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በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው፡፡ 
 

መልክተኛውም የሰጣችሁን (ማንኛውንም ) ነገር ያዙት፡፡  
ከርሱም የከለከላችሁን ነገር ተከልከሉ፡፡ ሐሽር (7) 
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መቅድም 
 
ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና 
ሰላም በነብያቱና በመልክተኞቹ መደምደሚያ በሆኑት በሰይድና 
ሙሐመድ ኢብን አብዲላህ፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና 
እስከለተ ቂያማ መመሪያቸውን በተከተሉ ሰዎች ሁሉ ይውረድ፡፡ 
 
ከዚህም በመቀጠል፡ 
   የቃላትን ምስጢራዊ አላማና አሳብ ጠለቅ ብለው ሳይገነዘቡ 
በቃሉ ውጫዊ ገጽታ ብቻ የሚመሩ በርካታ ሰዎች አሉ፡፡ እነሱም 
የተከበረው ነብያዊ ፈለግ ያቀፈውን ጥበብና ገራገርነት እንዲሁም 
ምስጢራዊ አሳብና አላማውን ለመረዳት ባለመሞክራቸው 
በራሳቸውና ይህን የጠጠረ ግንዛቤያቸውን ሊያሰተምሯቸው 
በሚሞክሩ ሰዎች ላይ ችግርና መከራ ይፈጥራሉ፡፡ ይህን ነብያዊ 
ፈለግ በተገቢው መልኩ ብንገነዘበውና ለሰዎች በዚሁ መልኩ 
ማቅረብ ብንችል አሸባሪ፣ ጠንፈኛና አክራሪ ቡድኖች እንዲሁም 
የግትር፣ ጠጣርና ብልሹ ግንዛቤና አስተያት ባለቤቶች ያነፈሱትና 
ያሰራጩት የተሳሳተ ፍችና ግንዛቤ የፈጠረውን አሉታዊ ገጽታ 
መለወጥ በቻልን ነበር፡፡ 
   ሐሰን ኢልበስሪ የተሰኙት ሊቅ (አላህ ምህረቱን ይችራቸውና) 
እንዲህ ይላሉ፡ ‹የተወሰኑ ሰዎች ኢባዳን በመፈለግ ትምህርትን 
ተውና በሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) ህዝቦች ላይ ጎራዴ አንግበው ወጡ፡፡ 
ትምህርትን በፈለጉ (በተማሩ) ኖሮ ከዚህ ተግባራቸው በገታቸው 
ነበር›፡፡  
   እኛ በአሁኑ ወቅት የንጹሁን ሃይማኖት ሁለገብ ህግጋት አላማ 
ግንዛቤን መሰረት ያደረገ ብሩህ የሃይማኖት አስተምህሮ አቀራረብ 
እጅጉን ያስፈልገናል፡፡ 
   ሊቃውንት፣ የሃማኖታዊ ህግ ምሁራንና የመሰረተ መንፈሳዊ 
ትምህርት ተመራማሪዎች ለፈትዋ(ለሃማኖታዊ ብያኔ)ና ለሃይማኖት 
አስተምህሮ አቀራረበ ባንድላይ ትክክለኛው መመዘኛ በመሆኑ የህግ 
ሁለገብ ግንዛቤ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡ ግምት 
የሚሰጣቸው የሃይማኖት ሊቃውንት የእምነቱ መመሪያዎች 
አጠቃላይ መዋቅራቸው የሰው ልጅ ጥቅም አስከባሪ ወይም ከሰው 



-4 -  
  

 

 

ልጅ አጥፊ ነገሮች ማስወገድን አለዚያም ሁለቱንም ጉዳዮች 
ባንድላይ መሰረት ያደረጉ መሆናቸውን አረጋግጠዋል፡፡ 
   እንዲሁም እነዚህ ሊቃውንት የህጉን አላማ መጠበቅ የስውን 
ልጅ ጥቅም  ማስከበር መሆኑንም ያረጋግጣሉ፡፡ ለሰው ልጆች 
ወሳኝ የሆኑት የህግ አላማዎች እምስት ናቸው፡፡ እነሱም 
የሃይማኖታቸውን፣ የሕይዎታቸውን፣ የአይመሯቸውን፣ ዘራቸውንና 
የንብረታቸውን ደህንነት ማስከበሩ ነው፡፡ የነዚህን አምስት 
መሰረታዊ ነገሮች ደህንነት  ያካተተ ነገር ሁሉ የሰውልጅ ጥቅም 
አስከባሪ ሲሆን እነዚህን አምስት መሰረታዊ ነገሮች የሚፃረር ነገር 
ሁሉ አጥፊ ነገር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን አጥፊ ነገር መከላከል 
የሰውን ልጅ ጥቅም ማስከበር ነው፡፡ 
   የነብያዊ ፈለጎች አጠቃላይ አላማ ከቁዱስ ቁርኣን አጠቃላይ 
አላማ ጋር የሚጣጣም መሆኑ ጥርጥር የለበትም፡፡ የቅዱስ ቁርኣንና 
የነብያዊ ፈለጎችን አላማ ስንገነዘብ የንጹሑን ሃይማኖታችንን 
አጠቃላይ አላማ ተገነዘብን ማለት ይሆናል፡፡ ይህም እንግዲህ 
ያለጥርጥር ወሰን የለሽ ፍትህ፣ ርህራሄ፣ መቻቻል፣ ማግራራትና 
ሰብእነት የተላበሰ ግንዛቤ ነው፡፡ የጥንትና የዘመኑም ሊቃውንት 
እነዚህን ተላላቅ አላማዎች ማሳካት የእስልምና ዋልታ ሲሆን ከነዚህ 
አላማዎች ጋር የሚፃረር ሁሉ ደግሞ ከእስልምና፣ ከአላማውና 
ከንጹህ ተፈጥሮው ጋር ይፃረራል በሚለው ጉዳይ አንድ አቋም 
ወስደዋል፡፡  
የእምነቱ ሊቃውንትና የሸሪዓ ህግ ሊቆች (ነገሮች የሚታዩት 
ከአላማቸው አንፃር ነው)፣ (አንዳንድ መመሪያዎች ዘመን በመቀየሩ 
መለወጣቸው እንግዳ ነገር ሊሆን አይገባም)፣ (ጥቅም ያለው ነገር 
ሁሉ በመሰረቱ የተፈቀደ ነው፡፡ ጉዳት የሚያስከትል ሁሉ ደግሞ 
በመሰረቱ እርም ነው)፣ (አንድ ሰው ራሱን እንዲጎዳ አይጠየቅም 
እንዲሁም ሌላውን ሊጎዳ አይፈቀድለትም)፣ (ጉዳት የሚያደርስ 
ነገር መወገድ አለበት)፣ (ጉዳት የሚያደርስን ነገር በሱ መሰል ወይም 
ከሱ በከፋ ጉዳት አድራሽ ነገር ለማስወገድ መሞከር ተገቢ 
አይደለም)፣ (አጠቃላይ ጉዳት የሚያደርስን ነገር ለማስወገድ ሲባል 
የግል ጉዳትን በትእግስት መቀበል ግድ ይሆናል)፣ (ከፍተኛ ጉዳት 
አድራሽ ነገርን በቀላል ጉዳት አድራሽ ነገር መከላከል ይቻላል)፣ 
(አጠቃላይ ጥቅም ከግል ጥቅም ይቀደማል)፣ (አጥፊን ነገር 
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መከላከል ጥቅም የሚያሰገኝን ነገር እውን ከማድረግ ይቀደማል)፣ 
(ቀላል ብልሹ ነገርን ለማስወገድ ታላቅ ጥቅምን ለአደጋ ማጋለጥ 
ተገቢ አይደለም)፣ (ሁለት አጥፊ ነገሮች በተፃራሪ መልኩ ቢደቀኑ 
ከባዱን በቀላሉ መከላከል ይኖርብናል)፣ (ችግር ነገሮችን 
እንዲናቃልል ያደርገናል)፣ (ለሰው ልጅ አማራጭ የሌለውን ነገር 
እውን ለማድረግ የተከለከለን ነገር ልንፈጸም እንችላለን)፣ (ለሰው 
ልጅ አማራጭ የሌለውን ነገር እውን ለማድረግ የሚፈጸም 
የተከለከለ ነገር በመጠኑ (በችግሩ መጠን) ይመዘናል)፣ (ልምድ 
ለሃይማኖታዊ ደንብ ድጋፍ ሊሆን ይችላል)፣ (በልመድ የታወቀ ነገር 
እንደተቀመጠ ቅድመ መስፈርት ነው)፣ (እንድን የተጠላ ነግ ከሱ 
በከፋ የተጠላ ነገር ማስወገድ አይፈቀድም)፣ (የተረጋገጠን ነገር 
በአጠራጣሪ አንከላከለውም)፣ (ማንኛውም ከፍትህ ወደበደል፤ 
ከርህራሄ ወደተቃራኒው፣ ከጥቅም ወደጥፋትና ከጥበብ ወደከንቱ 
የተለወጠ ነገር ሁሉ ከሃይማኖቱ ህግ ውጭ ነው) የሚሉ በዋና 
ደንብና በተቀጥላ ደንብ መልኩ  በርካታ ሁለገብ አላማዎችና 
አጠቃላይ መርሆችን አስቀምጠው እናገኛለን፡፡ 
   ይሁንና እኛ በአሁኑ ወቅት ሰዎችን ከነብያዊ ፈለጎች ብሎም 
ከራሱ ከሃይማኖቱ ከሚያደንብሩና ከሚያርቁ ግንዛቢዎችና 
አንድምታዎች ይልቅ ከዘመኑ አዳድስ ነገሮችና ከዘመኑ መንፈስ ጋር 
እንዲጣጣሙ ለማድረግ እንዲሁም ለሰዎች ቅርብ ይሆኑ ዘንድ  
ዘመናዊ የነብያዊ ፈለጎች አላማዎችን የሚያስጨብጥ ጠለቅ ያለ 
ንባብ ያስፈልገናል፡፡ 
   ከዚህ አኳያ ነው ይህ መጽሐፍ ሙሁርንና የህግ ባለሙያዎች 
የዘመን፣ ቦታና የሰዎች ሁኔታ መለውጥን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት 
ለተከበሩት የነብያዊ ፈለጎት ዘመናዊ ንባብና የምርምር ጥረት በር 
መክፈትን መሰረት አድርጎ የተዘጋጀው፡፡ ሊቃውንትና የህግ 
ባለሞያዎች በዚህ ዓይነቱ ዘመናዊ ንባብና የምርምር ጥረት ሲሰማሩ 
የመሰረተ ሃማኖት ትምህርትና የህግ ባለሞያዎች ያስቀመጡትን 
አንድ ፈትዋ (ሃይማናተቀዊ ብያኔ) ዘመን፣ ቦታና የሰዎች ሁኔታ 
ወይም ፈትዋ ሰጭው ሙሁር በመለውጡ ሊለውጥ ይችላል፣ 
በአንድ ዘመን ከወቅቱ የህዝቡ ጥቅም ጋር የተጣጣመ በመሆኑ 
አስፈላጊ የሆነ ነገር በሌላው ዘመን ሁኔታዎች በመለወጣቸው 
የጥቅሙም ገጽታ በመቀየሩ አላስፈላጊ ለሆን ይችላል፣ በአንድ 
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ዘመን፣ በተወሰነ አካባቢ፣ በልዩ ሁኔታ ጠቃሜ አንደሆነ የተበየነበት 
ነገር ዘመኑ፣ አካባቢው ወይም ሁኔታው በተለወጠበት አካባቢ 
ተላዋጭ ብያኔ ሊተካው ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ ሁሉም ወገን 
ግምት የሚሰጠውን የሃይማኖታዊ መረጃና አጠቃላው የህጉን አላማ 
መሰረት ያደረገ እንዲሁም ብያኔ የሚሰጠው ሰው ወይም ወገን 
ሙሉ ብቃት ያለው  መሆን ይኖርበታል የሚለውን መመሪያ 
አንዴም መዘንጋት የለባቸውም፡፡ 
   በዚህ መጽሐፍ ለነብያዊ ፈለጎች ዘመናዊ ንባብ በተግባር ማሳያ 
ይጠቅማሉ ብየ የገመትኳቸውን ናሙናዊ ጽሑፎች ሳሰፍር በዚህ 
መስክ ለተጨማሪ ጥናት ፈር ለመቅደድና መንገድ ለማሳየት አስቤ 
ነው፡፡ ወይም በቀላሉ እነዚህን ነብያዊ ፈለጎች ስናነብ ማሰተንተንና 
አእምሮን ማሰራት ግድ እንደሚል፣ ከዋናው ጸሑፍና ከማብራሪያ 
ጽሑፎች መካከል ልዩነት መኖሩን መገንዘብ አስፈላጊ መሆኑን፣ 
እንዲሁም ለዋናው ጽሑፍ የምንሰጠውን ዓይነት አክብሮት 
ለማብራሪያ ጽሑፉ መስጠት ተገቢ አይደለም፣ እንዲሁም 
ለተለዋጩ ነገር የቋሚውን ካባ ልናጎናጽፈው አይገባም የሚሉት 
ነገሮች ለመጠቆም ነው፡፡  
እኔ ያሰብኩት የተሳካ እንዲሆንና ከሃይማኖታዊ አስተምህሮ አድስ 
አቀራረብ አላበዎች አበይት የሆነውን ነጥብ በመጠቆም ተሳትፎ 
ያደረግሁ እንዲሆን   እመኛለሁ፡፡  
አንድን አላማ የሚያሳከው አላህ ነው፡፡ ቅን የሚያደርገውና 
ለክንውኑ ብርታት የሚሰጠውም እሱው ነው፡፡ 
   ፕሮፌሶር ሙሐመድ ሙኽታር ጉምዓ መብሩክ 

