
ናይ ሀጅ እና ኡምራ መምርሒ 

 Tigrigna  ትግርኛ ( إريتريا ). التجرينية 

መካ እንትበፅሑ - ጥዋፍ ምግባር 
   ናይ ዙልሂጃ 8ይ ዓልቲ 

 
- ኢህራም ምክዳን 

  ሚና ይፅንሑ 

 
   ናይ ዙልሂጃ 9ይ መዓልቲ - አረፋ ይፅንሑ 

  ሙዝደሊፋ ይፅንሑ 
   ናይ ዙልሂጃ 10ይ መዓልቲ 

 
- ጠጠው በሃልቲ ላይ 

ጠጠር ምውርዋር 

  ኡድሂያ ምግባር 

(በጊዕ ምሕራድ) 

  (ፀጉሪ ምልፃይ) 

 

  (ጥዋፍል ኢፋዳህ) 
   ናይ ዙልሂጃ 11ይ፣ 12ይ እና 

13ይ መዓልቲ  
- እምኒ ንምውርዋር 

ሚና ይፅንሑ 
   ካብ መካ እንትወፁ - ጠዋፈል ወዳዕ 

ይግበሩ 
ኡምራህ 

1. ሚቃት ቅድሚ ምብፅሕም አህራም ይግበሩ ቅድሚ 

ኢህራም   
ዘይድለይ ፀጉሪ የወግዱ፡፡ ፅፍሮም ይቁረፁ፣ ሰውነቶም 

ተሓፂቦም ውዱእ ይግበሩ ወይ ድማ 
ተንኣስ ውዱእ ብቻ ይግበሩ፡፡ ናይ 

ኢህራም ጨርቅታት ይከደኑ፡፡ ክልተ 

ዘይተስፈየ ጨርቅታት ንደቂ 

ተባዕትዮ ንደቂ አንስትዬ ድማ 
ዝተለመደ (ናይ አዘቦት መዓልቲ) 

ክዳን፡፡ ኣብ ኢህራም ግዜ ደቂ 

አንስተዮ ገፀን ዳቂ ተባዕትዩ ድማ 

ርእስም ክሸፍኑ የብሎምን፡፡ 
ኢህራም እንትገብሩ 
ኢህራም ምግባሮም ብማንኛውም ቋንቋ ወይ ድማ ዝክተል በሉ፡፡ 

 لَبَّْيَك اللَُّهمَّ بِعُْمَرة
ለበይክ አላሁመ ቢኡምራህ 

አላህ ሆይ ናይ ኡምረህ ትዕዛዝካ ንምምላእ (አብዚ 

ተረኪበ) አቤት ኢለካ አለኩ ተቀበለኒ 

ናብ መስጂደል ሀረም (ካዕባህ) ብምካድ ደቂ ተባዕትዩ ጠራዕ 

ኢሎም ደቂ አንሰቲዩ ቀስ ብምባል እዚ ዝከተል ተልቢያህ 

ይበሉ፡፡ 

  بَّْيك، لََك لَ ْيكَ رِ شَ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيك، لَبَّْيَك الَ 
  َك لَك َشِريْ الَ  كُ إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمةَ لََك َو اْلُملْ 

ለበይክ አሏሁመ ለበይክ ለበይክ ላሸሪከ ለከ ለበይክ  

ኢነልሀምደ ወኒዕመተ ለከ ወልሙልኩ ላሸሪከለከ 
አቤት አላህ ሆይ አቤት ፣ አቤት ነዓካ ሸሪክ የብልካን፣ 

አቤት ምስጋና፣ ፀጋታትን ንግስናን ንዓካ ብቻ እዮም፣ 

ዝካፈለካ የለን፡፡ 

ኡምራህ (ጠዋፉል ቁዱም) 

ኣብ መካ ዝርከብ መስጂደል  ሀረም (ቅዱስ  መስጊድ) 

ምእታው 

ብየማን እግሮም ብምእታው ዝክተል ይበሉ፡፡ 

 اللَُّهمَّ اْفتَْح ِلي أَْبَواَب َرْحَمتِك
አሏሁ መፍተህ ሊ አብዋበ ረህመቲከ 

አላህ ሆይ  ናይ ምሕዛን በርካ ክፈተለይ፡፡ 

ንጥዋፍ ይነይቱ፡፡ 

  
  
  
  
  
 

 
 

 

 

2. ጠዋፍ (ካዕባን ሸውዓተ ጊዜ ምዛር) 

