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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ውስጥ 
በሐጅ ጉዞዎ ውስጥ ከዐረፋህ ቀን ጋር በተያዘ 
የሚያስፈልግዎትን መረጃዎች፣ መመሪያችና 
መልእክቶች ያገኛሉ፡፡ 
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ይህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል በሚከተሉት ቋንቋዎች 
የተዘጋጀ በመሆኑ ቋንቋውን በመጫን ማንዋሉን 
በተንቀሳቃሽ ስልክዎ (ሞባይሎ) ላይ ሊያወርዱ ይችላሉ፡፡
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Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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ማውጫ

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

የዐረፋ ቀን 
ትሩፋት

የእዝነቶች እና ቀጥተኛ 
መንገድ የመመራት 
ወቅት

የዐረፋ ቀን
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የዐረፋ
ቦታ

በዐረፋ ላይ 
የመቆሚያ ወቅት

ጊዜዬን እንዴት ነው 
የማሳልፈው ?

የዐረፋ ቀን 
ዱዓእ

የዐረፋ ቀን 
መጾም

ከቁርአን እና ሐዲሥ 
ከተሰበሰቡ ዱዓዎች 
መካከል
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ከፀሐይ ሙቀት 
ራስዎን ይጠብቁ

ከምግብ መመረዝ 
ራስን መከላከል

ዐረፋ ላይ የሚገኙ 
አገልግሎቶች

የዐረፋ ተራራ

የነምራህ 
መስጂድ 

ከዐረፋ ወደ ሙዝደሊፋህ 
በቡድን በቡድን መሄድ

6



የሚያስፈልግዎ 
የስልክ ቁጥሮች

የማረጋገጫ ዝርዝር 

የሐጅ ስነ-ስርአት 
ባቡር አጠቃቀም 
መረጃ
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የዐረፋ ቀን

የዐረፋ ቀን ከዋና ዋናዎቹ የሐጅ ስነ-ስርአት ማእዘናት 
መካከል አንዱ ሲሆን ከዐረፋ በፊት ያሉት ማእዘናት ለእሱ 
ራስን ማዘጋጃ እንዲሁም ከእሱ በኋላ ያሉት ደግሞ የአላህ 
መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ 
‹‹ሐጅ ማለት ዐረፋ ነው፡፡›› በማለት እንደተናገሩት የሐጅ 
ስነ-ስርአት ማሟያ ናቸው፡፡

የዐረፋ ቀን እጅግ በጣም ግርማ-ሞገስ ያለው ቀን 
ሲሆን በእለቱ በቀለም፣ በሐገርና ለአላህ በሚያቀርቡት 
ጉዳዮቻቸው  መለያየት ጋር ሁሉም በአንድ ቦታ ላይ 
ሆነው አላህን ይማጸናሉ፤ እዝነቱንና ምሕረቱን በመፈለግ 
ለእሱ ይተናነሳሉ፡፡   
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በዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል ውስጥ ይህን 
ቀን በተመለከተ ማወቅና ማግኘት የሚፈልጓቸው 
መረጃዎችና ይህን መልካምና ዳግመኛ የማይገኝ 
አጋጣሚ የሆነ ቀን እንዴት እንደሚያሳልፉ 
የሚያመለክት መርጃ ሰነድ ያገኛሉ፡፡ 
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የዐረፋ ቀን የቦታና ዘመን ክብር አንድ ላይ 
ይሰበሰብበታል፡፡ በዚህ እምነታዊ አጋጣሚ የአላህ 
እዝነትና ቸርነትም አንድ ላይ ይሰበሰባሉ፡፡ 

በሂጅራ ዘመን ቀመር አስራ ሁለተኛ የሆነው  
የዙልሒጃህ አስር ቀናት አመት ውስጥ ካሉት ቀናት 
እጅግ የተከበሩ ቀናት ናቸው፡፡ ይህን አስመልክተው 
የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹በእነዚህ አስር ቀናት ውስጥ ከሚሰሩ 
መልካም ስራዎች በአላህ ዘንድ ይበልጥ ተወደጅ የሆነ 
መልካም ስራ የሚሰራበት ቀን የለም፡፡›› ብለዋል፡፡

ዙልሒጃ
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የዐረፋ ቀን
ትሩፋት

1

2

ከገሃነም እሳት ይቅር የሚባሉ ሰዎች የሚዙበት ቀን ነው፡፡

የአላህ መልእከተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹ከዐረፋ ቀን ይበልጥ አላህ ሰዎችን በብዛት 
ከእሳት ነጻ የሚልበት ምንም ቀን የለም፡፡››