                  የአውቃፍ ሚኒስተር 

                  የአስልምና አጠቃላይ ጉባኤ ሊቀመንበር 

                  በአልአዝሃር አልሸሪፍ   

   የእስላማዊ ምርምር አካዳሚ አባል 
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ክፍል አንድ፡ ስለነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በቁዱስ ቁርኣን የተወሱ ቃላት 
 
ስለነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በቅዱስ ቁርኣን የሰፈሩ ቃለት 
ቅዱስ ቁርኣን የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) ታላቅ ደረጃ፣ ስነ ምግባርና 
በርካታ ውዳሴዎች ያሰፈረበትን አያሌ  ብሩህ ቃላት አካቷል፡፡ 
የእዝነት ነብይነታቸውን ሲገልጽ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ይላል፡ 
 

ِالَّ َرْحَمًة لِْلَعاَلِمینَ  ْرَسْلَناَك إ َ  َوَما أ
 
ትርጉሙም (ሙሐመድ ሆይ!) ለዓለማትም እዝነት አድርገን እንጅ 
አላክንህም፡፡) ማለት ነው፡፡ 1 እንዲሁም እንዲህ ይላላ፡ 

وا ِمْن  ا َغلِیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ ِ لِْنَت َلُھْم ۖ َوَلْو ُكْنَت َفّظً َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ
َذا َعَزْمَت  ِ ْمِر ۖ َفإ َحْولَِك ۖ َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغفِْر َلُھْم َوَشاِوْرُھْم فِي اْألَ

ْ َعَلى  ل لِینَ َفَتَوكَّ َ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ِنَّ هللاَّ ِ ۚ إ  .  هللاَّ
ትርጉሙም (ልበ ደረቅ በሆንክ ኖሮ ከዙሪያህ በተበተኑ ነበር፡፡ 
ከነርሱም ይቀር በል ለነርሱም ምህረትን ለምንላቸው፡፡ በነገሩም 
ሁሉ አማክራቸው፡፡ ቁርጥ ሀሳብም ባደረግህ ጊዜ በአላህ ላይ 
ተመካ፡፡ አላህ በርሱ ላይ ተመኪዎችን ይወዳልና፡፡) ማለት ነው፡፡ 2 
እንዲህም ይላል፡ 
 

ٌ ِمنْ  ْم َحِریٌص َعَلْیُكْم  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسول ُِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّ ْنف َ أ
 ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیمٌ 

ትርጉሙም (ከጎሳችሁ የሆነ ችግራችሁ በርሱ ላይ ጥኑ የሆነ በናንተ 
(እምነት) ላይ የሚጓጓ በምእምናን ርህሩህ አዛኝ የሆነ መልክተኛ 
በእርግጥ  መጣላችሁ) ማለት ነው፡፡ 3 እንዲህም ይላል፡ 

                                                        
1 አንቢያእ 107 

2 አለ ዒምራን 159 

3 አተውባ 128 
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 َ َنَّ فِیُكْم َرُسول ُموا أ َ َعِنتُّْم َواْعل َ ْمِر ل ِ ۚ َلْو ُیِطیُعُكْم فِي َكِثیٍر ِمَن اْألَ هللاَّ
َلْیُكُم اْلُكْفَر  ِ َه إ ُوِبُكْم َوَكرَّ ل ُ َنُھ فِي ق َلْیُكُم اْإلِیَماَن َوَزیَّ ِ َ َحبََّب إ ِكنَّ هللاَّ َٰ َول

اِشُدونَ  ِئَك ُھُم الرَّ ُوَلٰ ُُسوَق َواْلِعْصَیاَن ۚ أ   َواْلف
 
ትርጉሙም (በውስጣችሁም የኣላህ መልክተኛ መኖሩን ዕወቁ 
ከነገሩ በብዙው ቢከተላችሁ ኖሮ በእርግጥ በተቸገራችሁ ነበር፡፡ 
ግን አላህ እምነተን ወደናንተ አስወደደ:: በልቦቻችሁም ውስጥ 
አጌጠው፡፡ ክህደትንና አመጥንም እንቢተኛነትንም ወደናንተ የተጠላ 
አደረገ፡፡ እነዚያ (እምነትን የወደዱና ክህደትን የጠሉ) እነርሱ ቅኖቹ 
ናቸው፡፡) ማለት ነው፡፡ 1 የነብዩን ምላስ ሲያወደስ እንዲህ ብሏል፡  
 

 َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوىٰ 
 

ትርጉሙም (ከልብ ወለድም አይናገሩም፡፡) ማለት ነው፡፡ 2 
ዓይናቸውን ሲያወድስ እንዲህ ብሏል፡ 

 َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغىٰ 
 
ትርጉሙም ( ዓይኑ (ካየው) አልተዘነበለም፡፡ ወሰንም አላለፈም፡፡) 
ማለት ነው፡፡ 3 ልባቸውንም ሲያወድስ እንዲህ ይላል፡ 
 

َىٰ  َُؤاُد َما َرأ  َما َكَذَب اْلف
 
ትርጉሙም ( (ነብዩም በዓይኑ) ያየውን ልቡ አልዋሸም፡፡) ማለት 
ነው፡፡ 4 አእምሯቸውንም ሲያወድስ እንዲህ ብሏል፡ 
 

َّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىٰ   َما َضل
                                                        

1  አልሑጁራት 7 

2 አነጅም 3 

3 አነህም 17 

4  አነጅም 11 
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ትርጉሙም (ነብያችሁ (ሙሐመድ) አልተሳሳተም አልጠመመምም፡
፡) ማለት ይሆናል፡፡ 1 አስተማሪያቸውንም ሲያወድስ እንዲህ 
ብሏል፡ 

َُوىٰ  ََّمُھ َشِدیُد اْلق  َعل
 

ትርጉሙም ( ኀይሎቹ ብርቱው (መልአክ) አስተማረው፡፡) ማለት 
ነው፡፡ 2 ጠባያቸውንም ሲያወድስ እንዲህ ይላል፡ 
 

نََّك  ِ ٍُق َعِظیٍم َوإ َعَلٰى ُخل َ  ل
 

ትርጉሙም (አንተ በታላቁ ጠባይ ላይ ነህ፡፡) ማለት ነው፡፡ 3 
 
ሁለንተናቸውን ሲያወድስም እንዲህ ይላል፡ 
 
َ َواْلَیْوَم  ٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َیْرُجو هللاَّ ُْسَوة ِ أ َلَقْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

َ َكِثیًرا   اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ
 
ትርጉሙም (ለናንተ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ 
ሰው አላህንም በብዙ ለሚያወሳ በአላህ መልክተኛ መልካም 
መከተል አላቸው፡፡) ማለት ነው፡፡ 4 ልባቸውንም እንዳሰፋላቸው 
ሲገልጽ እንዲህ ይላል፡ 
 

َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ  َ  أ
 

                                                        
1  አነጅም 2 

2 አነጅም 5 

3 አልቀለም 4 

4 አል አሕዛብ 21 
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ትርጉሙም (ልብህን ለአንተ አላሰፋንልህምን? (አስፍተንለሃል) 
ማለት ነው፡፡ 1 
 ያለፈውንና የሚመጣውን ኃጢያታቸውን እንደማረላቸው 
ሲገልጽም እንዲህ ብሏል፡ 

  
ا َفَتْحَنا َلَك  نَّ ِ َر .  َفْتًحا ُمِبیًناإ َخَّ َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتأ ُ َما َتَقدَّ َیْغفَِر َلَك هللاَّ

ْیَك َوَیْھِدَیَك ِصَراًطا ُمْسَتقِیمً  َ   اَوُیِتمَّ ِنْعَمَتُھ َعل
 
ትርጉሙም (እኛ ለአንተ ግልጽ የሆነን መክፈት ከፈትንልህ፡፡ አላህ 
ከኃጢያትህ ያለፈውንና የሚመጣውን ላንተ ሊምር ጸጋውንም 
ባንተ ላይ ሊሞላ ቀጥተኛውንም መንገድ ሊመራህ (ከፈተልህ) 
ማለት ነው፡፡ 2 
ቃል ጊዳናቸውን የኣለህ ቃል ኪዳን እንዳደረገ ሲያብራራም እንዲህ 
ይላል፡ 
 

ْیِدیِھْم ۚ  َ ِ َفْوَق أ َ َیُد هللاَّ َما ُیَباِیُعوَن هللاَّ نَّ ِ َِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك إ ِنَّ ال َفَمْن َنَكَث إ
ْجًرا  َ َ َفَسُیْؤِتیِھ أ ْوَفٰى ِبَما َعاَھَد َعَلْیُھ هللاَّ َ َٰى َنْفِسِھ ۖ َوَمْن أ َما َیْنُكُث َعل نَّ ِ فَإ

  َعِظیًما
 

ትርጉሙም (እነዚያ ቃል ኪዳን የሚጋቡህ ቃል ኪዳን የሚጋቡት 
አላህን ብቻ ነው፡፡ የአላህ እጅ (ኃይሉ) ከእጆቻቸው በላይ ነው፡፡ 
ያፈረሰም ሰው የሚያፈርሰው በነፍሱ ላይ ብቻ ነው፡፡ በርሱ ላይ 
አላህን ቃል ኪዳን የተጋባበትን የሞላም ሰው ታላቅ ምንዳን 
በእርግጥ ይሰጠዋል፡፡) ማለት ነው፡፡ 3 ከነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ዘንድ 
ድምፃቸውን ከፍ ያደረጉትን ሰዎች ሲያወግዝም እንዲህ ይላል፡ 
 

                                                        
1  አሸርሕ 1 

2 አልፈትሕ 1-2 

3 አልፈትሕ 10 
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ِبيِّ َوَال َتْجَھُروا ی َْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ ِذیَن آَمُنوا َال َتْرَفُعوا أ َّ َھا ال یُّ َ ا أ
ْنُتْم َال َتْشُعُرونَ َلُھ ِباْلَقْوِل َكَجْھِر َبْعِضُكْم  َ ُُكْم َوأ ْعَمال َ ْن َتْحَبَط أ َ   لَِبْعٍض أ

 
ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ድመጾቻችሁን ከነብዩ ደምጽ 
በላይ ከፍ አታድርጉ ከፊላችሁም ለከፊሉ እንደሚጮህ በንግግሩ 
ለርሱ አይጩሁ፡፡ እናንተ የማታውቁ ስትሆኑ ሥራዎቻችሁ 
እንዳይበላሹ (ተከልከሉ)፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ ከሳቸው ዘንድ 
ድምፃቸውን ዝቅ ያደረጉተን ሰዎች ሲያወድስ እንዲህ ይላል፡ 
 
 ُ َِّذیَن اْمَتَحَن هللاَّ ئَِك ال َٰ ُول ِ أ َْصَواَتُھْم ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ وَن أ ِذیَن َیُغضُّ َّ ِنَّ ال إ

ْجٌر َعِظیمٌ  َ ٌ َوأ ْقَوٰى ۚ َلُھْم َمْغفَِرة ُوَبُھْم لِلتَّ ل ُ  ق
 

ትርጉሙም (እነዚያ በአላህ መልክተኛ ዘንድ ድምጾቻቸውን ዝቅ 
የሚያደርጉ እነዚህ እነዚያ አላህ ልቦቻቸውን ለፍርሃት የፈተናቸው 
ናቸው፡፡ ለነሱም ምህረትና ታላቅ ምንዳ አላቸው፡፡) ማለት ነው፡፡2 
የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) ሕይወት ህዝቦች ቅጣት እንዳይወርድባቸው 
ወይም ድርቅ እንዳያገኛቸው ዋስትና ማድረጉን ሲገልጽም እንዲህ 
ይላል፡ 

ْنَت فِیِھْم ۚ  َ َبھُْم َوأ ُ لُِیَعذِّ َبُھْم َوُھْم َوَما َكاَن هللاَّ ُ ُمَعذِّ َوَما َكاَن هللاَّ
 َیْسَتْغفُِرونَ 

 
ትርጉሙም (አላህም አንተ በውስጣቸው እያለህ (ድንጊያይ 
በማዝነምና ባሳማሚ ቅጣት) የሚቀጣቸው አይደለም፡፡ አላህም 
እነሱ ምህረትን የሚለምኑ ሲሆኑ የሚቀጣቸው አይደለም፡፡) ማለት 
ነው፡፡ 3 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በኢብራሂም (አ.ሰ.) ልሳን የተነገረውን እንዲህ 
የሚለውን የአላህን ቃል፡ 

                                                        
1 አል ሑጁራት 2 

2 አል ሑጁራት 3 

3 አል አንፋል 33 
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نَُّھنَّ  ِ ُھ ِمنِّي ۖ َوَمْن  َربِّ إ نَّ ِ َْضَلْلَن َكِثیًرا ِمَن النَّاِس ۖ َفَمْن َتِبَعنِي َفإ أ

ُوٌر َرِحیمٌ  َك َغف نَّ ِ   َعَصاِني َفإ
 

ትርጉሙም (ጌታየ ሆይ! እነርሱ (ጠዖታት) ከሰዎች ብዙዎችን 
አሳስተዋልና የተከተለኝም ሰው እርሱ ከኔ ነው፡፡ ትእዛዜንም የጣሰ 
ሰው አንተ መሃሪ አዛኝ ነህ፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ እንዲሁም በኢሳ 
(አ.ሰ.) ልሳን የተነገረውን እንዲህ የሚለውን የአላህን ቃል፡ 
 

ْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ  َ َك أ نَّ ِ ِْن َتْغفِْر َلھُْم َفإ ھُْم ِعَباُدَك ۖ َوإ نَّ ِ ْبُھْم َفإ ْن ُتَعذِّ ِ   إ
 