ናብ ጥዋፍ መጀመርታ ቦታ ማለት ድማ አልሀጀሩል አስወድ 

(ፀሊም እምኒ) ቅድሚ ምካዶም 

ደቂ ተባዕትዩ ብቻ፡ ኢህራሙን  ብየማን መንኮራኩዕቲ 

ውሽጢ ብማድረግ የመን ትክሽኦም ይግለጡ (ይህም ኢድቲባ 
ብምባል ይታወቃል)፡፡  

ሕድሕድ ዙር እንትጅምሩ 

 ብየማን ኢደም ናብ ሀጅሩ ልአሰውድ (ፀሊም እምኒ) 

ብምምልካት ዝክተል ይበሉ፡፡ 

ُ أَْكبَر   አሏሁ አክበርهللااَّ
(አሏህ ብታዕሚ ዓብይ እዩ፡፡) 

ተተካኢሉ ብሀጀሩ ልአሰውድ (ፀሊም እምኒ) ማዕዘን እና 

ብበሪ ማእከል ዝሎ ቦታ ይሐቆፍዎ፡፡ 
 
ደቂ ተባዕትዩ አብ መጀመሪታ ስለስተ ዙራት ብቻ ብፍጥነት 

(ረምል) ምሰዳር ይክእሉ፡፡ ቀሪታት አርባዕቲኦም ዙራት ክስዕ 

ሸውዓተ ዙር ከባቢ በ ኖርማል (ብዝተለመደ) ናይ ምስዳር 

ፍጥነት ይካየድ፡፡ ንጥዋፍ ዝተፍለየ ዱዓ አየድልዩን፡ (ካብ 
የመን ማዕዘን ክሳዕ ፀሊም እምኒ ብዘሎ ቦታ ማእከል ኮም 

ዝበሃል ካብ ዝጠቀሰናዩ ሓሊፍ ብካዕባ ዙሪያ እንትክየድ 

ዝግበር ዝተፈለዩ ዱዓ የለን፡፡ ስለዚ’ውን ደስ ዝበሎም ቁርአን 

መቅራት ወይ ድማ ደስ ዝበሎም ዱዓ ምግባር ይክእሉ)፡፡ 
ብጥዋፍ ጊዜ ዱዓ ምግባር ይከአል፡፡ ግን ድማ ብአሩክኑል 

የመኒ ማእከል እንትንሓልፍ ዝክተል ምባል ይፍቶይ፡፡  

ْنيَا َحَسنَةً َو فِ رَ  ي اآلِخَرةِ بَّنَا آتِنَا فِي الدُّ  
 َحَسنَةً َو قِنَا َعَذاَب النَّار

ረበና  አቲና  ፊዱንያ  ሀሰነተን ወ ፊል አኺረቲ 

ሀሰነተን  ወቂና  ዓዘበናር  
ጌታና! ብአዱንያም ብአኺራም ደሓን ዝኾነ ሃበና፡፡ 

ተተኪኣሉ አሩክኑል የመኒን ሕድሕድኡ ጊዜ ይንክእዎ (ነገር 
ግን አይሰዓምዎ)፣ እዚም ብጣዕሚ ተመራፂ እዩ፡፡ ተዘይከይኑ 

ግን ናብኡ ብአፃብዕቶም አየመላክቱ፡፡ 

 ጥዋፍ ንክውዳእ የማናይ ትክሽኦም ይሸፋንዎ   እና 

ካብ ኢብራሂም ጣቢያ ብድሕሪት ዘሎ ማንኛውም ቦታ 
ወይ ድማ ሀረም ወሽጢ አብ ዝረከቦ ማንኛውም ቦታ 

2 ረከዓ ይስገዱ ሡረቱል ካፊሩን  

ብመጀመሪያው  ረከዓ  እና ሡረቱል 

ኢኽላስ ብካዕላይ ረከዓ ይቅሩ፡፡  

 ናይ ዘምዝመ ማይ ይሰተዩ፡፡ ካብኡ ዱዓ 

ይካበሩ፡፡ 

3. ሠዕይ (ሰፋ  እና መርዋህን ሽውዓት ዙር 

ምውዳእ) 
 

