዳያግዱ ጠጠሮችን የሚወረውሩ 
ሐጃጆች ጠጠሮችን ከወረወሩ በኋላ መቆም 
የለባቸውም፡፡
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ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች የሚጣሉ 
ቆሻሻዎችን በየመንገዶቻቸው ላይ 
መጣል   የለባቸውም፡፡ ይልቁኑ 
የሚጥሏቸውን ቆሻሻዎች በተዘጋጁ 
የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ሊጥሉ 
ይገባል፡፡

ጠጠሮችን ለመወርወር ወደተወሰነላችሁ ቦታ 
ከሐጅ ልኡካን ቡድናችሁ ጋር በምታመሩበት ወቅት 
ለራሳችሁና ለእጅግ ሩሕሩሕ ለሆነው እንግዶች ጥቅም 
ሲባል  መመሪያዎችንና ምልከታዎችን ተግባራዊ 
ያድርጉ፡፡   
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ጠጠሮቹን ለመወርወር የተቀመጡት ሁሉም 
መደበኛ ጊዜያት ከታወቁና ተቀባይነት ካላቸው 
የፊቅህ ሊቃውንትና ምሑራን ሃሳብ ጋር የተጣጣሙ 
በመሆናቸው ጠጠሮቹን በመወርወሪያ ጊዜያት ላይ 
ሃሳብ አይግባዎ፣ ራስዎን ያረጋጉ፡፡ 

ጠጠሮችን 
የመወርወሪያ ጊዜ

ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ ሰው ከሐጅ ልኡካን 
ቡድኑ ጋር በተወሰነው ጊዜና ቦታ ጠጠሮቹን መወርወር 
ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡

ሁሉም አይያመ-ትተሸሪቆች (ከዒድ በኋላ ያሉት ተከታታይ 
ሶስት ቀናት) እስከ ሶስተኛው (13ኛው የዙልሒጃህ ቀን) 
ቀን ጸሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ያሉት ጊዜያት የጠጠር 
መወርወሪያ ጊዜያት ተደርገው ይቆጠራሉ፡፡ 
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የሳዑዲ ዐረቢያ መንግሰት ለሐጅና በተለይ 
ደግሞ ለጠጠር ውርወራ ስነ-ስርአቶች የተለየ 
አገልግሎት አዘጋጅቷል፡፡ የሳዑዲ መንግሰት 
የጠጠር ውርወራ ስነ-ስርአት ቀላል፣ ደህንነቱ 
የተጠበቀ እንዲሆን፣ ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች 
ጠጠሮችን መወርወር እንዲችሉና የሐጅ ስነ-
ስርአቶችን ሰላምና ደህንነቱ ሙሉ ለሙሉ 
የተጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ  በሚቻለውን 
ሁሉ ዝግጅት አድርጓል፡፡ 

ጠጠሮችን ለመወርወር 
ሰዎችን መወከል ወይም

ሰዎችን መተካት 
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በእድሜ የገፉ፣ አቅመ-ደካማዎች፣ በሽተኞች፣ ነፍሰ-
ጡሮችና ጠጠር ለመወርወር ወደቦታው ቢሄዱ 
ራሳቸው ላይ ችግር ሊደርስ ይችላል የሚፍሩ ሐጃጆች 
ሐጅ ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል አንዱ በእነርሱ 
ምትክ ጠጠሮቹን እንዲወረውርላቸው መወከል 
ይችላሉ፡፡ 

ጠጠሮቹን እንዲወረውር የተወከለው ሰው በቅድሚያ 
ጠጠሮቹን ለራሱ ከወረወረ በኋላ ለወከለው ሰው 
ጠጠሮቹን ይወረውራል፡፡ ቀጥሎ  ወደቀጣዮቹ 
የመወርወሪያ ቦታዎች ይሄድና መጀመሪያ በፈጸመው 
አይነት በቅድሚያ ለራሱ ከዚያ ለወከለው ሰው 
ጠጠሮችን ይወረውራል፡፡
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የሚወረወሩ 