ዐረፋ ላይ በተሰሰበሰቡ ባሪያዎቹ ምክንያት አላህ 
በተከበሩት መላእክት ላይ የሚኮራበት፣ ባሮቹ 
የሚሰሩትን ስራ የሚወድበትና የሚቀበልበት  ቀን ነው፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤ ‹‹በዐረፋ ምሽት ላይ አላህ  ዐረፋ ላይ 
ወደቆሙት ሰዎች እያመላከተ፤ “ ወደባሮቼ ተመለከቱ 
ጸጉራቸው የተንጨባረረና አቧራ የለበሱ ሆነው  ወደኔ 
መጥተዋል፡፡” እያለ በመላእክቱ ላይ ይኮራል፡፡›› 
ብለዋል፡፡
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3

4

በዚያ ቀን የሚደረግ ዱዓ በጣም እጅግ በላጭ የሆነ ዱዓእ 
ነው፡፡

የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን)፤ ‹‹ከዱዓዎች መካከል እጅግ በላጩ ዱዓእ በዐረፋ 
ቀን የሚደረግ ዱዓእ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡ 

በኢብሊስ ላይ ከባዱ ቀን ነው፡፡ የአላህ መልእክተኛ (አላህ 
ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ ‹‹ከዐረፋ ቀን 
ይበልጥ በዚያ ቀን ሸይጣን እጅግ አንሶ፣  እጅግ በጣም 
የሚርቅበት፣ እጅግ የሚዋረድበትና  እጅግ የሚበሳጭበት 
ቀን የለም፡፡ ይህም የሚሆነው የአላህ እዝነት በመወረዱ፣ 
አላህም ሰዎችን ከሰሯቸው ትልልቅ ወንጀሎች ይቅር 
በማለቱ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡ 
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ዐረፋ የእዝነቶች 
እና 

ቀጥተኛ መንገድ 
የመመራት ወቅት

ዐረፋ ላይ መቆም በእጀግ የላቀ ክስተት ሲሆን አላህ 
ወደባሮቹ እጅግ የሚቀርብበት፣ የቋንቋቸው እና  
የሚጠይቋቸው ነገሮች መለያየት ጋር ለአላህ የዱዓቸው፣ 
የጭንቀታቸውና የጉዳያቸው አላማ ፈጸሞ አይሰወርም፡፡

በዚህ ቀን ሰሐቦችና ከእነርሱ በኋላ የመጡት መልካም 
ሕዝቦች ሁለት አይነት ሁኔታዎች ላይ ይገኙ ነበር፡፡

የተወሰኑት ደግሞ አላህን   ይበልጥ 

የመፈለግ፣ በአላህ ላይ መልካም 
ጥርጣሬና የዱዓዎቻቸው ምላሽ 
ማግኘት ራሳቸውን ያስታቸው  

ነበር፡፡

አንዳንዶቹ በዚያ ቀን 
ለአላህ ያላቸው ፍራቻ   

ራሳቸውን ያስታቸው ነበር፡፡

ያም ሆነ ይህ ሁሉም እጅግ የላቀ 
ቦታ አላቸው፡፡
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የዐረፋ ቀን 
መጾም

ለዐረፋን ቀንያለው ክብር እንደተጠበቀ ሆኖ በዐረፋ ቀን 
የሚገኙ መልካም ነገሮችና በረከቶች ሐጅ የማያደርጉትን 
ሙስሊሞች  በሙሉ ያካብቧቸዋል፡፡  ለዚህም አላህ 
(ሱበሓነሁ ወታዐላ)  ሐጅ የማያደርጉ ሰዎች የዐረፋ ቀንን 
እንዲጾሙና የዚያ ቀን  በረከቶችን እንዲጎናጸፉ ደንግጓል፡
፡ የአላህ መልእከተኛ  (የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)፤  ‹‹የዐረፋ ቀንን መጾምአላህ ዘንድ ከእሱ በፊት 
ያለውን አንድ አመት እና ከእሱ በኋላ ያለውን አንድ አመት 
ወንጀል ያስምራል ብዬ  አስባለሁ፡፡›› ብለዋል፡፡  
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የዐረፋ ቦታ