 
ሠዕይን ሰፋ ላይ ይጀምሩ፡፡ ካብ ሰፋ አልመርዋህ ዘሎ ጉዕዝ 

(ሓደ ዙር) ይውድኡ፡፡ ካብኡ ካብ አልመርዋህ ክሳብ ሰፍ 
ዝሎ (ካልኣይ ዙር)፤ ካብኡ አልመርዋህ ላይ ክሳብ ዝውድኡ 

ሸውዓቲኡ ዙር ይቀፅሉ፡፡ ንደቂ ተባዕትዩ ብቻ፡ አረንጓዴ 

መብራሂቲታት እንተጋጥም ኩም ካብ ሓዲኡ መብራህቲ 

ናፍቲ ካሊእ መብራህቲ ይጉየዩ፡፡ ኣብ ትሕቲ ሰፋ ዝክተል 
ይበሉ፡፡ 

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَآئِِر هللااَِّ    فََمنْ إِنَّ الصَّ
فَ    َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

 َ َع َخْيراً فَِإنَّ هللااَّ   َشاِكٌر َعِلْيمبِِهَما َوَمْن تََطوَّ
ኢነሠፋ  ወልመርወት ሚን ሸዓኢሪላሂ ፈመን  

ሀጀልበይተ አዊዕተመረ ፈላ ጁናሀ ዓለይሂ አንየጠወፈ 

ቢሂማ ወመንተጠወዐ ኸይረን ፈኢነሏሀ ሻኪሩን 

ዓሊሙን 

ሰፋ እና አልመርዋህ ናይ አሏህ ምልክታት እዮም፡፡ 

ስለዚ ድማ ሀጅ ወይ ድማ ናይ ገዝኡ ዘካይድ ሰብ 

ብአኦም ማእከል ጠዋፍ ተዝገብር ወንጀል አይኮነሉን፡፡ 

ُ أَْكبَر ُ أَْكبَر، هللاَاَّ ُ أَْكبَر، هللاَاَّ  هللاَاَّ
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَه، لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمُد   الَ إِلَهَ إِالَّ هللااَّ

 ّلِ َشْيٍء قَِدْير؛يُْحيِي َو يُِمْيُت َو ُهَو َعلَى كُ 
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَه، أَْنَجَز َوْعَدهُ     الَ إِلَهَ إِالَّ هللااَّ

  َو نََصَر َعْبَدهُ َو َهَزَم األَْحَزاَب َو ْحَده

አሏሁ አክብር አሏሁ  አክብር አሏሁ አክብር ላኢላሃ 

ኢለሏህ ወህደሁ ላሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል 

ሀምድ ዩህዪ ወዩሚት ወሁወ ዓላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር፡ 

ላኢላሃኢለሏህ ወህደሁ ላሸሪከለሁ አንጀዘ ወዕደሁ 

ወነሰረ ዓብደሁ ወሀዘመልአሕዛበ ወሕደሁ 
አሏህ  ብጣዕሚ ዓብይ እዩ፣ አሏህ  ብጣዕሚ ዓብይ እዩ፣ 

አሏህ  ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ብዘይካ አሏህ ክገዝእዎ ምንም 

ነገር የለን፡፡ እሱ’ውን በይኑ እና ሸሪክ የብሉን፡፡ ኩሉ 

ምስግናን ንግስናን ንዕኡ ብቻ እዩ፡፡ ንሱ ብቻ ህይወት ይህብ 
ሞትም የምፅእ፡፡ ኩሉ ነገር ምግባር ይክእል፡፡ ብዘይካ አሏህ 

ክገዝእዎ ምንም ነገር የለን እሱ’ውን በይኑና አጋ  ዘይብሉ 

እዩ፡፡ ቃሉ ፈፂሙ መነልነሊኡም ሓጊዙ ንሱ’ውን በይኑ ናይ 

አህዛብ ሰራዊት ሰዒሩ፡፡ 
4. ፀጉሪ ምልፃይ ወይ ድማ ምቁራፅ 
ሰዕይን ምስወድኡ ደቂ ተባዕትዩ፡ ርእሶም ሙሉእ ምልፃይ 

ወይ ድማ ኣብ ርእሶም ዘሎ ፀጉሪ ሙሉእ ማዓረ ገይሩ 

ምቁራፅ፡፡ ደቂ አንስቲዩ፡ ድማ ናይ አፃብዕተን ሓደ ሰለስተ 
(ሲሶ) ዝከውን ፀጉሪ ምቁራፅ፡፡ 

ካብ መስጂዱል ሀረም ብፀጋም እግሮም እንትወፁ 

ዝከተል ይበሉ፡፡ 

ُهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلكاللَّ   
አሏሁመ ኢኒ አስአሉከ ሚን ፈድሊከ 

