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 התפילה המרכזית לחג הסיגד  עצרת 

 חג הסיגד נוכח מגבלות הקורונה  ותתפיל מתווה

በስግድ በዓልን አከባበርንና ዋና የጸሎት ሥነ -ሥርዓቱን  በተመለከተ የተሰጡ መመሪያዎች 

የኮሮና  በሽታ ወረርሽኝን  በተመለከተ የተሰጡትን ገደቦች ተግባራዊ በማድረግ በስግድ በዓል የሚደረጉ ጸሎቶችን                 
በተመለከተ የተሰጡ መመሪያዎች  

መንደርደሪያ ሐሳብ ፤ 

የስግድ በዓል የኢትዮጵያ ይሁዲያዊያን በየዓመቱ በ ח בחשוון כ"  የሚያከብሩት በዓል ነው። ይህ በዓልም 
የሚውለው ከአስተሰርዮ በዓል  50 ቀናት በኋላ ነው ፤ ይህ ቀን የጸሎት ፤ የልመና የጾም ቀን ነው። የህ የስግድ በዓል 
የኢትዮጵያ ይሁድያዊያን ወደ እስራኤል ከመጡበት ቀን ጀምሮ በዓመት በዓመት በአርሞን ሃናጺብ በሚባለው ቦታ 
ይካሄዳል። በዚህም ቀን የሚመሩት የሃይንማኖት መሪዎች -  ቄሶች ሲሆኑ ብዙ የሕብረተሰቡ አካልም ይሳተፉበታል ። 

በዚህ ዓመት በስግድ በዓል የሚከናወነው በ 16 . 11 . 2020 ዓ.ም ከ 9፡30 እስከ 14፡00 ሰዓት ነው ፡፡ 

የስግድ በዓልን በተመለከተ በተደነገገው ሕግ መሰረት (2008) ፤ ዋናውን የስግድ በዓል ሥነ -ሥርዓት የሚያዘጋጀው 
በባሕልና የስፖርት መ/ቤት አማካኝነት ነው። ከ 2017 ዓ.ም ጀምሮ ግን ይህ ኋላፊነት በማስታወቂያ ሚኒስቴር ቢሮ - 
በባሕልና በስፖርት መ/ቤት መንግሥታዊ ሥነ-ሥርዓቶችን ወደሚያዘጋጀው ክፍል ተላልፏል። ከዚህ ክፍል ጋር 
ተባብሮ የሚሠራው ድርጅትም - የኢትዮጵያዊያን የባሕልና ቅርስ መጠበቂያ መንግሥታዊ ድርጅት ነው ፡፡ 

በዚህ ቀን ፦ 

9፡3-12፡55      የቀሳውስቶች ጸሎት (ይህ የጸሎት ሥነ-ሥርዓት በኢዮጵያዊያን የቴሌቪዥን ጣቢያ IETV እና 

                      በኢንተርኔት አማካኝነት በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል) ፤  

13፡00-13፡45   የተከበሩ የመንግሥት ባለ ስልጣናት የሚሰጡት ምርቃን ( አስቀድሞ የተቀረጸ ነው ) ፡፡ 

13፡45-14፡00   የጸሎት ሥነ-ሥርዓቶችና ጾሙን መግደፍ / መጨረስ ፡፡ 

 

በኮሮና በሽታ ወረርሽኝ  ምክንያት የተሰጡትን የገደብ መመሪያዎች በማክበር ጸሎት ስለማድረስ ፤ 

የስግድ በዓል ለኢትዮያዊያን ይሁዲዎች በጣም አስፈላጊነቱን በመረዳትና በተጣለው ሕግ መሰረት በዓሉን ለማክበር 
ሲባል ከሃይማኖት መሪዎች / ቄሶች ጋር በመሆን ልዩ የሆነ የጸሎት ማድረሻ መንገድ አዘጋጅተናል። ይህም ልዩ 
የጸሎት ማድረሻ መንገድ በእስራኤል አገር ውስጥ የሚከበሩ በዓላትን በተመለከተና በቲሽሬ ወራት ላይ በኮቴል 
ሃመዐረቪ እንደተደረገው የጸሎት መመሪያ በመመርኮዝ ነው ፡፡ 