ትርጉሙም (ብትቀጣቸው እነርሱ ባሮችህ ናቸው፡፡ ለነርሱ 
ብትምርም አንተ አሸናፊው ጥበበኛው ነህ (ይላል)፡፡ 2 ማለት ነው 
 
ባነበቡ ጊዜ እጆቻቸውን ወደላይ ከፍ አደርገው፡ ጌታዬ ሆይ! 
የህዝቦቼን ነገር አደራ፣ የህዝቦቼን ነገር አደራ አሉና አለቀሱ፡፡ ያን 
ጊዜ አላህ (ሱ.ወ.) እሱ ያሉት ነገር ሳይጠፋው ጂብሪል ሆይ! 
ወደሙሐመድ ሂድና ምንድን ነው የሚያስለቅስህ ብለህ ጠይቀው 
አለ፡፡ ጂብሪልም (አ.ሰ.) ወደነብያችን መጣና ጠየቃቸው፡፡ 
እሳቸውም ያሉትን ነገሩት፡፡ ያን ጊዜ አላህ አሁንም ሁሉንም 
የሚያቅ ሆኖ እያለ ጅብሪል ሆይ! ወደሙሐመድ ሂድና እኛ 
ስለህዝቦችህ እናስደስትሃለን አናስከፋህምም በለው አለ፡፡3 የዚህም 
ጉዳይ እውነትነት ማስረጃው እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው፡ 

َك َفَتْرَضىٰ  ََسْوَف ُیْعِطیَك َربُّ  َول
 

                                                        
1 ኢብራሂም 36 

2 አል ማኢዳህ 118 

3 ሙስሊም ዘግበውታል ቁትር (202) 
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ትርጉሙም (ጌታህም ወደፊት ብዙን (ስጦታ) ይሰጠሃል፡፡ 
ትደሰታለህም፡፡) 1  ማለት ነው፡፡  
አላህ (ሱ.ወ) ነብያችንን ሲያናግራቸው(ተነጋሪ ሲያደርግ)ና 
ስማቸውንም ሲያወሳ በአክብሮት ነው፡፡ የልቅና ባለቤት የሆነው 
አላህ (ሱ.ወ) ሌሎችን ነብያት በስማችው ነው የሚጠራቸው 
ለምሳሌ እንዲህ ይላል፡ 
 

ْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ  َ ْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن أ ُ  َوق
  

ትርጉሙም (አደም ሆይ! አንተ ከነሚስተህ በገነት ተቀመጥ፡፡) 2 
ማለት ነው፡፡ እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
 

ْن َمَعكَ  َمٍم ِممَّ ُ ا َوَبَرَكاٍت َعَلْیَك َوَعَلٰى أ َ َیا ُنوُح اْھِبْط ِبَسَالٍم ِمنَّ   قِیل
 
ትርጉሙም (ኑሕ ሆይ! ከኛ በሆነ ሰላም ባንተ ላይና አንተም ጋር 
ባሉት ህዝቦች (ትውልድ) ላይ በሆኑ በረከቶችም የተጎናጸፍክ ሆነህ 
ውረድ… ተባለ፡፡) 3  ማለት ነው፡፡ እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
 

ْبَراِھیمُ   ِ ْؤَیا.  َیا إ ْقَت الرُّ   َقْد َصدَّ
 

ትርጉሙም (ኢብራሂም ሆይ! ራእይቱን በውነት አረጋግጥክ፡፡) 4 
ማለት ነው፡፡ አሁንም እንዲህ ይላል፡ 
 

ا  نَّ ِ ْرِض َیا َداُووُد إ  َجَعْلَناَك َخلِیَفًة فِي اْألَ
  

                                                        
1 እል ዱሓ 5 

2 አል በቀራ 35 

3 ሁድ 48 

4  አል ሷፋት 104-105 
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ትርጉሙም (ዳውድ ሆይ! እኛ በምድር ላይ ምትክ አድርገነሃል፡፡) 1 
ማለት ነው፡፡ 
 
እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
 

ِس ُطًوى.  َیا ُموَسىٰ  َك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ نَّ ِ ْیَك ۖ إ َ َْع َنْعل َنا َربَُّك َفاْخل َ نِّي أ ِ   إ
 

ትርጉሙም (ሙሣ ሆይ! እኔ ጌታህ እኔ ነኝ፡፡ መጫሚያዎችህንም 
አውልቅ፡፡ አንተ በተቀደሰው ሸለቆ በጡዋ ነህና) 2 ማለት ነው፡፡
እንዲሁም እንዲህ ይላል፡   
 

ُغَالٍم اْسُمُھ َیْحَیىٰ  ِ ُرَك ب ا ُنَبشِّ نَّ ِ ا إ    َیا َزَكِریَّ
 

ትርጉሙም( ዘከርያ ሆይ! እኛ በወንድ ልጅ ስሙ ያሕያ በሆነ ከዚህ 
በፊት ሞክሸን ባለደረግንለት እናበስርሃለን (አለው) )3 ማለት ነው፡፡ 
እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
  

اَیا َیْحَیٰى ُخِذ اْلِكَتاَب  ً ٍة ۖ َوآَتْیَناهُ اْلُحْكَم َصِبّی ُوَّ   "ِبق
 
ትርጉሙም ( ያሕያ ሆይ! መጽሐፉን በጥብቅ ያዝ (አልነው) 
ጥበብንም በህፃንነቱ ሰጠነው፡፡)4 ማለት ነው፡፡ እንዲህም ይላል፡ 
 

ُ َیا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر ِنْعَمتِي َعَلْیَك َوَعَلٰى َوالَِدِتكَ إ َ هللاَّ   ْذ َقال
  

                                                        
1 ሷድ 26 

2 ጧሀ 11 - 12 

3 መርየም 7 

4 መርየም  12 
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ትርጉሙም (አላህ በሚል ጊዜ (አስታውስ) የመርየም ልጅ ዒሳ 
ሆይ! በአንተና በእናትህ ላይ (የዋልኩላችሁን) ጸጋዬን አስታውስ፡፡) 
1 ማለት ነው፡፡ 
-በአንፃሩ- አላህ (ሱ.ወ) ነብያችንን ሲያናግር (ተነጋሪ ሲያደርግ) 
አክብሮት ያዘለውን መልክተኛና ነብይነትን ወይም ክብርና ልቅናን 
አለዚያም ልዝብ ቃልን በመጥቀስ  ነው፡፡  ለምሳሌ እንዲህ ይላል፡ 
 

ْیَك ِمْن َربَِّك  َ ل ِ َ إ ْنِزل ُ ِّْغ َما أ ُ َبل ُسول یَُّھا الرَّ َ  َیا أ
 

ትርጉሙም (አንተ መልክተኛ ሆይ! ከጌታህ ወዳንት የተወረደውን 
አድርስ፡፡)2 ማለት ነው፡፡ እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
 

ًرا َوَنِذیًرا ْرَسْلَناَك َشاِھًدا َوُمَبشِّ َ ا أ نَّ ِ ِبيُّ إ یَُّھا النَّ َ  َیا أ
 

ትርጉሙም (አንት ነቢዩ ሆይ! እኛ መስካሪ፣ አብሳሪና አስፈራሪም 
አድርገን ላክንህ፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
 

   ُ ل مِّ َھا اْلُمزَّ یُّ َ ً   .َیا أ الَّ َقلِیل ِ َ إ َّْیل ِم الل ُ ُْص ِمْنُھ َقلِیًال   .ق ِو اْنق َ  ِنْصَفُھ أ
 

ትርጉሙም (አንተ ተከናናቢው ሆይ! ሌሊቱን ሁሉ ጥቂት ሲቀር 
ቁም (ስገድ)፡፡ ግማሹን (ቁም) ወይም ከርሱ ጥቂትን ቀንስ፡፡) 4 
ማለት ነው፡፡ እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 
 

رُ  ثِّ یَُّھا اْلُمدَّ َ ْنِذرْ   .َیا أ َ ْم َفأ ُ رْ   .ق َك َفَكبِّ رْ   .َوَربَّ  َوِثَیاَبَك َفَطھِّ
 

                                                        
1  አል መኢዳህ 110 

2 አል ማኢዳህ 67 

3  አል አሕዛብ 45 

4  አል ሙዘሚል 1-3 
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ትርጉሙም (አንተ (ልብስህን) ደራቢው ሆይ! ተነሳ፡፡ 
አሰጠንቅቅም፡፡ ጌታህንም አክብር፡፡ ልብስህንም አጥራ፡፡) 1 ማለት 
ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) ስማቸውን በማውሳት ክብርን በለገሳቸው ጊዜም 
ክብርና አንጸባራቂ ከሆነው ከመልክተኛነት ጋር አቆራኝቶ ነው፡፡ 
ስማቸውን እንዲህ ሲል ያወሳው፡ 
 

اِر  اُء َعَلى اْلُكفَّ َِشدَّ َِّذیَن َمَعُھ أ ِ ۚ َوال ُ هللاَّ ٌد َرُسول  ُرَحَماُء َبْیَنھُمْ ُمَحمَّ
 

 ትርጉሙም (የአላህ መልክተኛ ሙሐመድ እነዚያም ከርሱ ጋር 
ያሉት (ወዳጆቹ) በከሃዲዎች ላይ ብርቱዎች በመካከላቸው አዘኞች 
ናቸው፡፡) 2 ማለለት ነው፡፡ እንዲሁም እንዲህ ሲል አውስቷል፡ 
 

 ُ ُسل َْت ِمْن َقْبلِِھ الرُّ ٌ َقْد َخل ِالَّ َرُسول ٌد إ  َوَما ُمَحمَّ
 

ትርጉሙም (ሙሐመድም ከበፊቱ መልክተኞች በእርግጥ ያለፉ 
የሆነ መልክተኛ እንጅ ሌላ አይደለም፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) ነብያትንና መልክተኞችን በነብያችን ሙሐመድ 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንዲያምኑ እንዲሁም እንዲረዷቸው  ቃል ኪዳን 
አስገብቷል፡፡ እንዲህም ይላል፡ 
 

ِبیِّیَن َلَما آَتْیُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ  ُ ِمیَثاَق النَّ َخَذ هللاَّ َ ْذ أ ِ َجاَءُكْم َوإ
َخْذُتْم  َ ْقَرْرُتْم َوأ َ أ َ َ أ ُھ ۚ َقال ٌق لَِما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتْنُصُرنَّ ٌ ُمَصدِّ ول َرسُ
َنا َمَعُكْم ِمَن  َ َ َفاْشَھُدوا َوأ ْقَرْرَنا ۚ َقال َ ُوا أ ِْصِري ۖ َقال لُِكْم إ َعَلٰى َذٰ

اِھِدینَ   الشَّ
ትርጉሙምመ (አላህ የነብያትን ቃል ኪዳን ከመጽሐፍና ከጥበብ 
ስጥቻችሁ ከዚያም ከናንተ ጋር ላለው (መጽሐፍ) የሚያረጋግጥ 

                                                        
1  አልሙደሲር 1 - 4 

2 አል ፈትሕ 29 

3 አለ ኢምራን 144 
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መልክተኛ ቢመጣላችሁ በርሱ በእርግጥ እንደምታምኑበት 
በእርግጥም እንድትረዱት ሲል በያዘ ጊዜ (አስታውስ)፡፡) 1 ማለት 
ነው፡፡  
አላህ (አ.ወ.) ለነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከለገሰው አክብሮት ሌላኛው 
ደግሞ መልክተኛነታቸውን ለሰዎች ሁሉ ማድረጉ ነው፡፡ 
ማንኛውም መልክተኛ ለህዝቡ ብቻ ነበር የሚላከው፡፡ የኛ ወዳጅ 
ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) ግን ጌታቸው (አ.ወ.) የላካቸው ለሰው ልጅ 
በሙሉ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ይላል፡ 
 

اِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا  ًة لِلنَّ ِالَّ َكافَّ ْرَسْلَناَك إ َ  َوَما أ
 

ትርጉሙም (አንተንም ለሰዎች ሁሉ በመላ አብሳሪና አስፈራሪ 
አድርግን ቢሆን እንጂ አላክንህም፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ የነብያትና 
የመልክተኞችም መደምደሚያ አድርጓቸዋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ 
ይላል፡ 

ِبیِّیَن  ِ َوَخاَتَم النَّ َ هللاَّ ِكْن َرُسول َحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلٰ َ َبا أ َ ٌد أ  َما َكاَن ُمَحمَّ
 
ትርጉሙም (ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ የአንድም ሰው አባት 
አይደለም፡፡ ግን የአላህ መልክተኛና የነቢዮች መደምደሚያ ነው፡፡) 
3 ማለት ነው፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የነብያት አባት የሆኑት የኢብራሂም (አ.ሰ.) 
ጸሎት(ውጤት) እንዲሁም የኢሳ (አ.ሰ.) ብስራት ናቸው፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (እኔ የአባቴ የኢብራሂም ጸሎት፣ 
ህዝባቸውን ያበሰሩበት የነብዩ ኢሳ ብስራትና ከርሷ በርሃን ወጥቶ 
የሻም ቤተመንግስቶችን በብርሃኑ እንዳካተተ ያየችው የእናቴ ሕልም 
ነኝ፡፡) 4 አላህ (ሱ.ወ.) በሰይድና ኢብራሂም ልሳን እንዲህ ይላል፡ 

                                                        
1 አለ ኢምራን 81 

2  ሰበእ 28 

3  አል አሕዛብ 40 

4 ኢማሙ አሕመድ ዘግበውታል ቁጥር (17163) 
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ُو    َنا َواْبَعْث فِیِھْم َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتل ُِّمُھُم اْلِكَتاَب َربَّ ْیِھْم آَیاِتَك َوُیَعل َ َعل

ْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ  َ َك أ نَّ ِ یِھْم ۚ إ  َواْلِحْكَمَة َوُیَزكِّ
 

ትርጉሙም (ጌታችን ሆይ! በውስጣቸውም ከነሱው የሆነን 
መልክተኛ በነርሱ ላይ አንቀጾችህን የሚያነብላቸውን መጽፍንና 
ጥበብንም የሚያስተምራቸውን (ከክህደት) የሚያጠራቸውንም ላክ፡
፡ አንተ አሸናፊው ጠበበኛው አንተ ብቻ ነህና፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ 
እንድሁም በሰይድና ኢሳ ልሳን እንዲህ ይላል፡ 
 