አሏህ ሆይ ካብ ትርፋትካ ይጥይቅ፡፡ 

ከዚ ኩሎም ናይ ኢህራም ክልክላት ስለ ዝተለዓሉ ኢህራም 

የወግዱ፡፡ ኡምራ ከዚ ስለ ዝተወደአ ናይ ዙልሂጃን 8ናይ 

መዓልቲ ጋሓት ይፀበዩ፡፡ 

መዲናን፣ መስጅድ አልነበዊን፣ መስጅድ ቁባን 
ምጉበናይ ንሀጅም ይኩን ንኡምራህ መዲናን ምጉብናይ 

መገደዲ አይኮነን፡፡ ነገር ድማ አልመስጂደል ነበዊን (ናይ 

ነቢያትና መስጂድ) ምጉብናይ ዓብይ ዋጋ አለዎ፡፡ ነቢያትና 
(ሰ.ዐ.ወ.) ከምዚ አሉ ‹‹ አብዚ አበየይ መስጂድ (መዲና) 

ውሽጢ ዝሰግድ ሓንቲ ሰላት ብመስጂደል ሀረም (መካህ) 

ካብ ዝሰግደ ሓዲጊግካ ካሊእ ቦታ ካብ ዝሰግደ ብ1000 (ሓደ 

ሺሕ) ሰላት ይበልፅ፡፡ ብመስጂደል ሀረም ዝሰግድ ሓደ ሰላት 

ድማ ካሊእ ቦታ ዝሰግድ ሓዲግካ ብ 100,000 (ሚኢቲ ሺሕ) 
ሰላት ይበልፅ››፡፡  

ነቢያትና (ሰ.ዐ.ወ.) ከምዚም አሉ፡፡ ‹‹ማንንም ገዝኡ ዉዱእ 

ገይሩ አብ መስጂድ ቁባ (ብእስልምና ታሪክ ዝተሃነፀ ናይ 

መጀመሪያ መስጂድ) ዝሰግድ ሰብ ናይ ኡምራህን ዝአክል 
ምንዳ ይረክብ››፡፡ 

ናይ ሀጅ ዓይነታት 
ማንንም ሀጅ ምግባር ዝደልዩ ሰብ ካብ ዝክተሉ ሰለስተ ናይ 
ሀጅ ዓይነታት ሓዲኡ ይመርፅ፡፡ 

 ተመቱእ፡ ኡምራህን ካብኡ ሀጅን ብዝተጠቀሱ ናይ ሀጅ 

ወርሒታት ምግባር፡፡ እዚም ካብ ሰለሰቲኡ ናይ ሀጅ 

ዓይነታት ቆንጆ ተገይሩ ዝቁፀር እና ነብዩ መሃመድ 

(ሠ.ዐ.ወ) ተከታተልቶም ንክገብርዎ አጥቢቆም 
ዝመከርዎ ናይ ሀጅ ዓይነት እዩ፡፡ 

 ቂራን፡ ኡምራህ እና ሀጅን ብተመሳሳሊ ጊዜ ምግባር 

 ኢፍራድ፡ ሀጅን ብቻ (ብዘይ ኡምራህ) ምግባር፡፡ 

ተመቱእ ወይ ድማ ቂራንን ተመሪፆም ኡድሂያ (በጊዕ 
ምሕራድ) ይህልዮም፡፡ 

ዝክተሉ ምግባሮም ከይርስዑ 

 ዕድኦም ሙሉእ ምክፋሎም 

 ንዙጥፋእዎ ጥፍኣት መከሓሐሲ ምግባሮም 

 ኑዛዜ ምፅሓፎም 

 
ናይ ዙልሂጃ 8ይ መዓልቲ  

 (የውሙ ተርዊያህ) 

ኣብ ዘለዎም ቦታ ኮይኖም ሆቴልም ኮይኑ ገዛ ወይ 

ድማ ካልእ ነገር አህራም ይግበሩ ዝክተለ ብምባል 

ይነይቱ፡፡ 

 لَبَّْيَك اللَُّهمَّ بَِحجّ 
ለበይክ አሏሁመ ቢሀጀህ 



አላህ ሆይ ናይ ሃጅ ትዕዛዘካ ንምምላእ (አብዚ ተረከበ) 