ጠጠሮች መገለጫ

የሚወረወሩ ጠጠሮች መገለጫ፡-

ትንንሽ መሆን አለባቸው፡፡
መጠናቸው የአተር ወይም የቴምር ፍሬ አይነት መሆን 
አላበቸው፡፡
ርዝመታቸው በግምት 1 ሳንቲ ሜትር ወይም ከዚያ 
በላያ ወይም የሚያንስ መሆን አለበት፡፡ ትልልቅ 
ጠጠሮች ሊወገዱ ይገባል፡፡ 

38



የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን) በመዳፋቸው ላይ ጠጠሮችን ሰብስበው 
ከጨበጡ በኋላ፤ ‹‹የነዚህን አምሳያዎች ወርውሩ፡፡ 
በሃይማኖት ላይ ድንበር ከማለፍ ተጠንቀቁ! በርግጥ 
ከእናንተ በፊት የነበሩ ሕዝቦችን ያጠፋቸው ነገር 
በሃይማኖት ላይ ድንበር ማለፍ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡

ሐጅ የሚያደርግ ሰው የሚወረወሩ ጠጠሮችን አይነት፣ 
መጠንና ተመሳሳይነት በመመረጥ ረገድ ራሱን ማስጨነቅ 
የለበትም፡፡
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ሐጅ ለሚያደርግ ሰው ከሙዝደሊፋህ ከመውጣቱ በፊት 
በዒድ እለት ጀምረቱ-ልዐቀባህ ላይ የሚወረውራቸውን 
ሰባት ጠጠሮችን መልቀም ይፈቀድለታል፡፡ ከሚናም ሆነ 
ከሌላ ቦታ ጠጠሮቹን ቢለቅም እንዲሁ ይፈቅድለታል፡፡ 

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፡፡ 

የሚወረውሩ ጠጠሮችን 
መልቀም
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ለሐጃጆች ቀላል ለማድረግ አንዳንድ የሚወረወሩ 
ጠጠሮችን የሚያቀርቡ  አካሎች ስላሉ እነዚህ አካላት 
የሚያቀርቧቸውን ጠጠሮች ለውርወራ መጠቀም 
ምንም ችግር የለውም፡፡  

ራስዎንና ሌሎችን ለችግር ላለማጋለጥ ሲሉ ከእግር 
መንገዶች ላይ ጠጠሮችን ከመልቀም ይቆጠቡ፡፡
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በድሮ ጊዜ በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የታጀበ 
ነበር፡፡ በጣም ጭንቅንቅ ከመኖሩ የተነሳ ሰዎች 
በንድ ቦታ ላይ ይገፋፉ ስለነበር በዚህ የሰዎች 
መገፋፋት በየአመቱ በርካታ የሟቾች ቁጥር 
ይመዘገብ ነበር፡፡  

የጠጠር መወርወሪያ 
ቦታዎች ድሮና ዘንድሮ
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የሳዑዲ ዐረቢያ መንግሰት የእጅግ ሩሕሩሕ የሆነውን 
ጌታ እንግዶች ለማገልገል ለተሰጠው ሃላፊት አንጻር 
ጉዳዩን ከሁሉም አቅጣጫ በጥልቀት ከመረመረ 
በኋላ የሐጃጆችን ችግር መቀርፍ የሚያስችልና 
ሸሪዐዊ መጠይቁን በሁሉም ግልጽና ወጥ በሆነ 
መልኩ እውን የሚደርግ ንድፍ ነድፏል፡፡
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አሁን ላይ የጠጠር 
መወርወሪያው ድልድይ

የፎቁ ቁመት

12 ሜትር
የፎቆቹ ብዛት

5 ፎቅ

አጠቃላይ ስፋቱ ከ 

200,000 ሜትር ስኩዌር ይበልጣል

የግንባታው መሰረት 
ወደፊት ካስፈለገ እስከ 

 ፎቆችን መሸከም 
ይችላል፡፡ 12

የድልድዩ ርዝመት 950 ሜትር 

ሲሆን ወርዱ ደግሞ 80 ሜትር 
ነው፡፡
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በሰአት 300,000 