َلْیُكْم  ِ ِ إ ُ هللاَّ نِّي َرُسول ِ َ إ ِْسَراِئیل َ ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َیا َبِني إ ْذ َقال ِ َوإ
ِتي ِمْن َبْعِدي  ْ ًرا ِبَرُسوٍل َیأ ْوَراِة َوُمَبشِّ ًقا لَِما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّ ُمَصدِّ

َذا ِسْحٌر ُمِبینٌ اْسُمُھ  ُوا َھٰ َناِت َقال ا َجاَءُھْم ِباْلَبیِّ َمَّ ْحَمُد ۖ َفل َ  أ
 

ትርጉሙም (የመርየም ልጅ ዒሳም የእስራኤል ልጆች ሆይ! እኔ 
ከተውራት በፊቴ ያለውን የማረጋግጥና ከኔ በኋላ በሚመጣው 
መልክተኛ ስሙ አሕመድ በሆነው የማበስር ስሆን ወደናንተ 
(የተላከሁ) የአላህ መልክተኛ ነኝ፡፡ ባለ ጊዜ (አስታውስ) በግልጽ 
ታምራቶች በመጣቸውም ጊዜ ይህ ግልጽ ድግምት ነው አሉ፡፡) 2 
ማለት ነው፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በእለተ ቂያማ የመጀመሪያው አማላጅ፣ 
መልጃው ተቀባይነት ከሚያገኘው ፍጡር ሁሉም የመጀመሪያው 
እንድሁም በዚያው ቀን ምስጉን የሆነ ቦታ ባለቤት ናቸው፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 

َك َمَقاًما َمْحُموًدا ْن َیْبَعَثَك َربُّ َ ْد ِبِھ َنافَِلًة َلَك َعَسٰى أ ْیِل َفَتَھجَّ َّ  َوِمَن الل
 

                                                        
1 አል በቀራህ 129 

2  አሶፍ 6 
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ትርጉሙም (ከሌሊትም ላንተ ተጨማሪ የሆነችን ሶላትን በርሱ 
(በቁርኣን) ስገድ፡፡ ጌታህ ምስጉን በሆነ ስፍራ በእርግጥ ያቆምሃል፡፡
) 1 ማለት ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) በራሱ በነብያችን ላይ የእክብሮት እዝነት አውርዶ 
መላእኮቸና ምእምናንም ከሱ ለነብዩ የአክብሮት እዝነት እንዲለምኑ 
እንድህ ሲል አዟል፡ 

 
ِبيِّ ۚ َیا  ُّوَن َعَلى النَّ َ َوَمَالئَِكَتُھ ُیَصل ِنَّ هللاَّ ُّوا َعَلْیِھ إ ِذیَن آَمُنوا َصل َّ َھا ال یُّ َ أ

ُِّموا َتْسلِیًما  َوَسل
 

ትርጉሙም (አላህና መላእክቱ በነቢዩ ላይ የአክብሮት እዝነትን 
ያወርዳሉ፡፡ እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በርሱ ላይ የአክብሮት እዝነት 
አውርዱ፡፡ የማክበርን ሰላምታ ሰላም በሉ፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) የንብዩን ስግደት ለምእምናን ርህራሄና እርካታ 
መሆኑን እንዲህ በማለት ገለጹዋል፡ 

ُ َسِمیٌع َعلِیمٌ  ِنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُھْم ۗ َوهللاَّ ِّ َعَلْیِھْم ۖ إ  َوَصل
 

ትርጉሙም (ለነሱም ጸልይላቸው፡፡ ጸሎትህ ለነሱ እርካታ ነውና፡፡ 
አላህም ሰሚ አዋቂ ነው፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ አላህ (ሱ. ወ. ) 
ምእምናን በነብዩ ላይ የአክብሮት እዝነት ማውረዳቸው በትንሳኤ 
ቀን የነብዩን (ሶ.ዐ.ወ.) ምልጃ ማግኛ ሰፊ በር እንድሆን አድረጓል፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (አዛን አድራጊን በሰማችሁ ጊዜ 
እሱ እንደሚለው በሉ፡፡ ከዚያም በኔ ላይ የአክብሮት አዝነት 
አውርዱ፡፡ ምክኒያታም በኔ ላይ አንድ ጊዜ የአክብሮት አዝነት 
ያወረደ ሰው በሱ ላይ አላህ (ሱ.ወ.) አስር ጊዜ የአክብሮት አዝነት 
ያውድለታልና፡፡ ከዚያም ለኔ ከአላህ ዘንድ -ወሲላ-ን ለምኑልኝ፡፡ 
አሷም በጀነት ያለች ከአላህ ባሮች ለአንዱ እንጂ የማትሰጥ ቦታ 

                                                        
1 አል ኢስራእ 79 

2 አል አሕዛብ 56 

3 አል ተውባህ 103  
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ናት፡፡ እኔም ያ የአላህ ባሪያ እንዲሆን አከጅላለሁ፡፡ ወሲላን 
የለመነልኝ ሰው የኔ ምልጃ ለሱ ተገቢው ይሆናል፡፡) 1 
 

  
*    *    *   

                                                        
1  ሙስሊም ዘግበውታል ቁትር (384) 
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ክፍል ሁለት፡ 
የነብያችን ፈለጎችና አስረጅነታቸው 

 
 
 

የነብያችን ፈለጎችና አስረጅነታቸው 
ስለነብያዊ ፈለጎች ስናወራ ከአስላማዊ ህግ መመንጫ መሰረቶች 
ስለሁለተኛው መሰረት ይሆናል የምናወራው፡፡ የሙስሊሙ 
ህብረተሰብ  ሙሁራን፣ የህግ ባለሞያዎችና የመሰረተ መንፈሳዊ 
ትምህርት ተመራማሪዎች በነብያዊ ፈለጎች አስረጅነት አንድ አቋም 
ወስደዋል፡፡ የመልክተኛውን ትእዛዝ ማክበር የአላህን ትእዛዝ 
ማክበር በመሆኑም ተስማምተዋል፡፡ አላህ (ሱ. ወ. ) እንድህ ይላል፡ 
 
ْمِر ِمْنُكْم ۖ  ُولِي اْألَ َ َوأ ُسول ِطیُعوا الرَّ َ َ َوأ ِطیُعوا هللاَّ َ ِذیَن آَمُنوا أ َّ َھا ال یُّ َ َیا أ

ِْن َتَناَزْعُتْم فِي ِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن  َفإ ُسوِل إ ِ َوالرَّ َلى هللاَّ ِ وهُ إ َشْيٍء َفُردُّ
ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ۚ َذٰ  َّ ِویِبا ْ ْحَسُن َتأ َ ً لَِك َخْیٌر َوأ   ال

 
ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ተገዙ፡፡ 
መልክተኛውንና ከናንተም የስልጣን ባለቤቶችን ታዘዙ፡፡ 
በማንኛውም ነገር ብትከራከሩ በአላህና በመጨረሻው ቀን 
የምታምኑ ብትሆኑ (የተከራከራችሁበትን ነገር) ወደአላህና 
ወደመልክተኛው መልሱት፡፡ ይህ የተሻለ መጨረሻውም ያማረ 
ነው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ አንድሁም እንደህ ይላል፡ 
 

َُّكْم ُتْرَحُمونَ  َ َلَعل ُسول َ َوالرَّ َِطیُعوا هللاَّ  َوأ
 

                                                        
1 አል ኒሳእ 59 



-22-  
  

 

 

ትርጉሙም (ይታዘንላችሁም ዘንድ አላህንና መልክተኛውን ታዘዙ፡፡
1 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

َ َال ُیِحبُّ اْلَكافِِرینَ  ِنَّ هللاَّ َّْوا َفإ ِْن َتَول َ ۖ َفإ ُسول َ َوالرَّ ِطیُعوا هللاَّ َ ْ أ ُل  ق
 

ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውን ታዘዙ፡፡ ብትሸሹም አላህ 
ካሀዲዎችን አይወድም በላቸው፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ 
ይላል፡ 
 

َِطیُعوا  ُوا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم ۖ َوأ َ َوَرُسوَلُھ َوَال َتَناَزُعوا َفَتْفَشل هللاَّ
اِبِرینَ  َ َمَع الصَّ ِنَّ هللاَّ   َواْصِبُروا ۚ إ

 
ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውንም ታዘዙ፡፡ አትጨቃጨቁም 
ትፈራላችሁና ኃይላችሁም ትሄዳለችና፡፡ ታገሱም አላህ 
ከተእግስተኞች ጋር ነውና፡፡)3 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

 َ َِطیُعوا هللاَّ َما َوأ نَّ َ ْیُتْم َفاْعَلُموا أ َّ ِْن َتَول َ َواْحَذُروا ۚ َفإ ُسول َِطیُعوا الرَّ َوأ
  َعَلٰى َرُسولَِنا اْلَبَالُغ اْلُمِبینُ 

 
ትርጉሙም (አላህንም ተገዙ፡፡ መልክተኛውንም ታዘዙ፡፡ 
ብትሸሹም በመልክተኛችን ላይ ያለበት  ግልጹ ማድረስ ብቻ 
መሆኑን እወቁ፡፡) 4 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

 َ ِطیُعوا هللاَّ َ ْ أ ُل َ ق َما َعَلْیِھ َما ُحمِّل نَّ ِ ْوا َفإ َّ ِْن َتَول َ ۖ َفإ ُسول ِطیُعوا الرَّ َ َوأ
ِالَّ اْلَبَالُغ  ُسوِل إ َى الرَّ ِْن ُتِطیُعوهُ َتْھَتُدوا ۚ َوَما َعل ْلُتْم ۖ َوإ َوَعَلْیُكْم َما ُحمِّ

 اْلُمِبینُ 
                                                        

1 አለ ኢምራን 132 

2  አለ ኢምራን 32 

3 አል አንፋል 46 

4 አል ማኢዳህ 92 
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ትርጉሙም (አላህን ተገዙ፡፡ መልክተኛውንም ታዘዙ፡፡ ብትሸሹም 
(አትጎዱትም) በርሱ ላይ ያለበት የተገደደውን ማድረስ ብቻ ነው፡፡) 
1 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 
ْرَسْلَناَك َعَلْیِھْم  َ َّٰى َفَما أ َ ۖ َوَمْن َتَول َطاَع هللاَّ َ َ َفَقْد أ ُسول َمْن ُیِطِع الرَّ

 َحفِیًظا
 

ትርጉሙም  (መልክተኛውን የሚታዘዝ ሰው በእርግጥ አላህን 
ታዘዘ፡፡ ከትእዛዝም የሸሸ ሰው (አያሳስብህ) በነሱ ላይ ጠባቂ 
አድርገን አላክንህምና፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 
ِبیِّیَن  ُ َعَلْیِھْم ِمَن النَّ ْنَعَم هللاَّ َ َِّذیَن أ ِئَك َمَع ال ُوَلٰ َ َفأ ُسول َ َوالرَّ َوَمْن ُیِطِع هللاَّ

ِئَك َرفِیًقا ُوَلٰ الِِحیَن ۚ َوَحُسَن أ َھَداِء َوالصَّ یقِیَن َوالشُّ دِّ  َوالصِّ
 

ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው እነዚህ 
እነዚያ አላህ በነርሱ ላይ ከለገሰላቸው ከነብያት፣ ከጻድቃንም፣ 
ከሰማእታትም ከመልካሞቹ ጋር ይሆናሉ የነዚያም ጓደኝነት አማረ፡፡
) 3 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

َ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما  َوَمْن ُیِطِع هللاَّ
 

ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውን የሚታዘዝም ሰው በእርግጥ 
ታላቅን እድል አገኘ፡፡) 4 ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

                                                        
1  አል ኑር 54 

2 አል ኒሳእ 80 

3 አልኒሳእ 69 

4 አል አሕዛብ 71 
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ْنَھاُر َخالِِدیَن  اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْألَ َ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّ َوَمْن ُیِطِع هللاَّ
لَِك اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ   فِیَھا ۚ َوَذٰ

 
ትርጉሙም (አላህና መልክተኛውንም የሚታዘዙ ሰዎች ከስሮቻቸው 
ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ 
ያገባቸዋል፡፡ ይህም ትልቅ ዕድል ነው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ አሁንም 
እንድህ ይላል፡ 
 

ْنٰھُر ۖ َوَمن   ٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَھا اْألَ ُھۥ ُیْدِخْلُھ َجّنٰ َ َ َوَرُسول َوَمن ُیِطِع هللاَّ
لِیًما َ ْبُھ َعَذاًبا أ َّ ُیَعذِّ   َیَتَول

 
ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው ከስሮቻቸው 
ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች ያገበዋል፡፡ የሚሸሸውንም ሰው 
አሳማሚውን ቅጣት ይቀጠዋል፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ 
 
َْن  ِ َوَرُسولِِھ لَِیْحُكَم َبْیَنُھْم أ َلى هللاَّ ِ َذا ُدُعوا إ ِ َ اْلُمْؤِمِنیَن إ َما َكاَن َقْول نَّ ِ إ

ِئَك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ  ُوَلٰ َطْعَنا ۚ َوأ َ ُوا َسِمْعَنا َوأ ُول َ َوَرُسوَلُھ   َیق َوَمْن ُیِطِع هللاَّ
ِئَك ُھُم اْلَفاِئُزونَ  ُوَلٰ ْقِھ َفأ َ َوَیتَّ  َوَیْخَش هللاَّ

 
ትርጉሙም (የምእምናን ቃል የነበረው ወደአላህና ወደመልክተኛው 
በመካከላቸው ለፍርድ በተጠሩ ጊዜ ሰማን ታዘዝንም ማለት ብቻ 
ነው፡፡ እነዚያም እነሱ የፈለጉትን የሚያገኙ ናቸው፡፡ አላህንና 
መልክተኛውን የሚታዘዝም ሰው፣ አላህንም የሚፈራና 
የሚጠነቀቀው ሰው፤ እነዚያ እነርሱ ፍለጎታቸውን የሚያገኙ ናቸው፡
፡ 3 ማለት ነው፡፡አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