አቤት ኢለካ ተቀበለኒ 

ገፆም ናብ ቂብላ ገፅ ብምግባር ተልቢያህ ይበሉ፡፡ 

  بَّْيك، لََك لَ ْيكَ رِ شَ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيك، لَبَّْيَك الَ 
  َك لَك َشِريْ الَ  كُ إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمةَ لََك َو اْلُملْ 

ለበይክ አሏሁመ ለበይክ ለበይክ ላሸሪከ ለከ ለበይክ  

ኢነልሀምደ ወኒዕመተ ለከ ወልሙልኩ ላሸሪከለከ 

 

ካብ ፈጅር 

ድሒሪት 

እና ካብ 

ዙሁር 

ቅድሚት 

ብዘሎ ወቂቲ ማእከል ናብ ሚና ይኪድ (ጋሓት ተትኾን 

ይምረፅ) 

ሚና ይፅንሑ 
ዙሁር፣ ዓስር፣ መግሪብ እና ዒሻእ ሠላትን ሚና ይስገድ፡፡ 

ንዙህር፣ አስር፣ እና ኢሻዕ  ንሕድሕድ ክልተ ፈርድ ይስገዱ 

መግሪብ አይሓፅርን፣ ሰለስተ ፈርድ ከም ዘኾነ ይቀርይ፡፡ ካብ 
ኢሻእ ንድሓሪት ዊትር ይክትል፡፡ 

ሙሉእ መዓልቲ ዒባዳ ይግበር (አላህን ይገዙኡ) 

ናይ ዙልሂጃ 9ይ መዓልቲ  

ዓረፋ ይፅንሑ 
ናይ ፈጅር ሰላት ሚና ይስገዱ 

 ፀሐይ ምስ ወፀት አብ ዝሎ ማንኛውም 

ጊዜ አረፋት ይኪድ፡፡ ተተካኢሉ 

ነሚራህ (አረፋህ ጥቃ ዝርከብ እና ከዚ 

መስጂድ ዝለዎ ቦታ) የዕርፍ፡፡ ከዘዋል (ማዕረ መዓልቲ 

ደሓር) ክስዕ ዘሎ ጊዜ ብምፅናሕ ኹጥባ ያድምፁ፡፡ 

እዚም ተዘይተካኢሉ ናብ አረፋህ ምቅፃል እና ፀሓይ 

ክስስትኣቱ አብኡ ምፅናሕ ይፍቀድ፡፡ በእዝነት ተራራ 
(ጀበሉ ረህማህ) ትሕቲ ዝርከቡ እምኒታት ላይጠጣው 

ይበሉ፡፡ ተዘይኮይኑም አረፋህ ብሙሉኡ ናይ ጠጠው 

መበሊ ቦታ እዩ፡፡ ገፆም ናብ ቂብላ ብሙዘር፣ አደም 

ሓፍ አቢሎም ዱዓ ይግበሩ ተልቢያህም ይበሉ፡፡ ዝከተል 

ደጋጊምከ ምባል ይፈቶ፡፡  

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريْ    ك،لَهُ اْلُملْ  ه،لَ َك الَ إِلَهَ إِالَّ هللااَّ
 ْيردِ قَ َو لَهُ اْلَحْمد، َو ُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء 