ዐረፋ በተራራ ክበብ የታጠረ ለጥ ያለ መሬት ሲሆን በመካና 
በጣኢፍ መካከል በመካ በስተምስራቅ ከመስጂደ-ልሐራም 
ክልል ውጭ የሚገኝ አካባቢ ነው፡፡  

ሚና

ሙዝደሊፋ

ዐረፋዐረፋ

ጣኢፍ
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ዐረፋ አጠቃላይ ስፋቱ  4010 
ካሬ ሜትር ይሆናል፡፡

ከሙዝደሊፋህ 6 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡ 

ከሚና ደግሞ 10 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡

ከመስጂደል-ሐራም በግምት 20 ኬሎ ሜትር 
ይርቃል፡፡

አል-መስጂደ-
ልሐራም

ሚና
ሙዝደሊፋ

ዐረፋዐረፋ

ጣኢፍ
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በዐረፋ ላይ 
መቆሚያ ወቅት

በዚህ ጊዜ ወደዐረፋ ሊደረስ ይችላል፡፡ ከዚህ ወቅት በኋላ 
ደግሞ ሐጃጆች እንደሚቀላቸው ሁኔታ ዐረፋን መልቀቅ 
ይቻላሉ፡፡ ነገርግን የዱዓእ ማድረጊያው ወቅት ፀሐይ 
ከአናት ዘንበል ካለች በኋላ ነው፡፡ 

ነቢዩ -(የአላህ ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)- 
ዐረፋ ላይ ሆነው ዱዓእ የሚያደርጉት ፀሐይ ከመሃል አናት 
ዘንበል ካለች በኋላ ጀምረው ፀሐይ እስከምትጠልቅበትና 
የመግሪብ አዛን እስከሚልበት ጊዜ ድረስ  በር፡፡ 

ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ ሰው ከሐጅ ልኡካን ቡድኑ ጋር 
ከ ቦታ ወደቦታ የሚንቀሰቀስበትን ጊዜያት በሚገባ ማወቅና 
ከእነርሱ ጋር አብሮ መሆን አለበት፡፡ 
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ዐረፋ ላይ መቆም የኢማን አጋጣሚ ነው፡፡ ስለዚህ ማንኛውም 
ሐጅ የሚያደርግ ሙስሊም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም 
በቻለው አቅም ጊዜውን ባማረ ሁኔታ ማሳለፍ ይኖርበታል፡፡ 
ይኸውም፡-

የዙህርን እና የዐስርን ሰላት አንድ ላይ በአንድ ወቅትና 
ረከዐዎቻቸውን በማሳጣር ከልኡካን ቡድኖቹ ጋር ፀሐይ 
ከአናት ዘንበል ስትል ወይም በደንብ ዘንበል ባለች ጊዜ 
በደረሰበት ወቅት ይሰግዳል፡፡ 

ጊዜዬን እንዴት ነው 
የማሳልፈው ?
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አስፈላጊ ጉዳዮች እስከላጋጠሙ ድረስ ከሚያርፍበት ድንኳን 
ፈጽሞ መወጣት የለበትም፡፡ ምክንያቱም የዐረፋ መንገዶች 
እጅግ ተመሳሳይ በመሆናቸው ለብዙ ሰዎች መጠፋፋት 
ምክንያት ናቸው፡፡

አጋጣሚውን ተጠቅመው የአምልኮ ተግባራትን በመቀያየር 
ከመሰልቸትና ከመቦዘን ራሱን አርቆ ይህ ወቅት የሚያልፍ 
ጥቂት ጊዜ መሆኑን፣ ከዚህ ጊዜ የሚገኘው ምንዳ ደግሞ 
ዘውታሪ መሆኑን ለራሱ ማስገንዘብ ግድ ይለዋል፡፡ 

በዱዓእ ቁርአን በመቅራት

‹‹ለብበይከ-ልላሁምመ 
ለብበይክ ኢንነ-ልሐምደ 
ወንኒዕመተ ለከ-ልሙልክ 
ላ ሸሪከ ለክ›› የሚለውን 

ተልቢያህ በማብዛት

አላህን በማውሳት፣ አላህን 
በማጥራት ‹ተስቢሕ 

በማድረግ››፣ ላ ኢላሀ ኢልለላህ 
እያሉ በማላቅ ሊያሳልፉ 

ይገባል፡፡
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የዐረፋ ቀን 
ዱዓእ

ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የሆናችሁ ሐጃጆች ሆይ!  
ከሌሎች ቀናት ይበልጥ ለምላሽ በጣም ቅርብ የሆነው 
የዱዓ ወቅት የዐረፋ ቀን ነው፡፡ ስለዚህ እነዚህን 
አጋጣሚዎች ሁሉ ዱዓእ በማድረግና ወደአላህ 
በመጠጋት ተጠቀሙባቸው፡፡  