                                                        
1 አል ኒሳእ 13 

2 አል ፈትሕ 17 

3 እል ኑር 51 - 52 
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َُموا  ْذ َظل ِ ُھْم إ نَّ َ ِ ۚ َوَلْو أ ْذِن هللاَّ ِ الَّ لُِیَطاَع ِبإ ِ ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إ َ َوَما أ
 َ ُ َلَوَجُدوا هللاَّ ُسول َ َواْسَتْغَفَر َلُھُم الرَّ َُسُھْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا هللاَّ ْنف َ أ

اًبا َرِحیًما   َتوَّ
 

ትርጉሙም (ማነንም መልከተኛ በአላህ ፈቃድ ሊታዘዙት እንጅ 
አላክነውም፡፡ አነሱም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ በመጡህ አላህንም 
ምህረትን በለመኑ ጊዜ መልክተኛውም ለነርሱ መህረትን 
በለመነላቸው ኖሮ አላህን ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ሆኖ ባገኙት ነበር፡፡
) 1 ማለት ነው፡፡ 
 

ِنَّ  َ ۖ إ ُوا هللاَّ ُ َفُخُذوهُ َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتھُوا ۚ َواتَّق ُسول َ َوَما آَتاُكُم الرَّ هللاَّ
  َشِدیُد اْلِعَقابِ 

 
ትርጉሙም (መልክተኛውም የሰጣችሁን (ማንኛውንም) ነገር ያዙት 
ከርሱም የከለከላችሁን ነገር ተከልከሉ፡፡ አላህንም ፍሩ፡፡ አላህ 
ቅጣተ ብርቱ ነውና፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ 

  
*    *    * 

 
 

   ቅዱስ ቁርአን ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በሕወታቸው የሚሰጡትን 
ብያኔ መቀበል፣ እንድሁም ፈለጎቻቸው ያካተቷቸውን ነገሮች 
በሕይወታቸውና ከህልፈታቸው በኋላም ገቢራዊ ማድረግ ግዴታ 
መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 
ُموَك فِیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َال َیِجُدوا فِي  ٰى ُیَحكِّ َك َال ُیْؤِمُنوَن َحتَّ َفَال َوَربِّ

ُِّموا َتْسلِیًما ا َقَضْیَت َوُیَسل ُِسِھْم َحَرًجا ِممَّ ْنف َ  أ
 

                                                        
1 አል ኒሳእ 64 

2 አል ሐሽር 7 
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ትርጉሙም (በጌታህም እምላለሁ በመካከላቸው በተከራከሩበት 
ፍርደ እስከሚያስፈርዱህ ከዚያም ከፈረድከው ነገር በነፍሶቻቸው 
ውስጥ ጭንቀትን አስከማያገኙና ፍጹም መታዘዝንም እስከሚታዘዙ 
ድረስ አያምኑም (ምእምን አይሆኑም፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ እንዱህም 
እንድህ ይላል፡ 
 
ْن َیُكوَن َلھُ  َ ْمًرا أ َ ُُھ أ ُ َوَرُسول َِذا َقَضى هللاَّ ُم َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنةٍ إ

َّ َضَالًال ُمِبیًنا َ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضل ْمِرِھْم ۗ َوَمْن َیْعِص هللاَّ َ ُ ِمْن أ  اْلِخَیَرة
 

ትርጉሙም (አላህና መልክተኛውንም ነገርን በፈረዱ ጊዜ 
ለምእምንና ለምእምናት ከነገራቸው ለነርሱ ምርጫ ሊኖራቸው 
አይገባም፡፡ የአላህንና የመልክተኛውንም ትእዛዝ የጣሰ ሰው ግልጥ 
የሆነን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ 

  
    *    **  

 
አላህ (ሱ.ወ.) የነብያችንን ትእዛዝ የሚፃረር ነገር አንዳንፈጽም 
ከልክሏ እስተንቅቋልም፡፡ አንድህም ይላል፡ 
 

ْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب   َ ْن ُتِصیَبُھْم فِْتَنٌة أ َ ْمِرِه أ َ ُوَن َعْن أ َِّذیَن ُیَخالِف َفْلَیْحَذِر ال
لِیمٌ  َ  أ

ትርጉሙም (እነዚያም ትእዛዙን የሚጥሱት መከራ 
እንዳትረደርስባቸው ወይም ኣሳማሚ ቅጣት እንዳያገኛቸው 
ይጠንቀቁ፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ 
 

ْعَماَلُكمْ  َ ُوا أ َ َوَال ُتْبِطل ُسول َِطیُعوا الرَّ َ َوأ ِطیُعوا هللاَّ َ ِذیَن آَمُنوا أ َّ یَُّھا ال َ  َیا أ
 

                                                        
1 አል ኒሳእ 65 

2 አል አሕዛብ 36 

3 አኑር 63 
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ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ተገዙ፡፡ 
መልክተኛውንም ታዘዙ ሥራዎቻችሁንም አታበላሹ፡፡) 1 ማለት 
ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 

 َ ِطیُعوا هللاَّ َ ِذیَن آَمُنوا أ َّ َھا ال یُّ َ ْنُتْم َیا أ َ ْوا َعْنُھ َوأ َّ َوَرُسوَلُھ َوَال َتَول
ُوا َسِمْعَنا َوُھْم َال َیْسَمُعونَ  .َتْسَمُعونَ  ِذیَن َقال َّ ِنَّ َشرَّ   .َوَال َتُكوُنوا َكال إ

ُونَ  َِّذیَن َال َیْعقِل مُّ اْلُبْكُم ال ِ الصُّ َوابِّ ِعْنَد هللاَّ ُ فِیِھْم   .الدَّ َوَلْو َعلَِم هللاَّ
َّْوا َوُھْم ُمْعِرُضونَ َخْیًرا  َْسَمَعھُْم َلَتَول ْسَمَعُھْم ۖ َوَلْو أ  َألَ

 
ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህንና መልክተኛውን 
ታዘዙ፡፡ እናንተም የምትሰሙ ስትሆኑ ከርሱ አትሸሹ፡፡ እንደነዚያም 
እነሱ የማይሰሙ ሲሆኑ ሰማን እንደአሉት እትሁኑ፡፡ ከተንቀሳቃሾት 
ሁሉ አላህ ዘንድ መጥፎ ተንኮለኞች እነዚያ የማያውቁት ደንቆሮዎቹ 
ዲዳዎቹ ናቸው፡፡ በውስጣቸውም ደግ መኖሩን አላህ ባወቀ ኖሮ 
(የመረዳትን መስማት) ባሰማቸው ነበር፡፡ (ደግ የሌለባቸው መኾኑን 
ሲያውቅ) ባሰማቸውም ኖሮ እነሱ እውነትን የተው ኾነው በሸሹ 
ነበር፡፡) 2 ማለት ነው፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 

یًنا ِ َّ َضَالًال ُمب َ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضل   َوَمْن َیْعِص هللاَّ
 
ትርጉሙም (የአላህንና የመልክተኛውን ትእዛዝ የጣሰ ሰው ግልጥ 
የሆነን መሳሳት ተሳሳተ፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ 
 
َ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُیْدِخْلُھ َناًرا َخالًِدا فِیَھا َوَلُھ  َوَمْن َیْعِص هللاَّ

 َعَذاٌب ُمِھینٌ 
 

                                                        
1 ሙሐመድ 33 

2 አል አንፋል 20 - 23 

33 አሕዛብ 36 
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ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውን የሚያምጥ ወሰኖችንም 
የሚተላለፍ በውስጧ ዘውታሪ ሲሆን እሳትን ያገበዋል፡፡ ለርሱም 
አዋራጅ  ቅጣት አለው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 

َبًدا َوَمْن َیْعِص  َ َم َخالِِدیَن فِیَھا أ ُھ َناَر َجَھنَّ َ ِنَّ ل َ َوَرُسوَلُھ َفإ  هللاَّ
 

ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውንም የሚያምጥ ሰው ለርሱ 
የገሀነም እሳት አለው፡፡ በውስጧ ዘላለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ፡፡) 2 
ማለት ነው፡፡ 
 
ግኝነቱ የተረጋገጠ የሆነው አላህ (ሱ.ወ.) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
የሚያስተላልፉት ማንኛውም ትእዛዝ ከአላህ የሆነ ትንቢት መሆኑን 
እንድህ በማለት አረጋግጧል፡  

َذا َھَوىٰ  ِ ْجِم إ َّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىٰ   .َوالنَّ َوَما َیْنِطُق َعِن   .َما َضل
ِ   .اْلَھَوىٰ  ِالَّ َوْحٌي ُیوَحىٰ إ  .ْن ُھَو إ

 
ትርጉሙም (በኮከብ እምላለሁ በወደቀ (በገባ) ጊዜ፡፡  ነብያችሁ 
(ሙሐመድ) አልተሳሳተም አልጠመመምም፡፡ ከልብ ወለድም 
አይናገርም፡፡ እርሱ (ንግግሩ) የሚወርድ ራእይ እንጂ ሌላ 
አይደለም፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ 
 
እንድሁም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሚጠሩን ሕያው ወደሚያደርገን 
እምነት መሆኑን እንደህ በማለት ገልጧል፡ 
 
َِذا َدَعاُكْم لَِما ُیْحِییُكْم ۖ  ُسوِل إ ِ َولِلرَّ َّ ِ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا  َّ َھا ال یُّ َ َیا أ

 ُ َ َیُحول َنَّ هللاَّ ُموا أ َ َلْیِھ ُتْحَشُرونَ َواْعل ِ ُھ إ نَّ َ  َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ َوأ
 
ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! (መልክተኛው) ሕያው 
ወደሚያደርጋችሁ እምነት በጠራችሁ ጊዜ ለአላህና ለመልክተኛው 

                                                        
1 አል ኒሳእ 14 

2 አል ጅን 23 

3 አል ነጅም 1 - 4 
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ታዘዙ፡፡ አላህም በሰውዬውና በልቡ መካከል የሚጋርድ መሆኑን 
ወደርሱም የምትሰበሰቡ መሆናችሁን ዕወቁ፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) ለአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) መታዘዝንና ፈለጋቸውን 
መከተልን ለሱ ውዴታ ምክኒያትና ከወንጀል ምህረት ለማግኘት 
በር ማድረጉን እንድህ በማለት ጠቅሷል፡ 
 
 ُ ُ َوَیْغفِْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ۗ َوهللاَّ ِبُعونِي ُیْحِبْبُكُم هللاَّ َ َفاتَّ ِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ ْ إ ل ُ ق

ُوٌر َرِحیمٌ   َغف
 

ትርጉሙም (በላቸው አላህን የምትወዱ እንደሆናችሁ ተከተሉኝ 
አላህ ይወዳችኋልና ኃጢአቶቻችሁንም ለናንተ ይምራልና አላህም 
መሀሪ አዘኝ ነው፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ንቁ ! አንድ ሰው ከእኔ አንድ 
ሐዲስ ሲደርሰው ባግዳሚ ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ከኛና ከናንተ 
መካከል የሚፈርደን የአላህ ኪታብ (ቁርኣን) ነው፡፡ በሱ የተፈቀደ 
ሆኖ ያገኘነውን ነገር የጠፈቀደ እናደርጋለን በሱም የተከለከለ ሆኖ 
ያገኘነውን ነገር የተከለከለ እናደርጋለን የሚልበት ቀን ተቃርቧል፡፡ 
ነገሩ ግን ያ የአላህ ምልክተኛ እርም ያደረገው ነገርም አላህ እርም 
እንዳደረገው ነገር ነው፡፡) 3 እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ 
(ስለተውኳችሁ ነገር አትጠይቁኝ ከናንተ በፊት የነበሩት ሰዎች 
የጠፉት በጥያቂቻቸው ብዛትና በነብዮቻቸው በአለመስማማታቸው 
ምክኒያት ነው፡፡ ስለአንድ ነገር ስከለክላችሁ ያን ነገር ራቁት፡፡ 
በአንድ ነገር ሳዛችሁ ደግሞ በተቻላችሁ አቅም አከናውኑት፡፡) 4 
እንድሁም እንድህ ይላሉ፡ (ሁሉም ህዝቦቼ ገነት ይገባሉ እንቢ ያለ 
ሰው ሲቀር) ያን ጊዜም የአላህ መልክተኛ ሆይ! ማን ገነት ከመግባት 
እንቢ ይላል ተብለው ተጠየቁ፡፡ እሳቸውም (እኔን የታዘዘኝ ገነት 
ይገባል እኔን ያመጠ እሱ ገነት መግባትን እንቢ ያለ ነው፡፡) 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አብደላህ ኢብን አባስ የሚከተለውን 

                                                        
1 አል አንፋል 24 

2 አለ ኢምራን 31 

3  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (7288) 

4  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (7280) 
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አውርተዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (እናንት ሰዎች ሆይ! 
አጥብቃችሁ ከያዛችሁት ምንጊዜም የማትጠሙበትን ነገር 
በመካከለችሁ ትቸላችኋለሁ፣ እሱም የአላህ ኪታብ(ቁርኣንና የነብዩ 
ፈለጎች ናቸው፡፡) 1 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዒርባድ ቢን ሳሪያ የሚከተለውን 
አውርተዋል፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል፡ (አላህን 
እንድትፈሩና አንድ የሐበሻ ባሪያም እንኳ ቢሆን (የምእምናን ገዢ 
ከሆነ) ሰማን ታዘዘንም እንድትሉ አደራ እላችኋለሁ፡፡ ከናንተ ከኔ 
በኋላ የሚኖር ሰው ብዙ የሆነን መለያየት ይመለከታል፡፡ ያን ጊዜ 
የኔን እንድሁም ቅን የሆኑትን አቅኚ ካሊፎችን ፈለግ መከተልን 
አጥብቃችሁ ያዙ፡፡ እንዳትለቁት በጥርሳችሁ ነክሳችሁ ያዙት፡፡ 
አድስ ከሚፈጠሩ ነገሮችም ተጠንቀቁ፡፡ አድስ የሚፈጠር ነገር ሁሉ 
ከሃማኖት ማፈንገጥ ነው፡፡ ከሃይማኖት ማፈንገጥ ደግሞ ጥሜት 
ነው፡፡)2  
  በሌላ ሐዲስ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ ( የኔን ፈለግ የጠላ ሰው እሱ 
የኔ ወገን አይደለም፡፡) 3 አንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ብለዋል፡ 
(ለኔ የታዘዘ ለአላህ ታዘዘ በኔ ላይ ያመጠም በአላህ ላይ አመጠ፡፡) 
4 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን አባስ እንድህ ብለዋል፡ ‹ሦስት 
አንቀጾች በሦስት ነገር ተጣምረው ወርደዋል፡፡ በመሆኑም አንዷ 
ከጣምራዋ ጋር እንጅ ተቀባይነት አይኖራትም፡፡ ከነሱም አንደኛዋ 
እንድህ የምትለው አንቀጽ ናት፡ 