ላኢላሃ ኢላሏሁ ወህደሁ ላሸሪክለሁ ለሁል ሙልኩ 

ወለሁል ሀምዱ ወሁወ ዓላኩሊ ሸይኢንቀዲር  
ብዘይካ አላህ ብሓቒ ክገዝእዎ (ከምልክዎ) ዝግባእ የለን፡፡ 

ንሱ’ውን በይኑ እና ሸሪክ ዝይብሉ እዩ፡፡ ኩሉ ነገር፣ ኩሉ 

ምስጋና ናቱ እዩ፡፡ ንስ’ም ብኩሉ ነገር ካኣሊ እዩ፡፡ እዚም 

አብዚ ዓብይ መዓልቲ ዝግበር ቆንጆ ዱዓ እዩ፡፡ አረፋ ላይ 
ዙሁር እና ዓስር ይስገዱ፡፡ ውቁፍ ይግበሩ (ጠጠው ኢሎም 

ይስገዱ)፣ ዱዓ ይግበሩ፣ ፀሓይ ክሳዕ ታኣቱ እስቲግፋር 

ይግበሩ (ናይአላህን ምህረት ይጠይቁ)፡፡ ፀሓይ ምስ ኣተወት 

ደሓር ሙዝደሊፋ ይኪድ፡፡ 

ሙዝደሊፋ ይፅንሑ 
ሙዝደሊፋ ላይ መግሪብ እና ኢሻዕን ብሓደ ይስገድ፡፡ ኢሻዕ 

ክልተ ፈርድ ይስገድ መግሪብ አይሓፅርን፣ ሰለስተ ፈርድ ከም 

ዝኾነ ይቀርይ፡፡ ካብ ኢሻዕ ደሓር ዊትር ይክተል፡፡ 
ዝውርውርዎም 70 ጠጠራት ካብ ሙዝደሊፋ ወይ ሚና 

ይልቁም፡፡ ኩሎም ብመጠን ተመሳሳሊ እዮም፡፡ ጠጠራቶም 

ከሚናም ምእራይ ይካኣል፡፡ ን 10ይ መዓልቲ 7 ጠጠር ብቻ 

የድልዬም፡፡ ካብኡ ዳሓር ግን 42 (ብድምሩ 49) 
የድልዮም፡፡ ን 13 ዙልሂጃ ዝፀንሕ ተኾይኑ ግን ተወሳኪ 21 

ጠጠራት (ብድምሩ 70) የድልዩም፡፡ ናይ ጠጠራት መጠን 

ካብ ሽንብራ ክበልፅ የብሉን (ብግምት 10ሴ.ሜ ወይ ድማ 

0.39 ኢንች)፡፡ 
ፀልማቱ ብኢባዳ (አላህን ብምግዛእ) የሕልፍ ወይ ድማ ክሳዕ 

እስከ ፈጅር ይዛረሱ፡፡ 

ናይ ዙልሂጃ 10ይ መዓልቲ 

 ናይ ፈጅ ሰላት ሙዝደሊፋ ይስገዱ፡፡ 

 ካብ ፈጅር ንደሓር ናብ ሚና ይኪድ፡፡ 
ፀሓይ ምስ ኣተወት ደሓር ክሰዕ ምሸት 

ዘሎ ጊዜ ጠጠር ንምውርዋር ናብ 

ጀመረቱል ዓቀባህ አልኩብራ በፀጥታ 

ይኪድ፡፡ መካን ብፀጋምም ገፅ፣ ሚናን 

ብየማኖም ገፅ ብምግባር እና ገፆም ናብ ጀመራህ ብሙዘር 

ዝከተል እና በሉ ሸውዓተ ጠጠራት ይወርወሩ፡፡ 

ُ أَْكبَر   አሏሁ አክበርهللااَّ

አሏህ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ (ሕድሕድኦም ጠጠር ምስ 

ወርውሩ ደሓር)፡፡ 

  
 ኡድሂያ ምግባር (በጊዕ ምሕራይ) 

ናይ እርድ ትኬት ተተገዚኡ እዚ ዝኣክል 

መማረፂ እዮ፡፡ ተዘይኮይኑ እርድ 

ንምፈፃም ሚና ናብ ዝርከብ ናይ እርድ ገዛ (ቄራ) 

ብፀጥታ ይኪድ፡፡ 

ድሕሪ እርድ 

ፀጉርኦም ይልፅዮ ወይ ድማ ይቁርፁ 

ደቂ ተባዕተዮ፡ ፀጉሪ ምልፃዮ ይፈተይ አለበለዚያ 

ርአሶም ዝርከብ ፀጉሪ ኩሉ ማዕረ ገይሮም የስተከክሉ፡፡ 
ደቂ እንስቲዩ፡ ናይ ኣፃብዕቲ ሓደ ስለስተ (ሲሶ) 