ዱዓን  በተመለከተ  የሚከተሉትን  ምክሮች
ተግባራዊ  ብታደርጉ  ይጠቅማችኋል፡፡
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1

2

3

ከዐረፋ በፊት ዱዓ ለማድረግ የሚፈልጓቸውን ሃሳቦችዎንና 
ጉዳዮችዎን ወረቀት ላይ ይመዝግቡ፡፡ 

ለቋንቋዎ፣ ለአንደበትዎና ለልቦናዎ ቅርብ በሆነ መንገድ 
ዱዓእ ያድርጉ አላህ ሚስጥርንና በልብ ውስጥ የተደበቀን 
ነገር የሚያውቅ ጌታ ከመሆኑ ባሻገር ከዱዓዎች መካከል 
ትልቁ ልብና አንደበት አንድ ላይ የተቆራኙበት ዱዓእ 
ነው፡፡

ስማቸውን እየጠሩ ለወላጆችዎ፣ ለቤተሰብዎ፣ ለወንድሞችዎ፣ 
ለወዳጆችዎ መልካም የሆኑ ዱዓዎችን ያድርጉላቸው፡፡ 
ምክንያቱም፤ ‹‹በድብቅ ለወንድሙ ዱዓ ላደረገ ሰው መላኢካ፤ 
“ያደረክለት አምሳያ ላንተም ይሁን፡፡” ይለዋል፡፡››

4
ለምድራዊው ሕይወትዎና ለወዲያኛው ዘላለማዊ ዓለም 
በሚጠቅምዎ ነገር መልካም ዱዓእ ያድርጉ፡፡ አላህን 
ስለምድራዊ ጉዳዮችዎ ከመጠየቅ ምንም አያሳፍርዎ፡፡ 

24



5

6

በሚያውቋቸው መልካም በሆኑት የአላህ ስሞች ዱዓእ 
ያድርጉ፡፡ ለምሳሌ፤ ‹‹እጅግ አዛኝ የሆንከው አላህ ሆይ! 
እዘንልኝ፡፡ እጅግ በጣም መሐሪ የሆነከው አላህ ሆይ! 
ማረኝ፡፡ እጅግ በጣም የተከበርክ የሆንከው አላህ ሆይ! 
አክብረኝ፡፡›› ይበሉ፡፡

አንድን ዱዓእ ለብዙ ጊዜያት እየደጋገሙ ያድርጉ፡፡ አላህ 
በዱዓእ ላይ የሙጥኝ መባልን ሐያእ ያደርጋል፡፡ 

7

8

ዱዓእ ሲያደርጉ ልቦናዎን ወደአንድ ቦታ ይሰብስቡና 
ወደአላህ ይቅረቡ፡፡ በርግጥ አላህ የክብር ባለቤትና የተቀደሰ 
ጌታ በመሆኑ በዚህ ጊዜ ለባሪያዎቹ ጥያቄ (ዱዓእ) ምላሽ 
ለመስጠት ወደባሪያዎቹ እጅግ በጣም ይቀርባል፡፡ 

በቃልዎ በሸመደዷቸው ቁርአናዊ እና ነቢያዊ ዱዓዎች 
ዱዓዎች ዱዓእ ያድርጉ፡፡ በቃል ካልሸመደዱ ወረቀት ላይ 
ጽፈው በጻፉት ወረቀት ሊታገዙ ይችላሉ፡፡     
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ከቁርአን እና ሐዲሥ 
ከተሰበሰቡ ዱዓዎች መካከል

«ጌታችን ሆይ! ከእኛ ተቀበል፡፡ አንተ ሰሚውና ዐዋቂው አንተ 
ነህና፤ ….በኛም ላይ ተመለስን፤ አንተ ጸጸትን ተቀባዩ ሩኅሩኅ አንተ 

ብቻ ነህና፡፡» (አል-በቀራህ ፡ 128- 127)

«ጌታችን ሆይ! በምድረ ዓለም ደግን ነገር (ጸጋን) በመጨረሻይቱም 
አገር ደግን ነገር (ገነትን) ስጠን፤ የእሳትንም ቅጣት ጠብቀን» 