 
 َ ُسول ِطیُعوا الرَّ َ َ َوأ ِطیُعوا هللاَّ َ  أ

 

                                                        
1 ሓኪም በሙስተድረክ ዘግበውታል ቁጥር (318) 

2 አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (4607) 

3 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (5063) 

4 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (7137) 
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ትርጉሙም(አላህንና መልክተኛውንም ታዘዙ..) 1 ማለት ሲሆን 
አላህን የታዘዘ ነገር ግን መልክተኛውን ያልታዘዘ ማንኛውም 
ምእምን ሥራው ተቀባይነት አያገኝም፡፡ 
ሁለተኛዋ ደግሞ የምትከተለዋ አንቀጽ ናት፡ 

َكاةَ  َالَة َوآُتوا الزَّ قِیُموا الصَّ َ  َوأ
 

ትርጉሙም (ስግደትን ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ፡፡) 2 
ማለት ነው፡፡ አንድ ሰው ስግደትን ቢያደርስ ዘካን የማይሰጥ ከሆነ 
አሁንም ሥራው ተቀባይነት አያገኝም፡፡ ሦስተኛዋም እንድህ 
የምትለው አንቀጽ ናት፡ 

ِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیكَ  َ  أ
 

ትርጉሙም (ለኔም ለወላጆችህም አመስግን..) 3 ማለት ነው፡፡ አንድ 
ሰው አላህን ቢያመስግንም ወላጆቹን የማያመሰግን ከሆነ ሥራው 
ተቀባይነት አያገኝም፡፡› 
   ስለዚህ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል (የአላህ ውዴታ 
የሚገኘው በዎላጆች ውዴታ ነው፡፡ የአላህ ቁጣም ሊደርስ 
የሚችለው በወለጆች ቁጣ ነው፡፡) 4 
   ኢብኑ ረጀብ አል ሐንበሊ የተባሉት ሊቅ ኢማሙ አህመድ 
አንድህ በለዋል ይላሉ ‹የእስልምና መሰረቶች በሦስት ሓዲሶች 
ተካተው ይገኛሉ፡ አንደኛው (ሥራዎች የሚመዘኑት ኒያን (ሐሳብን) 
መሰረት በማድረግ ነው) የሚለው የዑመር ሐዲስ ሲሆን 
ሁለተኛውም (በዚህ ጉዳያችን ከሱ የሌለን ነገር ፈጥሮ የጨመረ 
እሱ ወደርሱ ይመለስለታል) የሚለው የዓኢሻ ሐዲስ ነው፡፡ 
ሦስተኛው ደግሞ (የተፈቀደ ነገር ግልጽ ነው፡፡ እርም የሆነም ነገር 
እንደዚሁ ግልጽ ነው) የሚለው የአል ኑዕማን ቢን በሺር ሓዲስ 
ነው፡፡ 

                                                        
1  አል ኒሳእ 59 

2 አል ኑር 56 

3 ሉቅማን 14 

4 በይሃቂ በሹዐቡ አልኢማን ዘገበውታል ቁጥር (7830) 
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አቡ ዳውድ አሲጂስታኒ የታበሉ ሊቅ እንድህ ይሉ ነበር፡ 
‹የሃይማኖት ህግጋት በአምስት የነብያችን ቃላቶች ተካቶ ይገኛል፡፡ 
(የተፈቀደ ሁሉ ግልጽ ነው፡፡ እርምም ነገር እንደዚሁ፡፡) የሚለው 
ሓዲስ፡፡ (በራስ ላይ ጉዳት ማድረሰም ሰዎችን መጉዳትም 
አይፈቀድም) የሚለው የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቃል፡፡ (ሥራዎች 
በሀሳብ ይመዘናሉ) የሚለው ቃላቸው፡፡ (ሃይማኖት ምክር ነው) 
የሚለው ቃላቸው፡፡ (የከልከልኳችሁን ነገር ተከልከሉ) የሚለው 
ቃላቸው፡፡ (ያዘዝኳችሁን ነገር የተቻላችሁን ያህል አከናውኑት) 
የሚለው ቃላቸው፡፡› 
በነብያዊ ፈለጎችና በአስርጅነታቸው ታላቅ ቦታና ከፍተኛ ደረጃ 
የሚከራከር ከሃዲ ወይም ለቃሉ ክብር የማይሰጠው ሞገደኛ ሰው 
ብቻ ነው፡፡ የእምነቱ ሊቃውንት ንጹሃን የነብያዊ ፈለጎች 
የሃይማኖት ህግጋት ሁለተኛ ምንጭ በመሆናቸው አንድ አቋም 
ወስደዋል፡፡ በመሆኑም እነሱን ለመጠበቅ፣ ከትውልድ ወደትወልድ 
እንዲዘዋወሩ ለማድረግ፣ በማህደር ለማስፈር፣ የዝውውራቸውን 
ሂደት ግልጽ ለማደረግ፣ ለማብራራትና ከነሱም ደንቦችን 
ለማውጣት ወደር የሌለው ጥረት ተደርጓል፡፡ 
ይሁን እንጂ አንዳንድ ጠባብ ግንዛቤ ያለቸው ሰዎች የቃላትን አላማ 
ሳይገነዘቡ በውጫዊ ገጽታቸው ብቻ ተወስነው የሚያደርጉት 
እንቅስቃሴ በርካታ ጉዳዮች ወደጠጣርነት እንዲዛወሩና መውጫ 
ወደሌለው ዝግ በር እንዲደርሱ እያደረገ ይገኛል፡፡ ለዚህም ነው 
ስለነብያዊ ፈለጎች አላማ መር ግንዛቤ ማንሳት የዚህን ጠጣርነት 
ክበብ ለመስበርና የሀሳባዊ ዝግነትን ለመከላከል እጅግ በጣም 
አስፈላጊ የሆነው፡፡ 
የነብያችን ፈለጎች የቅዱስ ቁርኣን ገላጭ፣ አብራሪና መሞሊያ 
መሆናቸው የማያጠራጥር ጉዳይ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) አንድህ 
ይላል፡ 
 

ا ْكَر لُِتَبیَِّن لِلنَّ َلْیَك الذِّ ِ ْنَزْلَنا إ َ ُبِر ۗ َوأ َناِت َوالزُّ َْیِھْم ِباْلَبیِّ ل ِ َ إ ل ِس َما ُنزِّ
ُرونَ  َُّھْم َیَتَفكَّ َعل َ  َول

 
ትርጉሙም (በግልጽ ማሰረጃዎችና በመጽሐፍት (ላክናቸው) 
ወደአንተም ለሰዎች ወደነሱ የተወረደውን (ፍች) ልትገልጽላቸውና 
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ያስተነትኑም ዘንድ ቁርኣንን አወረድን፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ እንድሁም 
አንድህ ይላል፡ 

ََّمَك َما  ُ َعَلْیَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعل َ هللاَّ ْنَزل َ ُ َوأ َلْم َتُكْن َتْعَلُم ۚ َوَكاَن َفْضل
ِ َعَلْیَك َعِظیًما  هللاَّ

 
ትርጉሙም (አላህም በአንተ ላይ መጽፍንና ጥበብን አወረደ፡፡ 
የማታውቀውንም ሁሉ አስተማረህ፡፡ የአላህም ችሮታ በአንተ ላይ 
ታላቅ ነው፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
ُو َعَلْیِھْم  یِّیَن َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتل مِّ َِّذي َبَعَث فِي اْألُ یِھْم ُھَو ال آَیاتِِھ َوُیَزكِّ

ُ َلفِي َضَالٍل ُمِبینٍ  ِْن َكاُنوا ِمْن َقْبل ُِّمھُُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإ  َوُیَعل
 
ትርጉሙም (እርሱ ያ በመሃይሞቹ ውስጥ አንቀጾችን (ቁርኣንን) 
በነርሱ ላይ የሚያነብላቸው (ከማጋራት) የሚያጠራቸውም 
መጽሐፍንና ጥበብን የሚያስተምራቸውም የሆነን መልክተኛ 
(ሙሐመድን) ከነሱው ውስጥ የላከ ነው፡፡ እነርሱም ከርሱ በፊት 
በግልጽ ስህተት ውስጥ ነበሩ፡፡) 3 ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ 
ይላል፡ 
َ َعَلْیُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َیِعُظُكْم  ْنَزل َ ِ َعَلْیُكْم َوَما أ ْذُكُروا ِنْعَمَت هللاَّ َوا

ِّ َشْيٍء َعلِیمٌ  َ ِبُكل َنَّ هللاَّ َُموا أ َ َواْعل ُوا هللاَّ  ِبِھ ۚ َواتَّق
 

ትርጉሙም (የአላህንም ጸጋ በናንተ ላይ ያወረደውን ከመጽሐፍና 
ከጥበብም በርሱ የሚገስጻችሁ ሲሆን በናንተ ላይ ያወረደውን 
አስታውሱ፡፡ አላህንም ፍሩ አላህም ነገሩን ሁሉ አዋቂ መሆኑን 
እወቁ፡፡) 4 ማለለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 

                                                        
1 አል ነሕል 44 

2 አል ኒሳእ 113 

3 አል ጁምዓህ 2 

4 አል በቀራ 231 
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َ َكاَن  ِنَّ هللاَّ ِ َواْلِحْكَمِة ۚ إ َٰى فِي ُبُیوِتُكنَّ ِمْن آَیاِت هللاَّ َواْذُكْرَن َما ُیْتل
 ًراَلِطیًفا َخِبی

 
ትርጉሙም (ከአላህ አንቀጾችና ከጥበቡም በቤቶቻችሁ 
የሚነበበውን አስታውሱ አላህ እዝነቱ ረቂቅ አዋቂ ነውና፡፡) 1 
ማለት ነው፡፡ 

 
ሐሰን አል በስሪ፣ ኢማሙ አሻፊኢና በርካታ የሃይማኖት ሊቃውንት 
እንድሁም የቅዱስ ቁርኣን ተንታኞች ከላይ በተጠቀሱት አንቀጾች 
የሰፈረው ‹ጥበብ› የሚለው ቃል ፍች የአላህ መልክተኛ ፈለጎች 
መሆናቸውን አረጋግጠዋል፡፡ 
ሊቃውንት፣ የህግ ባለሙያዎችና የመሰረተ ሃይማኖት ትምህርት 
ተመራማሪዎች ስለነብዩ ፈለጎች አስረጅነት ሰፋ ያለ መዘርዝሮችን 
አስፍረው እናገኛልን፡፡ ኢማሙ አሻፊኢ እንድህ ይላሉ፡ ‹አላህ 
(አ.ወ.) መልክተኛውን በሃይማኖቱ፣ ግድ ባደራቸው ነገሮችና 
በኪታቡ (ቁርኣን)ያሰቀመጣቸው ሰዎች እንዲገዙት ግድ ያደረገበት 
ሃይማኖቱ ገጽታ አድርጎና አሳቸውን ማመጽም የተከለከለ አድርጎ 
ከመሆኑም በአሻገር በመልክተኛው ማመንን ከእርሱ እምነት ጋር 
የተቆራኘ አድርጎ ነው፡፡ የበረከት ባለቤት የሆነው አላህ (ሱ.ወ.) 
እንድህ ይላል፡ 
 
َْم َیْرَتاُبوا َوَجاَھُدوا  ِ َوَرُسولِِھ ُثمَّ ل َّ ِذیَن آَمُنوا ِبا َّ َما اْلُمْؤِمُنوَن ال نَّ ِ إ

ُونَ  اِدق ِئَك ُھُم الصَّ ُوَلٰ ِ ۚ أ ُِسِھْم فِي َسِبیِل هللاَّ ْنف َ ْمَوالِِھْم َوأ َ  ِبأ
 

ትርጉሙም (እውነተኛዎቹ) ምእምናን እነዚያ በአላህና 
በመልእከተኛው ያመኑት ከዚያም ያልተጠራጠሩት በገንዘቦቻቸውና 
በነፍሶቻቸውም በአላህ መንገድ የታገሉት ብቻ ናቸው፡፡ እነዚያ 
እነሱ እውነተኞቹ ናቸው፡፡) 2 ማለት ነው፡፡ 
ይህም የሚያመለክተው ያለሱ ሊቆም ያማይችለው የእምነት ዋልታ 
በአላህና በመልክተኛው ማመን መሆኑን ነው፡፡ አንድ ባሪያ በአላህ 