ሐጃጆች ሊስተናገዱበት 

ይችላል

ወደጠጠር መወርወሪያ ቦታ የሚያስገቡ 

11 መግቢያዎች አሉ 

በአራቱም አቅጣጫዎች 

12 መውጫዎች አሉ

ድልድዩ ድህንነቶችን፣ ሰላም የሚቆጣጠሩና 
ድንገታዊ ጥሪዎችን የሚያስተናግዱ ሲስተሞች 
ተገጥመውለታል፡፡

በተለያዩ ማእዘናት ዘመናዊ የሙቀት 
ማቀዝቀዣ መሳሪያ የተገጠመ ሲሆን የሙቀት 

መጠኑን እስከ 29 ዲግሪ ድረስ ሊያወርድ 
ይችላል፡፡

የአውሮፕላን 
ማረፊያዎች

የሐጃጆችን ብዛት መቁጠር የሚያስችሉና 
እንቀስቃሴዎችን መቆጣጠር የሚያስችሉ 

ከ 900 በላይ ካሜራዎች አሉ፡፡ 
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ፕሮጄክቱን ከመካ ጋር የሚያገናኙ 

4 ከመሬት ስር የመኪናዎችና 
የአውቶብሶች መጓጓዣ መስመሮች 

6 አገልግሎት መስጫ ሕንጻዎች ያሉ 
ሲሆን እያንዳንዱ ሕንጻ 

12 ፎቆች አሉት፡፡ 

ለፕሮጄክቱ የሚያገለግሉ 3 የኤሌክትሪክ 
ሃይል ጣቢያዎችና መጠባበቂያ ጄነረተሮች 
አሉት፡፡

በደረጃ የሚወጣባቸው 11 ሕንጻዎች ያሉ ሲሆን 

እያንዳንዱ ሕንጻ 12 የኤሌክትሪክ ደረጃዎች 
አሉት፡፡

በፕሮጄክት ውስጥ በቁጥር 328 የኤክትሪክ መሰላሎች 
ይገኛሉ፡፡
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ወደጠጠሮቹ መወርወሪያ ቦታ የሚያደርሱ 
መንገዶች እንደሐጃጆቹ የልኡካን ቡድን ጊዜና 
መገኛ  ይለያያል፡፡ ስለዚህ አንድ ሐጅ የሚያደርግ 
ሰው በተዘጋጀው ስርአት መጓዝና የሐጅ ልኡካን 
ቡድኑን መከተል አለበት፡፡ 

ጠጠሮቹ ወደሚወረወሩበት 
ቦታ እንዴት መድረስ እችላለሁ ?

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፡- የተወሰኑ ሐጃጆች ለተወሰኑ 
የሐጃጆች ልኡካን ቡድን ብቻ በተዘጋጁ አውቶብሶች 
ወደጠጠር 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 ምቺት ሲባል ነው፡፡ እነዚህ 
መመሪያዎችን አይጣሷቸው፡፡ ምክንያቱም እነዚህን 
መመሪያዎች መጣስ መንገዶች እንዲጨባበቁ፣ 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 እንመጸዳጃ ቤቶች፣ ጸጉር አስተካካዮችና 
ሬስቶራንቶት የመሳሰሉ በርካታ አገልግሎቶችን 
ያገኛሉ፡፡ 
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የጠጠር መወርወሪያ ስነ-ስርአቶች

አካባቢ የሚገኙ ባቡሮችን 
አጠቃቀም መመሪያ

ወደካምፑ የሚወሰዳችሁንና የሚመልሳችሁን ባቡር 
ቁጥር ከካምፑ ከመውጣታችሁ በፊት ጠይቁ፡፡ 

ባቡር ጣቢያ ውስጥ ሳሉ፡-
 ¨  የባቡሩ አንቀሳቃሽ ሃላፊዎችን መመሪያዎች 
ይከታተሉ፡፡
 ¨  በእድሜ ለገፉ ሰዎችና ለአካል ጉዳተኞች 
ወደባቡሩ የኤሌክትሪክ መወጣጫዎች ይገኛሉ፡፡ 