(አት-ተውባህ ፡201)

‹‹ጌታችን ሆይ! ብንረሳ ወይም ብንስት አትያዘን፤ (አትቅጣን)፡›› 

(አል-በቀራህ ፡ 186)

‹‹ጌታችን ሆይ! ከባድ ሸክምን ከእኛ በፊት  በነበሩት ላይ 
እንደጫንከው ችሎታ የሌለንን ነገር አታሸክመን፡፡ ከእኛም ይቅርታ 

አድርግ ለእኛም  ምሕረት አድርግ፡፡ እዘንልንም›› 

(አል-በቀራህ ፡ 286)
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«ጌታችን ሆይ! ቅኑን መንገድ ከመራኸን በኋላ ልቦቻችንን 
አታዘምብልብን፡፡ ከአንተ ዘንድ የኾነን ችሮታም ለኛ ስጠን፡፡ 

አንተ በጣም ለጋስ ነህና፡፡» (ኣሊ ዒምራን  ፡ 8)

«ጌታችን ሆይ! እኛ በጌታችሁ እመኑ በማለት ወደ 
እምነት የሚጠራን ጠሪ ሰማን፡፡ አመንም፡፡ ጌታችን ሆይ! 
ኃጢአቶቻችንንም ለኛ ማር፡፡ ክፉ ሥራዎቻችንንም ከኛ 
አብስ፡፡ ከንጹሖቹም ሰዎች ጋር ግደለን፤ ጌታችን ሆይ! 
በመልክተኞችህም ላይ ተስፋ ቃል ያደረግክልንን ስጠን፡፡ 
በትንሣኤ ቀንም አታዋርደን፡፡ አንተ ቀጠሮን አታፈርስምና» 

(ኣሊ ዒምራን ፡ 194- 193)

«ጌታችን ሆይ! ነፍሶቻችንን በደልን፡፡ ለእኛ ባትምር ባታዝንልንም 
በእርግጥ ከከሳሪዎቹ እንኾናለን» (አል-አዕራፍ ፡ 23)

«ጌታዬ ሆይ! ሰላትን አዘውትሬ የምሰግድ አድርገኝ፡፡ ከዘሮቼም 
(አድርግ)፡፡ ጌታችን ሆይ! ጸሎቴንም ተቀበለኝ፤ ጌታችን ሆይ! 
ለእኔም ለወላቼም ለምእመናንም ሁሉ ምርመራ በሚደረግበት 

ቀን ማር፡፡» (ኢብራሂም ፡ 40)

‹‹ከአንተ በቀር ሌላ አምላክ የለም፡፡ ጥራት ይገባህ፡፡ እኔ 
በእርግጥ ከበዳዮቹ ነበርኩ፡፡›› (አል-አንቢያእ ፡ 87)
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«ጌታዬ ሆይ! ያቺን በእኔና በወላጆቼ ላይ የለገስካትን ጸጋህን 
እንዳመሰግን የምትወደውንም በጎ ሥራ እንድሠራ ምራኝ፡፡ 

በችሮታህም በመልካሞቹ ባሮችህ ውስጥ አግባኝ» 
(አን-ነምል ፡ 19)

«ጌታችን ሆይ! ለእኛም ለእነዚያም በእምነት ለቀደሙን 
ወንድሞቻችን ምሕረት አድርግ፡፡ በልቦቻችንም ውስጥ 
ለእነዚያ ለአመኑት (ሰዎች) ጥላቻን አታድርግ፡፡ ጌታችን 

ሆይ! አንተ ርኅሩህ አዛኝ ነህና» (አል-ሐሽር ፡ 10)

አላህ ሆይ! ቀጥተኛውን መንገድ መመራትን፣ አንተን 
መፍራትን፣ መጠበቅንና መብቃቃትን እጠይቅሃለሁ፡፡

ልቦችን እንደፈለግክ የምታገለባብጥ የሆንክ ጌታ ሆይ! 
ልቤን በሃይማኖትህ ላይ አጽናልኝ፡፡
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‹‹አላህ ሆይ! ለነፈሶቻችን ያንተን ፍራቻ ለግስልን፡፡ አንተ 
ከመልካም አደራጊዎች የበለጥክ ነህና መልካምነቷን ስጥልን፡፡ 