                                                        
1 አል አሕዛብ 34 

2 አል ሑጁራት 15 
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አምኖ በመልክተኛው የማያምን ከሆነ በመልክተኛው እስከሚያምን 
ድረስ ምእምን ሊባል አይችልም፡፡› 
ኢማም አሻፊኢ በሌላ ቦታ እንድህ ይላሉ፡ ‹አንድ ሰዎች ሙሁር 
የሚሉት ወይም ራሱ ሙሁር ነኝ የሚል ሰው አላህ (አ.ወ.) 
የመልክተኛውን ትእዛዝ መከተልንና አሜን ብሎ መቀበልን ግድ 
ማድረጉን እንድሁም የማንኛውም ነገር መሰረቱ የአላህ ኪታብና 
የመልክተኛው ፈለጎች መሆናቸውን፣ ከነሱ ሌላ ያለው ነገር ሁሉ 
የነሱ ተቀጥላ መሆኑንና አላህ በኛ ከኛ በፊትና ከኛ በኋላ 
በሚጡትም ከነብያችን የሚደርሰንን ማንኛውን ሐዲስ መቀበልን 
ግድ ያደረገብን መሆኑን ሲነቅፍ ሰምቼ አላውቅም፡፡›  
ኢብን ሐዝም የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ ‹በየትኛው 
ቁርኣን ነው የዙህር ስግደት አራት ረከዓ፣ የመግሪብ ስግደት ሦስት 
ረከዓ መሆኑ፣ ሩኩዕ በዚህ መልኩ፣ ሱጁድም በዚህ መልኩ መሆን 
አለበት፣ ንባብም ሰላምታም በዚህ ዓይነት መሆን አለበት የሚሉት 
ገዳዮች የተጠቀሱት፡፡ እንደድሁም በጾም ጊዜ መከልከል ያለብን 
ነገሮች፣ የወርቅና የብር፣ የግመል፣ የበግና የከብት ዘካ ዓይነት፣ 
ከነዚህ ነገሮች የሚወሰደው መጠን እንድሁም ከዓረፋ መቆም በሱና 
በሙዝደሊፋ ያለው ስግደት ሁኔታ፣ የጀመራት ውርወራ፣ 
የኢሕራም ገጽታና በሱም መራቅ ያለብን ነገርና የመሳሰሉት የሐጅ 
ሥራ ገጽታ፣ እንድሁም የሌባ እጅ መቁረጥ፣ ከመጋባት የሚያግደው 
የመጥባት ዓይነት፣ ከምግብ እርም የሆነው፣ የእርድ ሁኔታ፣ ወሰን 
የተደረገላቸው የቅጣት ዓይነቶች፣ ከባልና ሚስት መካከል ያለው 
የፍች ሁኔታ፣ የሽያጭና ግዥ ሁኔታ፣ የአራጣ ማብራሪያ፣ የፍርድና 
የክስ ሁኔታ፣ የመሐላ፣ የዑምራ፣ የምጽዋት ዓይነቶችና ሌሎችም 
የህግ ደንቦች በየተኛው ቁርኣን ነው የተጠቀሱት፡፡ ይህን ማለትም 
ቁርኣን ደንቦች የተጠቃለሉበት በመሆኑ ያለ ማብራሪያ ብንተው 
ኖሮ ምንም ነገር ማድረግ ባልቻልን ነበር፣ በመሆኑም ይህን ሁሉ 
ለማወቅ ከነብያችን ወደደረሰን ማብራሪያ መመለስ አለብን ማለት 
ነው፡፡›  
ሸውካኒ የተባሉት ሊቅም በበኩላቸው እንድህ ይላሉ፡ ‹እወቅ -አንተ 
መማር የምትፈልግ ሰው- ግምት የሚሰጣቸው ሊቃውንት ሁሉ 
ንጹሃን የነብዩ ፈለጎች በደንብ ምጭነት ራሳቸውን የቻሉ፣ 
እንደቁርኣን ሁሉ አንድን ነገር የተፈቀደና ሌላውንም እርም 
ያደርጋሉ የሚል አንድ አቋም ወስደዋል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐወ.) እንድህ 
ማለታቸው ተረጋግጧል፡ (ንቁ እኔ ቁርኣንን ተሰጥቻለሁ እንድሁም 
ከሱ ጋር እሱን የሚመዝን ተሰጥቻለሁ፡፡) ይህን ማለትም ቁርኣንን 
እንደተሰጠሁ ሁሉ በቁርኣን ያልተጠቀሱ እንደየቤት አህያ፣ ከዱር 
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አራዊት ባለ ክራንቻ ጥርስ፣ ከአእዋፍ ባለምንቃር ሥጋን እንድሁም 
ቁጥር ስፍር የሌላቸውን በርካታ ነገሮች መከልከል ያሉ ነገሮችን 
ያካተተ ተጨማሪም ተሰጥቻለሁ ማለት ነው፡፡ 
በአጠቃላይ፣ ይላሉ ሸውካኒ፣ በአጠቃላይ የንጹሃን ፈለጎች 
አስረጅነትና  በህግ መሰረትነት እራሳቸውን የቻሉ መንጮች 
መሆናቸውን ማረጋገጥ ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው፡፡ በዚህም 
የሚያፈነግጥ የለም በእስልምና እምነት እጣ ፋንታ የሌለው ካልሆነ 
በስተቀር፡፡›  
አሉሲ የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ ‹(አላህን ታዘዙ) ማለት 
በሚያዘችሁም ነገር ሆነ በሚከለክላችሁ ነገር ከተገዢነት 
አታፈንግጡ ማለት ነው ካሉ በኋላ (የአላህ መልክተኛንም ታዘዙ) 
ማለት የዚያን የአላህን ትእዛዝ ወደናንተ እንዲያደርስ የተላከው 
መልክተኛ የሚያዛችሁንም ነገርም ሆነ የሚከለክላችሁን ነገር 
እንደዚሁ ከመፈጸም አታፈንግጡ ማለት ነው ይላሉ፡፡ በመቀጠልም 
አላህ (አ.ወ.)-ታዘዙ በሚለው- አንድ ግስ (አላህንታዘዙ 
መልክተኛውንም እንደዚሁ) ከማለት ይልቅ ግሱን በመድገም 
(አላህን ታዘዙ መልክተኛውንም ታዘዘ) ማለቱ ለነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ጉዳይ ልዩ ትኩረት መስጠቱን ለመግለጽ፣ እንድሁም ከቁርኣን ሌላ 
ላለ ነገር መገዛት አይገባም የሚል ጥርጣሬ እንዳይኖር ለማድረግ 
ከዚያም አልፎ  ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለማንም ባልተሰጠው ነገር 
ትእዛዛቸው እንደከበር በማድረግ የተለዩ መሆኑን ለማሳወቅ ነው 
ይላሉ፡፡› 
ኡስታዝ አብደልወሃብ ኸላፍ የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ 
የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ከፊሎቹ በቁርኣን በጥቅሉ የወረዱ 
ነገሮችን የሚዘረዘሩና የሚያብራሩ ሲሆኑ ከፊሎቹ ወሰን 
ላልተደረገላቸው ወሰን የሚያስቀምጡ፣ ከፊሎቹ ደግሞ ያልተለዩ 
ለሆኑ ነገሮች ልዩ ሁኔታ ያደረጉ ናቸው፡፡ እነዚህ ማብራሪያዎች፣ 
ወሰኖችና የሁኔታ ለይዎች በቅዱስ ቁርኣን የወረዱ ትእዛዛትን ኢላማ 
ይገልፃሉ፡፡ አላህ (አ.ወ.) ነብያችን በቁርኣን የወረዱ ትእዛዛትን 
የማብራራት መብት የሰታቸው መሆኑን እንድህ በማለት ገልጧል፡  

 
كْ  ْیَك الذِّ َ ل ِ ْنَزْلَنا إ َ َلْیِھْم َوأ ِ َ إ ل اِس َما ُنزِّ َن لِلنَّ  َر لُِتَبیِّ

ትርጉሙም (ወደአንተም ለሰዎች ወደነሱ የተውረደውን (ፍች) 
ልትገልጽላቸው ቁርኣንን አወረድን፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ ከነዚህ 

                                                        
1 አል ነሕል 44 



-37-  
  

 

 

በጥቅሉ የወረዱ ነገሮችን ከሚያብራሩ ፈለጎች፣ ስግደትን ደንቡን 
ጠብቆ ማድረስ፣ ዘካት መስጠት፣ በቤቱ ሐጅን ማድረስ የሚሉት 
ይካተታሉ፡፡ እነሆ በስግደት የረከዓዎች ቁጥር አልተብራራም፡፡ 
የዘካም መጠኖች አልተጠቀሱም፡፡ እንድሁም የሐጅ ሥራ ገጽታዎች 
አልተወሱም፡፡ እነዚህን በጥቅሉ የወረዱ ትእዛዛትን የነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) የሥራ (የተግባር)ና የቃል ፈለጎች አብራርተዋቻዋል፡፡ 
እድሁም አላህ በሌላ አንቀጽ እንድህ ይላል፡ 
 

َبا َم الرِّ ُ اْلَبْیَع َوَحرَّ َّ هللاَّ َحل َ  َوأ
ትርጉሙም (መሸጥን አላህ ፈቅዷል፡፡ አራጥንም እርም አድርጓል፡፡
) 1 ማለት ነው፡፡ የተፈቀደውን መሸጥና ብልሹውን እንድሁም 
እርም የተደረጉትን የአራጣ ዓይነቶችን ያብራሩት የነብያችን ፈለጎች 
ናቸው፡፡ አላህ (አ.ወ.) ሙት እንሰሳን እርም አድርጓል፡፡ ይሁን 
እንጅ የባህር እንሰሳት የማይካተቱ መሆኑን የገለጹት አሁንም 
የቅዱስ ቁርኣን አሟይና የሱም ተቀጥላ የሆኑት የነባያችን ፈለጎች 
ናቸው፡፡ ያለፉትን ሁሉ የቅዱስ ቁርኣን ቃላቶች፣ የነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎችና የሊቃውንት ቃላት መሰረት በማድረግ 
የሃይማኖት ሊቃውንት በነብይችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ታላቅነት፣ 
አስረጅነታቸው፣ የቅዱስ ቁርኣን አብራሪ፣ ገለጭና አሟይ 
በመሆናቸው አንድ አቋም የወሰዱበት መሰረት ግልጽ ይሆንልናል፡፡ 
በዚህ ጉዳም ከሃዲ፣ ሞገደኛ፣ የእውቀት እጣ ፋንታ የሌለውና 
ታላላቅ ሰዎች ዘንድ ለአስተያይቱ ግምት የማይሰጠው ሰው ካልሆነ 
በሰወተቀር የሚከረካር አይኖርም፡፡ 
 

*    *    *  
    

                                                        
1 አል በቀራ 275 

 



-38-  
  

 

 

 
 
 

ክፍል ሦስት፡ የማደስ አይቀሬነት 
 
የማደስ አይቀሬነት 
    በህግ ጉዳዮች ግንዛቤና እነሱን በአድስ መልክ ወደማቅረብ 
ዘርፍ ተሀዲሶ ለመግባት፣ እንደዚሁም ዘመናዊ አዳድስ ነገሮችንና 
አንዳንድ የምርምር ጥረት ሊቀበሉ የሚችሉ ነገሮችን  መመራመር 
ጥልቅ ርእይ፣ ሰፊ ግንዛቤ፣ ሚዛናዊ ጀግንነት፣ ጉልህድፍረትና 
ነገሮችን በጥንቃቄ መመዘን የሚያስፈልገው ጉዳይ መሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ 
እንድሁም ወደዘርፉ የሚገባው ሰወዬ ለመልካም ግንዛቤ 
እንዲያግዘው፣ አላህ (አ.ወ.) በእውቀት አንድን ህዝብ ከሌላውና 
ዘመንን ከዘመን ያለየ አንድሁም የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ህዝብ ደግ 
ነገር እስከ ቂያማ እለት የሚዘልቅ መሆኑን በመርሳት ወይም 
በመዘንጋት የምርምር ጥረትን በር ከዘጉ፣ ፈውስ የሌለው መካንነት 
ስለደረሰበት ማሀበረሰቡ ከእንግድህ የምርምር ጥረት ብቃት ያለው 
ትውልድ ሊኖረው አይችልም ሲሉ ጥብቅ ማሃላቸውን ከማሉ 
ወገኖች የሚሰነዘርን ትችትና ነዳፊ ፍላጸታች መቋቋም አቅም 
እንድኖረው ለአላህ (አ.ወ.) ንጹህ ሀሳብ (ኒያ) ያለው ሊሆን 
ይገባል፡፡ 
በዚህ ዘርፍ ያለን ማንኛውንም የሃይማኖት ጨረታና ክርክር 
ለመግታት የሚከተሉትን መሰረቶችና ጉዳዮች እንደማረጋገጫ ከዚህ 
ቀጥዬ አሰፍራለሁ፡፡ 
1 እንደመሰረተ እምነት ዋልታዎች፣ የስግደት፣ የጾም፣ የዘካና 

ወደሱ ለመድረስ ችሎታ ለአለው ሰው የሐጅ ሥራ ማድረስ 
ያሉ በትክክለኛ መረጃ የተረጋገጡና ህዝቡ ተስማምቶባቸው 
በሃይማኖቱ እውቅነታቸው ግልጽ የሆነ ግዴታዎችና መሰል 
ነገሮች ሁሉ የመከራከሪያ መደረክ ሊሆኑ አይችልም፡፡ አነዚህ 
ነገሮች ገደባዊ  ነገሮች የሚባሉ ሲሆን ዘመን፣ ቦታ፣ ሁኔታዎችና 
ሰዎች በመቀየራቸው ሊለወጡ ከቶ አይችሉም፡፡ በመሆኑም 
የምርምር ጥረት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ግልጽና ቁርጥ ያለ 



-39-  
  

 

 

መረጃ ያልተገኘላቸው ነገሮች ናቸው፡፡ አል ኢማም አቡ 
ሓሚድ እል ገዛሊ ‹አል ሙስተስፋ› በተሰኘው መጽሐፋቸው 
እንድህ ይላሉ፡ ‹የአምስት ወቅት ስግደቶችና የዘካ ግዴታነት 
በሃይማኖት ህግ ግልጽ የሆኑና ህዝቡ የተስማማባቸው ነገሮች 
ቁርጥ ያሉ መረጃዎች ያሏቸው በመሆኑ እነሱን የተፃረረ 
ኀጢአት ውስጥ ይገባል እነሱም የምርምር ጥረት ቦታዎች 
ሊሆኑ አይችሉም፡፡ 