ባቡሩ ላይ በሚሳፈሩበት ወቅት፡-
 ¨ በባቡሩና በኮሪደሮች መካከል ባሉት ክፍት 
ቦታዎች ላይ ጥንቃቄ  ያድርጉ፡፡
 ¨ ባቡሩ ከሞላ በኋላ ባቡሩ ላይ ለመሰቀል 
አይሞክሩ፡፡
 ¨ ካለዎት አዘኔታ አንጻር በእድሜ ለገፉ ሰዎች 
መቀመጫዎችን ይተዉ፡፡
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ከባቡሩ ሲወርዱ፡- 
 ¨ በትክክለኛው የባቡር ጣቢያ ላይ መውረድዎን 
ያረጋግጡ፡፡
 ¨ በባቡሩና በኮሪደሮቹ መካከል ባሉት ክፍት 
ቦታዎች ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ፡፡
 ¨ ከባቡሩ ሲወርዱ ከመጋፋት ይራቁ፡፡ 

ከጠጠር ውርወራዎቹ መልስ፡-
 ¨ የባቡሩ አንቀሳቃሽ ሃላፊዎች የሚሰጧቸውን 
መመሪያዎች ይከታተሉ፡፡ 
 ¨ በተወነልዎ መሄጃ ቦታ ይቁሙ፡፡
 ¨ ቁጥርዎ በሆነው የተወሰነልዎት ቦታ ሲደርሱ ከባቡሩ 
ይውጡ፡፡

ባቡሩን ለእርስዎ በተወሰነልዎ ጊዜ 
ብቻ የመጠቀም ግዴታ አልብዎት፡፡

በእጅ ላይ የሚታሰሩ የባቡር መሳፈሪያ 
ታጎችን በጥንቃቄ ይያዙ፡፡ ምክንያቱም 
ይህ ታግ ባቡሩን መጠቀም የሚያስችልዎ 
ብቸኛው ነገር ነው፡፡ 

ወደአቅጣጫዎ እንዴት እንደሚደርሱ 
የባቡሩን ሃላፊዎች ከመጠየቅ ወደኋላ 
አይበሉ፡፡
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አንድ ሐጅ የሚያደርግ ሰው የጀምረቱ-ልዐቀባህን 
ጠጠሮች ከወረወረ በኋላ ጸጉሩን መላጨትና ማሳጠር 
ግድ ይለዋል፡፡ ይህም ግዴታ ከሆኑ የሐጅ ተግባራት 
መካከል አንዱ ነው፡፡

ከጀምረቱ-ልዐቀባህ በኋላ በርካታ ቁጥር ያላቸው የጸጉር 
ማስተካከያ ቤቶች ይገኛሉ፡፡ 

መገኛቸውን ለማወቅ እዚህ ላይ ይጫኑ

ለዚሁ አገልግሎት ተብለው የተዘጋጁትንና ፈቃድ 
የተሰጣቸውን ጸጉር ማስተካከያ ቤቶችን ይምረጡ፡፡ 
በየመንገዶቹና ኮሪደሮቹ ላይ ከሚገኙ ጸጉር አስተካካዮች 
ይራቁ፡፡ ራስዎን ለተላላፊ በሽታዎች አያጋልጡ፡፡ 

ከጀምረቱ-ልዐቀባህ በኋላ 
ጸጉርን መላጨት
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 ¨ ጸጉርዎን የሚላጨው ግለሰብ ለአንድ 
ጊዜ አገልግሎት ብቻ የሚውልና 
ፕላስቲክ መያዣዎች ያሉት ምላጭ 
እንደሚጠቀም፤

 ¨ ጸጉርዎን የሚላጨው ግለሰብ 
ከእርስዎ በፊት ለነበረው ሐጅ 
የሚያደርግ ሰው የመላጨት 
አገልግሎት ከሰጠ በኋላ የጸጉር 
መላጫ መሳሪያዎችን መቀየሩንና 
የሚላጭባቸውን አዲስ የሆኑ 
መሳሪያዎችን እንዳወጣ፤

 ¨ ጸጉርዎን መላጨት ከመጀመሩ በፊት 
እጆቹን በውሃና በሳሙና መታጠቡን 
በሚገባ ያረጋግጡ፡፡ 

ጸጉርዎን በሚላጩበት 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 

57



(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፡፡
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