አንተ የርሷ አስተዳዳሪና ጌታዋና ነህና፡፡

አላህ ሆይ! ጨምርልን (አብዛልን) አትቀንስብን፣ አክብረን 
አታዋርደን፤ ስጠን አትከልክለን፤ አስቀድመን በኛ ላይ 

አታስቀድምብን፤ አስወድደን ከእኛም ውደድ፡፡›

አላህ ሆይ! ቀጥተኛውን መንገድ ከመራሃቸው ጋር ምራኝ፡፡ 
ምህረትህን ከለገስካቸው ጋር ምህረትህን ለግሰኝ፡፡ ለሌሎች ዋቢ 
እንደሆንክ ለኔም ዋቢ   ሁንልኝ፡፡ የሰጠኸኝንም ባርክልኝ፡፡ 
ከወሰንከው መጥፎ ነገር ጠብቀኝ፡፡ በርግጥ አንተ የተወዳጀኸው 

አይዋረድም፡፡ በርግጥ አንተ የተቀደስክና የላቅክ ጌታ ነህ፡፡   
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የአላህ መልእክተኛ -(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው 
ላይ ይሁን)- በሰገዱበትና የመሰናበቻ ኹጥባህ (ዲስኩር) 
በተናገሩበት ቦታ ላይ የተገነባ መስጂድ ነው፡፡ 

የነምራህ መስጂድ

ይህ መስጂድ የዐረፋህ ቀን የዙህር እና የዐስር ሰላቶች አንድ 
ላይ የሚሰገዱበት፣ ኢስላማዊ የቴሌቭዥን ጣቢያዎች የእለቱን 
ኹጥባህ በቀጥታ የሚያስተላልፉበት መስጂድ ነው፡፡ 

32



ይህ መስጂድ የሳዑዲ ዐረቢያ መንግሰት ከፍተኛ 
ትኩረት ሰጥቶት የማስፋፊያ ግንባታ ያካሄደለት መስጂድ 
ሲሆን አጠቃላይ ስፋቱ 110,000 ሜትር ካሬ ነው፡፡ 
በውስጡ በአንድ ጊዜ ከ350,000 በላይ  ሰጋጆችን 
ይይዛል፡፡ መስጂዱ ውስጥ ቁመታቸው 60 ሜትር 
የሚደርስ እና ከዐረፋ ተራራ የተለያዩ አቅጣጫዎች ሊታዩ 
የሚችሉ ስድስት ሚናራዎች በየማእዘናቱ ይገኛሉ፡፡   

ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ  ሰው ራሱን ከመጉዳትና ራሱን 
ከቀጥተኛው የፀሐይ ጨረር ለመከላከል ነምራህ መስጂድ 
ውስጥ ለመስገድ መሞከር የለበትም፡፡ በአንጻሩ በዚህ ጊዜ 
ድንኳኑ ውስጥ መስገድ አለበት፡፡ ጉዳይ ካላጋጠመው 
በስተቀር ከድንኳኑ መውጣት የለበትም፡፡
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የዐረፋ ተራራ

ዐረፋ ተራራ ከመሬት ትንሽ ከፍ የሚል፣ ሰፋ ያለ ዙሪያ 
ያለው፣ በጣም ትልቅ ከሆነ ጥቁር ቋጥኝ ድንጋይ የተገነባ 
ጉብታ ነው፡፡ 

የመሬቱ ወለል ከባሕር ጠለል 650 ሜትር ከፍታ ላይ 

የሚገኝ ሲሆን ዙሪያ ስፋቱም 640 ሜትር ነው፡፡ 

 65m

 640m
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በተራራው ጫፍ ላይ ቁመቱ 7 ሜትር የሆነ ማመልከቻ 

ምሰሶ የተቀመጠ ሲሆን በዚህ ምሰሶ በኩል የተወሰኑ 
ማሳሰቢያዎች ይቀምጣሉ፡፡  

ተራራው የዐረፋ ተራራ፣ የአት-ተውባህ ተራራ፣ 

የአር-ራሕማህ ተራራ እና ወ.ዘ.ተ በመሳሳሉ የተለያዩ 
ስያሜዎች 

ይጠራል፡፡

የአላህ መልእክተኛ -(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ 
ይሁን)- ከዐረፋ ተራራ ስር የቆሙ ሲሆን ተራራው ላይ 
አልወጡም ነበር፡፡ ዐረፋ ላይ ሲቆሙ የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ ‹‹እዚህ ላይ 
ቆሜያለሁ፡፡ ዐረፋ በሙሉ መቆሚያ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡

የአር-ራሕማህ 
ተራራ

የአት-ተውባህ 
ተራራ

የዐረፋ
ተራራ
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ማንኛውም   ሐጅ   አድራጊ   እንዳይጠፋ ወይም ራሱን 
ለፀሐይ ሙቀትና ሐሩር እንዳያጋልጥ ለልኡካን ቡድኖቹ 
በተዘጋጀላቸው ቦታ ላይ መገኘት አለበት፡፡ ዐረፋ ላይ 
አንድ ቦታ ላይ መቆምን አስመልክተው የአላህ መልእክተኛ 
(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)፤ ‹‹እዚህ ላይ 
ቆሜያለሁ፡፡ ዐረፋ በሙሉ መቆሚያ ነው፡፡›› ብለዋል፡፡

ማንኛውም   ሙስሊም ዐረፋን ብቻ   አስቦ ወደ ሳዑዲ 
ዐረቢያ መምጣት የለበትም፡፡ የአላህ መልእክተኛ 
-(የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)-  ወይም 
ባልደረባዎቻቸው እና ከእሳቸው ሕልፈት በኋላ እሳቸውን 
የተከተሉት ምርጥ ሕዝቦችም ቢሆኑ ተራራው ላይ 
አልወጡም፡፡
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ከፀሐይ ሙቀት 
ራስዎን ይጠብቁ

በላብ ምክንያት በርካታ ፈሳሽ ከሰውነትዎ ስለሚወጣ 
ምንጊዜም በቂ ውሃ እና የፍራፍሬ ጭማቂዎችን እንዲጠጡ 
ይመከራል፡፡ 
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ጠዋት ላይ ከድንኳንዎ ሲወጡ ቀጥታ አካልዎ 
ላይ ከሚያርፈው የፀሐይ ጨረር ራስዎን 
ይከላከሉ፡፡ ለመከላከያ   ይረዳዎ ዘንድም ፈካ 
ያለ ቀለም ያለው ዣንጥላ ይጠቀሙ፡፡

በቻሉት አቅም ሌሊት ላይ  በቂ እንቅልፍ 
ይተኙ፡፡ ፈጽሞ አያምሹ፡፡ ፡፡ ምክንያቱም 
ትንሽ መተኛት ሰውነት እንዲዳከምና አቅም 
እንዲያጣ ያደርጋል፡፡

ጉዳይ ከሌሎት በፀሐዩ ሙቀት ከድንኳንዎ ከመውጣት 
ይታቀቡ፡፡
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ከምግብ መመረዝ 
ራስን መከላከል

መንገድ ላይ እየተጓዙ ሳሉ የተሰጠዎትን የበሰሉ ምግቦች 
ለብዙ ጊዜያት ከማስቀመጥ ወይም ከብዙ ጊዜያት በኋላ 
አቆይተው ከመመገብ ይቆጠቡ፡፡  
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ማሳሰቢያ፡- የበሰሉ ምግቦችን ከሁለት ሰአታት በላይ በክፍል 
ውስጥ ሙቀት ውስጥ ማስቀመጥ ጀርሞች ምግቡ ላይ 
እንዲበዙና ለምግብ መመረዝ ያጋልጣል፡፡

ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን ከመመገብዎ በፊት 
በደንብ አድርገው ማጠበ እንዳለብዎ አይርሱ፡፡

መንገድ ላይ እየተዘዋወሩ ምግቦችን ከሚሸጡ 
ነጋዴዎች ላይ ምግቦችን አለመግዛት
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በበቂ ሁኔታ ምግብ መመገብዎን፣ እንደውሃና 
ጭማቂ አይነት ፈሳሾችን በብዛት መጠጣት 
እንዳለብዎ አይዘንጉ።
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አንዳንድ   ጊዜ የሐጅ   አገልግሎት ክፍል በራሱ በኩል 
ለሚመጡ ሐጃጆች የሚያዘጋጃቸው ድንኳኖች ሲኖሩ 
እነዚህ ድንኳኖች ማረፊያ ክፍልና የመጸዳጃ ቤቶችን 
አጠቃለው ይዘዋል፡፡