ዝኾውን ፀጉሪ ይቁረፁ፡፡ ከዚ ኩሉ ክልክላት 

ብምልዓሎም ኢህራም የልዕሉ፡፡ ጠዋፍል አፋዳህ 

ንምግባር ናብ መካ ይኪድ፡፡ 

ጠዋፉል ኢፋዳህ 

 
ናብ መካ ከይደም ጠዋፈል ኢፋዳህ ይግበሩ፡፡ እዚም 
በዙልሂጃ 12 መዓልቲ ፀሓይ ክሳዕ ትኣቱ ግዜ ክግበር 

ይክእል፡፡ መስጂዱል ሀረምን ብየማን እግሮም ብምእታው 

መስጂድ እንትኣቱ ዝግበር ዱኣ ይግበሩ፡፡(ናይ ኡምራውን 

ክፍሊ ይርአዮ)፡፡ኢህራም አየድልይን፡፡ ከሀጀሩል አስወድ 

(ፀለም እምኑ) ይጀምሩ፡፡ 
 

 ጥዋፍ እንትውዳእ ካብ ኢብራሒም ጣቢያ ንድሕሪት 

ብዘሎ ማንኛውም ቦታ ክልተ ረክዓ ይስገድ፡፡ ወይ ሀረም 

ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ማንኛውውም ቦታ ብ 1ይ ረከዓ 
ሱረቱል ካፊሩን ብ2ይ ረከዓ ድማ ሱረቱል ኢኸላስ 

ይቅሩ፡፡ 
 ናይ ዘምዘም ማይ ይስተዮ ዱዓም ይግበሩ፡፡ 
 ሰዕይ ይግበሩ (ናይ ኡምራውን ክፍሊ ይርአዩ)፡፡ ሠዕይን 
ብምውድ አም፣ ኩሉ ክልክላት ከዚ ተላዒሎም፡፡ 

 ናብ ሚና ይተመለሱ 
 ካብ መስጂዱል ሀረም ብፀጋም እግሮም 

እንትወፁ ካብ መስጊድ እንትወፅእ ዝበሃል 
ዱኣ ይግበሩ፡፡ (ናይ ኡምራውን ክፍሊ 

ይርአዩ)፡፡  
 

ናይ ዙልሂጃ 11 ይ መዓልቲ  

ብ 10ይ መዓልቲ ጠዋፉል ኢፋዳህ ተዘይገይሮም፣ 

ናብ መካ ከይደም ጥዋፍ ይግበሩ፡፡ 

ካብኡ 2 ረከዓ ይስገድ፣ ካብ ዘምዘም ይስተዮ እና 
ሰእይ ይግበሩ፡፡ ካብኡ ናብ ሚና ተመለሱ፡፡ 

ደቂ አንስትዮ ወርሓዊ አበባ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ 

መካ ንጥዋፍ ተወስኪ መዓልቲ ምምዳብ ይግብኦም፡፡ 
 
ጠጠው ንምውርዋር ሚና ይፅንሑ ከዘዋል (ካብ ፈርቂ 

መዓልቲ ንደሓር ዘሎ ጊዜ) ደሓርና ምሽት ማእከል ዘሎ 

ጊዜ ስለስቲኡ ጀመራት ላይ ጠጠው ወርውር፡፡ 
ብመዓልቲ 21 የድልይ፡፡ 

 

 
 መካን ብፀጋምም ገፅ፣ ሚናን ብየማኖም ገፅ እና ገፆም 

ናብ መጀመሪያ ጀመራህ (ብጣዕሚ ንእሸተይ) 

ብምግባር ዝክተል እና በሉ ካብ ሸውዓቲኦም ጠጠራት 
ውሽጢ ሕድሕድኦም ጀመራህ ላይ ወርውርዎ፡፡ 

ُ أَْكبَر   አሏሁ አክበርهللااَّ
አሏህ በጣዕሚ ዓብይ እዮ   (ሕድሕድኦም) ጠጠር ምስ 

ደርበዮ ደሓር)፡፡ ብመጀመሪያ ጀመራህ ምስ ደርበዮ ደሓር 
ናይ መጀመሪያ ጀመራህ ብየማኖም ገፅ ብምግባር ገፆም ናብ 

ቂብላ ብምዛር እና እዶም ብምልዓል ዝደለይዎ ዱዓ 

ይግበሩ፡፡ ካብኡ ብፀጥታ ናብ ካልኣይ (ናይ ማእከል)  