ይህ መመሪያ አስፈላጊውን ፈቃድ እንዲያገኝ ወደ ጤና ጥበቃ ሚ/ር መ/ቤት ተላልፏል ፡፡ 
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መመሪያዎች ፤  

1.  የጸሎት ማድረስ ሂደቱ ለሰፊው ሕዝብ ዝግ ይሆናል ፤ የሚደረጉትን ጸሎቶች ሙሉ በሙሉ በፊልም 
መልክ  በመቅረጽ በቴሌቪዥንና በኢንተርኔት ይተላለፋል ፡፡ 

 
2. ጸሎት ወደሚደረግበት ቦታ መግባት የሚችሉት ቄሶች ብቻ ናቸው ፤ ይህም በአካባቢው የሚገኙትን 
የቡድኖች ብዛትና የተሰጠውን የስም ዝርዝር መሰረት በማድረግ ነው ፡፡ 

3. ጸሎት የሚደረገው ክፍት በሆነ ቦታ ብቻ ነው ፤ በቦታው ድንኳኖችን መትከል የተከለከለ ነው ፡፡ 

4. ጸሎት በሚደረግበት ቦታ ላይ የሚገኙት ተሳታፊዎች በእያንዳንዱ ቡድን ውስጥ 20 ሰዎችን በመመደብ 
ክፍፍል ይደረጋል ፤ በየቡድኑ ካሉ ተሳታፊዎች መካከልም አንዱ ከሌላው የ 2 ሜትር እርቀትን መጠበቅ 
ያስፈልጋል ፤ በተጨማሪም አንዱ ቡድን ከሌላኛው ቡድን የ 30 ሜትር እርቀትን መጠበቅ አለብት ፡፡ 

5. የጸሎት ማድረሻው ቦታ በአጥር በመታጠ በሁለ መግቢያ በሮች ብቻ መግባት እንዲቻል ይደርጋል ፤ 
እያንዳንዱ ቡድን የተለያዩ ቀለማት ባላቸው ገመዶች ምልክት ይደረግባቸዋል ፤ እያንዳንዱ ቄስ ከየትኛው 
ቡድን ጋር ሆኖ ጸሎት ማድረስ እንድሚችል የሚያመላክት የቀለም ምልክት በመግቢያው ይቀበላል ፡፡ 

6. እያንዳንዱ የጸሎት ተሳታፊ ወደ ቦታው ከመግባቱ በፊት የሚጸልይበትን የቡድን ቁጥር አስቀድሞ 
ይቀበላል ፤ ከዚህም በተጨማሪ እያንዳንዱ ተሳታፊ ወደ ቡድኑ በተሎ ለመቀላቀል እንዲያስችለው 
በቦታውም በአማርኛና በእብራይስጥ የተፃፈ ማመልከቻ ይደረጋል ።  በቦታው የኮሮና ቫይረስ በሽተኛ 
ከተገኘ በአስቸኳን በሽተኛውን ለማግኘት ሲባል በእያንዳንዱ ቡድን የተሳታፊዎችን ሥም ዝርዝር ፤ 
የመታወቂያ ቁጥራቸውንና የስልክ ቁጥራቸውን የያዘ መዝገብ ይዘጋጃል ፡፡  

7. አንዱ ቡድን ከሌላው ቡድን ጋር እንዳይደባለቅ ሲባል ፤ በእያንዳንዱ ቡድን ላይ የሚቆጣጠር ሠራተኛ 
በቦታው ይኖራል ፤ በተጨማሪም ፤ የተሰጡትን መመሪያዎች የሚያስከብሩ ሠራተኞች በቦታው 
ይዘዋወራሉ ፡፡ 

8. በቦታው የሚተከሉት የኬሚካላዊ መፀዳጃ ቤቶች ከዚህ በፊት የነበረውን መጥን / ቁጥር ከፍ በማድረግ 
በቦታው ይተከላሉ ። ይህም ማለት ፤ 8 የመፀዳጃ ቦታዎች የሚተከሉ ሲሆን ፣  ከእነዚህም ውስጥ 2ቱ 
ለአካለ ስንኩላንና በወንበር ላይ ለተቀመጡ ሰዎች ይመደባሉ ፤ ከመፀዳጃ ቤቱ መውጫ በር አጠገብ 
የእጅ መፀዳጃ መሳሪያዎች ይቀመጣሉ ፡፡ 