ከሐጅ አገልግሎት ክፍል የሚቀርበውን አገልግሎት 
ለማግኘት የእጅዎ አምባርን በጥንቃቄ ይያዙ፡፡ 

ዐረፋ ላይ የሚገኙ 
አገልግሎቶች

44



ከዐረፋ ወደ 
ሙዝደሊፋህ በቡድን 

በቡድን መሄድ

የተከበራችሁ ሐጅ አድራጊዎች ሆይ! 
ጠዋፍ የሚያስደርገው ሰው ዐረፋ ላይ 
ጭንቅንቅ እና መጣፋፋት ሳይኖር በፊት 
ከድንኳኑ አወጣጣችሁን በተመለከተ 
የሚያስተላልፈውን መመሪያ ተግባራዊ 
ያድርጉ፡፡  

ወደሙዝደፋ የሚኬድበት ጊዜ ሲደርስ 
ለመሄድ ዝግጁ መሆንዎን ያረገግጡ፡፡

45



ልኡካኖቻችሁን ከቦታ ቦታ  በሚያጓጉዙ አውቶብሶች ወይም  
ባቡር ብቻ መገልገልን ተግባራዊ ያድርጉ፡፡ 

ጭንቅንቅ አይፍጠሩ፣ አይቸኩሉም ይልቁኑ መረጋጋትን 
ተግባራዊ ያድርጉ፡፡ የአላህ መልእክተኛ (የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን) የግመላቸውን ልጓም ይይዙና፤ 
‹‹እርጋታ፣ እርጋታ፡፡ በርግጥ መልካም ነገር በመቸኮል 
አይደለም -(የሚገኘው)-፡፡››  ይሉ ነበር
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ድንኳኖትን ለመልቀቅዎ በፊት ወደመጸዳጃ ቤቶች መሄድ 
አለብዎ፡፡ ያለዚያ ወደሙዝደሊፋ በጊዜ እንዳይደርሱና 
እንዲዘገዩ አንዳች ምክንያት አስተጓጉሎታል፡፡

የመቻቻል፣ የመተዛዘን ባሕሪ መላበስ ራስን ተገቢነት 
ከሌላቸው ክርክሮች በተቻለ አቅም መራቅ፡፡ አላህ (ሱ.ወ) 
እንዲህ ብሏል፡፡

‹‹በእነርሱም ውስጥ ሐጅን (እንዲሠራ) ነፍሱን ያስገደደ  
ሰው በሐጅ ውስጥ ሴትን መገናኘት ማመጽም ክርከርም 
የለም፡፡›› (አል-በቀራህ ፡ 197)
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የሐጅ ስነ-ስርአት ባቡር 

አጠቃቀም መረጃ

መረጃ ሰጪዎች፣ ተቆጣጠሪዎችና የደህንነት ሰዎች 
የሚሰጧቸውን መመሪያዎች ተግባራዊ ያድርጉ፡፡

ሐጃጆች ወደበባቡ ጣቢያዎች እንዲመጡ 
በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የጊዜ ሰሌዳውን 

ተግባራዊ ያድርጉ፡፡
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ቁሳቁሶችን ይዞ ባቡሩ ላይ መውጣት ፈጽሞ 
የተከለከለ ነው፡፡

በሐጅ ጊዜ እስካሉ ድረስ የእጅ አምባርዎን ራስዎ ዘንድ 
በጠንቅቃቄ ይያዙ፡፡

የሌሎች ሐጃጆች እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎልና ሐጃጆች 
እንዳይቸገሩ ሲባል በመተላለፊያ መንገዶች ላይ ምንጣፍ 

አንጥፎ ጋደም ማለት በጥብቅ የተከለከለ ነው፡፡
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የማረጋገጫ ዝርዝር 

ወደሙዝደሊፋ ሲጓዙ የሚከተሉትን ቁሳቁሶች 

መያዝዎን ያስታውሱ፡፡

የሞባይል ቻርጀር ወይም ፓውር ባንክ

የሚወስዷቸውን መድሐኒቶች 

የአስም መድሐኒት

ወደሳዑዲ ሪያል የተቀየረ መጠነኛ የሆነ ገንዘብ

የቆዳ መሰነጣጠቅን የሚቀንሱ ክሬሞች

ቁርአን

ረዥም ጉዞ ለማስኬድ የሚያስችል ምቹ ጫማ

የፀሐይ ጨረርን የሚከላከል ዣንጥላ

የግል ንብረቶችዎን የሚይዙበት ሻንጣ

በባቡር ላይ ለመውጣት የሚያስችሎትን የእጅ አምባር

የመታወቂያ ወረቀት
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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  ዑምራ ሚንስቴር 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፡፡