ጀመራህ ቀፅሉ፡፡ ገፆም ናብ ካልኣይ ጀመራህ፣ መካን 

ብፀጋምም ገፅ እና ሚናን ብየማኖም ገፅ ብምግባር ዝክተል 

እና በሉ ካብ ሸውዒቲኦም ጠጠራት ሕድሕድኦም ጀመራህ 

ላይ ደርብይ፡፡ 
ُ أَْكبَر   አሏሁ አክበርهللااَّ

አሏህ ብጣዕሚ ዓብይ እዮ (ሕድሕድኦም ጠጠር ምስ ደርበዮ 
ደሓር)፡፡ ካልኣይ ጀመራህ ላይ ጠጠር ምስ ደርበዮ ዩሓር 

ገፆም ናብ ቂብላ (ካልኣይ ጀመራህ ብየማኖም ገፅ) ብምግባር 

ኢዶም አልዒሎም ዘደለይዎ ዱዓ ይግበሩ፡፡ ካብኡ ብፀጥታ 

ናብ ሰልሰይ ጀመራህ (አልአቃባህ አልኩብራ) ይቀፅሉ፡፡ 
ገፆም ናብ 3ይ ጀመራህ፣ መካን ብፀጋምም ገፅ፣ እና ሚናን 

ብየማኖም ገፅ፣ ብምግባር ዝክተል እና በሉ ካብ ሸውዓቲኦም 

ጠጠራት ውሽጢ ሕድሕድኦም ጀመራህ ላይ ይደርብዩ፡፡  

ُ أَْكبَر   አሏሁ አክበርهللااَّ

አሏህ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ (ሕድሕድኦም ጠጠር ምስ 
ደርበዩ ደሕር)፡፡ 

ናይ መወዳእታ ጀመራህ ላይ ምስ ደርበየ ደሓር ዱዓ 

እንተይገበሩ ናብ ቅድሚት ተንቀሳቀሱ፡፡ 

ናይ ዙልሂጃ 12 ይ መዓልቲ   

 ጠዋፉል ኢፋዳህ ክሳዕ ከዚ ዕለት ዘይተገበር መካ 

ከይደም ጥዋፍ ይግበሩ፡፡ ካልአይ ረከዓ ይስገዱ፣ 

ካብ ዘምዘም ይስተዩ ካብኡ ስዕይ ይግበሩ፡፡ ናብ 

ሚና ተመለሱ፡፡  

 ከዘዋል (ካብ ፈርቂ መዓልቲ) ተላዓሉ ክሳዕ ምሽት 

ዘሎ ጊዜ ውሽጢ ሕድሕድ ጀመራት ላይ ሸውዓተ፣ 

ሸውዓተ ጠጠር (ብድምሩ 21 ጠጠር) ይደርብዩ፡፡ 

ተተካኣሉ ፀሓይ ቅድሚ ምእታዎ ካብ ሚና ናብ መካ 

ይኪድ ተዘይኪአሎም ሚና ይፅንሑ፡፡ 

ናይ ዙልሂጃ 13 ይ መዓልቲ  

 ካብ ፈጅር ደሓር ዘሎ ጊዜ ጀምሩ ካብ ሚና 

ተዘይወፂኦም ሕድሕድኦም ጀመራት ላይ ሸውዓተ፣ 

ሸውዓተ፣ ሸውዓተ ጠጠር (ብድምሩ 21 ጠጠር) 

ይደርብይ፡፡ 

 ናብ መካ ይኪድ 

ካብ መካ ቅድሚ ምስንባቶም ጠዋፋል ወዳዕ (ናይ 

መሰናበቲ ጥዋፍ) ከም መወዳእታ ተግባር ይግበሩ፡፡ 

ጠዋፉል ወዳዕ  በዙልሂጃ 12ይ መዓልቲ ምግባር 

ይካኣል (ፀሓይ ቅድሚ ምእታዋ ሚናን ክሳብ ዝለቀቁ 

ጊዜ) እዚ ምግባሮም ግን ዝፈተየሎም (ነገር ግን ብግዲ 

ዘይኾነ) ጠጠር ናይ መደርበይ መዓልቲ የስእኖም፡፡ 

ብሀጅ ወቂቲ ብመሬት ወሺጢ ናይ ከተማ ባቡር 

ምጉዓዝ 

ብመሬት ውሽጢ ናይ ከተማ ባቡር 

ዝጥቀሙ ሀጃጆች ዝሳፈሩ እና ዝለዓሉ 

ካብ አረፋት፣ ሙዝደሊፋ፣ ሚና እና 

ጀመራት እዮ፡፡ ንሀጃጆች ብዝወሀሃበ ናይ እድ አንባር 

ከለር (ቀለም) ላይ ተመስሪቱ ሕድሕድኦም ናይ 

ድንኳን ቅርፂ ዝለዎም ሰለስተ ሰለስተ (በድምሩ 

ትሽዓንተ) ጣቢያታት አለዎም፡፡ (ከለር ዘለዎም 

አንባራት ካብ ሀጅ ቅድሚት ንዝገዝእዎም ሀጃጆች 

ይወሃበም፡፡ 
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