9. በቦታው የሚገኙ ተሳታፊዎች በሙሉ በማናቸውም የጸሎት ሰዓቶች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ 
(ጭንብል) መልበስ አለባቸው ። ሆኖም ግን ፤ በእያንዳንዱ ቡድን ጸሎት የሚያደርሰው ቄስ የአፍና 
የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) ሳይለብስ በቡድኑ ጫፍ በሚዘጋጅለት የድምፅ ማጉያ ፊቱን ወደ ውጭ ከፍ 
በማድረግ ጸሎቱን ማድረስ ይችላል ፤ ጸሎቱን የሚያደርሱት ሰዎች በሚቀያየሩበት ጊዜ ፤ የድምፅ 
ማጉያው በጄል ፈሳሽ መፀዳት አለበት ፡፡ 

10. በእያንዳንዱ መግቢያ በር ላይ የተሳታፊዎች የሰውነት ሙቀት ይለካል ፣በተጨማሪም የተሳታፊውን 
ጤንነት የሚያስረዱ አጫጭር ጥያቄዎች የደረጉለታል ፤ በእያንዳንዱ መግቢያ በር ላይ ለአንድ ጊዜ 
የሚያገለግሉ ፈሳሽ የመፀዳጃ መሳሪያን ፤ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) በቦታው በብዛት 
መከማቸት አለባቸው ፡፡ 

11. በዚህ የጸሎት ማድረሻ ቦታ ላይ መጠጥና ምግብ መሸጥ የተከለከለ ነው ፤ ባሕላዊ የጾም ሥነ-ሥርዓት 
የሚገባደደው - እያንዳንዱ ተሳታፊ ከሚቀርብለት ዳቦ በመቁረስ ወደ ቤተስቡ ወስዶ ማቅረብና ፤ 
እያንዳንዱ ቤተሰብ ለየብቻው በመሆን የተሰጠውን ዳቦ መብላት ያስፈልጋል ፤ አንዱ ቡድን ለሌላኛው 
ቡድን ወይም አንድ የቤተሰብ አባል ለሌላኛው የቤተሰብ አባል ከዳቦው ቆርሶ መስጠት የተከለከለ ነው ፤ 
ውኃ ማከፋፈል የሚቻለው ዝግ በሆኑ የውኃ ኮዳዎች (ባቅቡቆች) ብቻ መሆን አለበት ፡፡ 
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12. በእያንዳንዱ መግቢያ በር ላይ አንዱ ሰው ከሌላኛው ሰው የ 2 ሜትር እርቀትን እርቆ መቆም እንዳለበት 
የሚያሳዩ የመቆሚያ ቦታዎች በምልክት ይዘጋጃሉ ፡፡  

13. በቴሌቪዥን ፤ በሬዲዮና በማሕበራዊ የመልዕክት ማስተላለፊያ አውታሮችን በመጠቀም ለሕብረተሰቡ 
ወደ ጸሎት ማድረሻ ቦታዎች መግባት እንደማይቻል ማስታዎቅ ያስፈልጋል ።  በተጨማሪም ፤ ስለዚህ 
መመሪያ ቄሶች ለሕብረተሰቡ ማስረዳትና ማሳወቅ አለባቸው ፡፡ 

14. የጸሎት ማድረጊያ ቦታውን ግምት ውስጥ በማስገባት ፤ ቦታው ማስተናገድ የሚችለው 80 ተሳታፊዎችን 
፤ 20 መመሪያውን የሚያስከብሩ ሠራተኞችና የፀጥታ ኃይሎች ፤ በተጨማሪም እስከ 20 የሚደርሱ 
የተለያዩ ሠራተኞችን ብቻ ነው (እነዚህ ሠራተኞች ከቡድኑ ጋር መዋሃድ የለባቸውም) ፤ ለምሳሌ ፤ ፎቶ 
ቀራጭች ፤ ሥነ-ሥርዓቱ የሚያዘጋጁት ባለ ሙያዎችና ተሳታፊዎችን ለመመረቅ ወደ ቦታው የሚመጡ 
የሕዝብ ተመካዮችና ባለስልጣኖችን ብቻ ነው ፡፡ 