2 እኛ ለኢማሙ አቡ ሐኒፋ፣ ኢማሙ ማሊክ፣ ኢማሙ አሻፊዒና 
ኢማሙ አሕመድ እንድሁም በምርምር ጥረታቸው ግምት 
የሚሰጣቸው መሰል ሊቃውንትና የህግ ባለሞያዎች አስተያየት 
ታለቅ አክብሮት እንሰጣአዋለን፡፡ እንድሁም እነሱ ሁላቸውም 
የተቻላቸውን ያህል የየዘመኑ ሁኔታ በሚያስፈልገው መልኩ 
የተሳካ የምርምር ጥረትና ቅኘታ ያደረጉ  የእውቀትና የክብር 
ባለቤት መሆናቸውንም ያለጥርጥር እንግነዘባለን፡፡ 
አስተምህሮዎቻቸው በህዝቡ ዘንድ ልባዊ በርካታ የተሞላ 
ቅቡልነት ያገኙ በመሆኑም እናምናለን፡፡ 

3 በተጨማሪም አንዳንድ ሃይማኖታዊ ብያኔዎች ጊዜ፣ ዘመን፣ 
ቦታና የተጠቃሚዎችን ሁኔታ በሚገባ የተስማሙ እንደነበሩ 
የምንግነዘብ መሆናችንን ስንገልጽ በአንድ ዘመን የህዝቡን 
ጥቅም መሰረት አድርጎ የተሰጠ ሃይማኖታዊ ብያኔ በላጭ 
ቢሆንም የዚያ ዘመን ሁኔታ በተቀለወጠ ጊዜና የጥቅሙም 
ገጽታ በሚቀየሩበት ወቅት ያ ብያኔ ተበላጭ ሊሆን 
እንደሚችለም እናምናለን፡፡ በአንድ የተወሰነ ጊዜ፣ የተለየ 
አካባቢና የተወሰነ ሁኔታ የተሰጠ ሃይማኖታዊ ብያኔ  ጊዜው፣ 
የአካባቢውና ሁኔታዎች ከተቀየሩ ሁለቱም ግምት የሚሰጠው 
ሃይማኖታዊ ህግንና የህጉን አጠቃላይ አላማ መሰረት ያደረጉ፣ 
እንድሁም ብያኔው  በምርምር፣ ትንተና አስተያየት ሙሉ 
ብቃት ካለው ሰው ወይም ወገን የተሰጠ እስከሆነ ድረስ ከዚያ 
ሃይመኖታዊ ብያኔ የተለየ ብያኔ በላጭ ሆኖ ሊገኝ ይችላል፡፡ 
ኢማሙ አል ቀራፊ የተባሉት ሊቅ ‹አል አሕካም› በተሰኘው 
መጽሐፋቸው የሚከተለውን አስፍረዋል፡ ‹አንድ ሙፍቲ 
(ሃይማኖታዊ ብያኔ ሰጭ) ስለሃይማኖት ጉዳይ አንድ ሰው 
ቢጠይቀው በዚያ ብያኔ በሚሰጥበት አገር የሚኖር መሆኑን 
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የማያውቅ ከሆነ የሚኖርበትን አገርና በጉዳዩ የሀገራቸውን 
ልምድ ሳይጠይቅ በዚህ በሚኖርበት አገር ደንብ ብያኔ 
ሊሰጠው አይገባም፡፡ 

4 እኛ አስተያየታችንን መግለጽ እንድሁም የሌላውን አስተያያት 
ማስተናገድ ተገቢ በመሆኑና በአንድ የተላያየ ሀሳብ በቀረበበት 
ጉዳይ ብያኔ የተሰጠበት ሁኔታ፣ መንሰኤውና መሰረቱ የተለያየ 
በመሆኑ ሁሉም አስተሳሰቦች ትክክለኛ ሊሆኑ ይችላሉ 
በሚለውን እውነት እናምናልን፡፡ 
የጥንት ደጋግ አበው ‹የኔ አስተያየት በኔ አመለካከት ትክክለኛ 
ነው፡፡ ይሁንጅ ስህተትም ሊሆን ይችላል፡፡ የሌሎች አስተያየት 
በእኔ አመለካከት ስህተት ነው፡፡ ነግር ግን ትክክለኛም ሊሆን 
ይችላል ያሉ ሲሆን እኛ ደግሞ ከዚያም በላይ በመጓዝ ሁለቱም 
አስተያየቶች ትክክለኛ ሊሆኑ ይችላል፡፡ ነገር ግን አንደኛው 
በላጭ ሌላኛው ተብለጭ ይሆናል እንላለን፡፡ ተበላጭ መስሎ 
የታየነን ስንደግፍ በአንፃሩም ባለቤቱ ለምርምር ጥናት ብቃት 
ያለውና ግምት ያለውን የሃይማኖት ህግ መሰረት ያደረገ 
እስከሆነ ድረስ ተበላጩን አስተያየት ስህተት ነው አንልም፡፡ 
በላጭ አስተያየቶች ከሰህተት ነፃ እንዳላደሉ ሁሉ ተበላጮቹም 
ጥቅመ ቢስ ዋጋ የሌላቸው አይደሉም፡፡ 

5 የዘመኑ ሕይዎት ጉዞ በሳይንስ፣ በኢኮኖሚና በቴክኖሎጂ 
ዘርፎች  የሚያሳየው መፋጠን በአላም ዙሪያ ካሉት የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚና የማሀበራዊ ጉዳዮች ሁኔታ መገለባበጥ፣ በአንዳንድ 
መስኮች የሚፈጽሙት አንደነት መፍጠር፣ ቃል ኪዳና 
መጋባትና መለወዋጥ ጋር ተዳምሮ የሃይማኖት ሊቆችና የህግ 
ባለሞያዎች -አንዳንድ ጠንፈኛ ብድኖች ዝግና ግትር 
አስተያየታቸውን በህብረተሰቡ ለማስፈን በሚደርጉት ጥረት 
ምክኒያት ከተፈጠረው ግትር አቋም አዙሪኝ ለመውጣት- 
በተለያዩ ጉዳዮች እንደገና ጥናት እንዲያደርጉ ግድ አድርገዋል፡፡  

6 የአስልምና እምነት በምርምር ጥረት -ተጋድሎ- የሚሰጥ ሀሳብ 
(ኢጅቲሃድ) በርን በሰፊው ክፍት አደርጓል፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ብሕይወት እያሉ ለምርምር ጥናት መርህ እውቅና 
ሰጥተዋል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሰይድና ሙዓዝ ኢብን ጀበልን 
ወደየመን ለመላክ ባሰቡበት ወቅት እንድህ አሏቸው (ፍርድ 
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በምትጠየቅ ጊዜ እንዴት ልትፈርድ ትችላለህ?) እሳቸውም 
በአላህ መጽሐፍ እፈርዳለሁ አሉ፡፡ ነብያችንም (በአላህ 
መጽሐፍ ባታገኘውስ?) ሲሉ ጠየቋቸው፡፡ አሳቸውም በአላህ 
መልክተኛ ፈለጎች እፈርዳለሁ አሉ፡፡ ነበብያችንም (በአላህ 
መልክተኛ ፈለጎች ባታገኘውስ?) በማለት ጠየቋቸው፡፡ 
ሳልቦዝን የራሴ የሆነን የምርምር ጥረት አድርጌ እፈርዳለሁ 
አሉ፡፡ ሙዓዝ እንድህ አሉ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ልቤን መታ 
መታ አደረጉና (ምስጋና ለዚያ የአላህ መልክተኛን መልክተኛ 
የአላህ ምልክተኛን ለሚያረካው ነገር ለመራው አለህ ይገባው) 
አሉ፡፡ ‹ሳልቦዝን› ማለታቸው በጉዳዩ የምርምር ተጋድሎ 
ከማድረግ ሳልቦዝን ማለታቸው ነው፡፡ 

   ይህ ነብያዊ ሐዲስ አስከእለተ ቂያማ ድረስ የምርምር ጥረትን 
በር በመክፈትና አእምሮን በማሰራት ዘርፎች ዋልታ ሆኖ 
እንደሚኖር አያጠራጥርም፡፡ ከላይ እንደተመለከትነው ሰይድና 
ሙዓዝ ኢብን ጀበል መጀመሪያ የሚመለከቱት የአላህን መጽሐፍ 
መሆኑን የጠቆሙት ለተፈለገው ጉዳይ ግልጽ የቃል መረጃ ካለው 
በሱ የሚፈርዱ ሲሆን ግልጽ የሆነ የቃል መረጃ ከሌለው ደግሞ 
መሰሉን ለማግኘት በምርምር ጥረት ወቅትም በመጀመሪያ ከአለህ 
መጽሐፍ ጋር የሚጣጣም የሚፈልጉ ካላገኙም ደግሞ ከነብዩ 
ሐዲሶች ግልጽ መረጃ እንደሚያፈላጉና ካላገኙም በራሳቸው የግል 
ምርምር ጥረት ከነብዩ ሐዲሶች ጋር የሚጣጣም ተመሳሳ ጉዳይ 
የሚፈልጉ መሆኑን ለመግለጽ ነው፡፡  
   ወደነበያችን ሐዲሶች ሲሸጋገሩ የቅድስ ቁርኣን ቃል 
ለማብራራት፣ በጥቅል የተወሳውን ዝርዝር ለማወቅ፣ በደፈና 
የወረደውን ዝርዝር ለማወቅ ወይም የህግጋት አጠቃላይ አለማን 
መሰረት ያደረገ ራሱን የቻለ ደንብ ያዘለ ሐዲስ ሊሆን ይችላል፡፡ 
አዚህ ላይ ራሱን የቻለ ደንብ ያለው ግልጽ ሐዲስ ካላገኘ 
ተመሳሳይና ተቀራራቢ ደንቦችን በመመርመር ጥረት አድርጎ ፍረድ 
ለመስጠት አእምሮን ወደማሰራት ይሸጋገራል፡፡  
  እዚህ ላይ ረጋ ብለን ልናሰብባቸው የሚገባ ነገሮች አሉ፡፡ 
በአንደኛ ደረጃ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይድና ሙዓዝ 
ኢብን ጀበል ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በህይወታቸው ወደየመን 
የላኳቸው ቢሆንም ሰይድና ሙዓዝ ስለጉዳዩ በአላህ መጽሐፍ 
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ወይም በአላህ መልክተኛ ግልጽ ፍርድ ካላገኘሁለት እርሰዎን 
አስክጠይቅ ጉዳዩን አዘገያለሁ ወይም ወደርሰዎ መልክተኛ 
እልካለሁ አላሉም፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) የዚህ ዓይነት እርምጃ 
እንድወሰድ አልጠየቁትም፡፡ ይልቁንም በሕይወት እያሉም ሙሉ 
የምርምር ጥረት የማድረግና ሀሳብ የመስጠት ነፃነትን ያለገደብ 
ሰጥተዋቸዋል፡፡ ‹ምስጋና ለዚያ ለአላህ መልክተኛ መልክተኛ የአላህ 
መልክተኛን ወደሚያስደስት ቅን መንግድ ለመራው አላህ ይገባው› 
ማለታቸው በጉዳዩ የምርምር ጥረት አድርገው ፍርድ እንድሰጡ 
ወሰን የለሽ ፈቃድ መስጠታቸውን በግልጽ ያሳያል፡፡ 
   በሁለተኛ ደረጃ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል፡ (አላህ 
(አ.ወ.) ለዚህ ህዝብ በየመቶ አመት መጨረሻ ሃይማኖቱን 
የሚያድስለትን ሰው ይልክለታል፡፡) 1 የዚህ ዓይነቱ ማደስ ታድያ 
በምርምር ጥረት ሀሳብ መስጠትንና ጉዳዩን ከዘመኑ ሁኔታዎችና 
አድስ ከተከሰቱ ነገሮች ጋር በሚጣጣም መልኩ እንደገና 
መመልከትን  እንድሁም የህግጋት አጠቃላይ አላማን ተመርኩዞ 
ተጨባጭ ነገሮችን በአድስ ዘዴ መመርመርን መሰረት ማድረጉ 
አይቀሬ ጉዳይ መሆኑ በተፍጥሮ የምንገነዘበው እውነት ነው፡፡ 
በሦስተኛ ደረጃ (ከነርሱ አላህ ይውደድና) ባልደረቦች 
ከህልፈታቸው በኋላ በነብያችን መመሪያ ተወስነው ነበር 
ሕይወታቸውን የሚመሩት፡፡ እንሆ ዑመር ኢብን አል ኸጣብ ወደ 
ሰይድና አቡ ሙሳ አል አሸዐሪ ፍረድን አስመልክቶ በላኩት 
ታሪካዊ ደብዳቤ እንድህ ይላሉ፡ ‹ከአላህ ባሪያ ዑመር ኢብን 
አልኸጣብ የምእምናን አዛዥ ለአቡ ሙሳ አል አሸዐሪ፡፡ ከዚህ 
በመቀጠል፡፡ ፍርድ ማለት ጥብቅ ወሰን የተደረገለት ግዴታና 
መከተሉ ተገቢ የሆነ ፈለግ ነው፡፡ ወደአንት ፍርድ ፈላጊዎች 
ሲመጡ ነገሮችን በጥሞና ለመረዳት ጥረት አድርግ፡፡ እውነትን 
መናገር በተግባር የማይውል ከሆነ በእርግጥ ፋይዳ የሌለው 
መሆኑን አትዘንጋ፡፡ ባላባት በደልህን ተስፋ እንዳያደርግና ደካማም 
ከፍትህህ ተስፋ እንዳይቆርጥ በምታስቀምጥባቸው ቦታህም ሆነ 
በእይታህ ሰዎችን እኩል አድርግ፡፡ በጉዳዩ ከአልህ መጽሐፍና 
በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ግልጽ ማሰረጃ በማታገኝበት ጊዜ 

                                                        
1  አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (4293) 
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በልብህ ወጣ ወረድ የሚልን ነገር  ለመረዳት ጥረት ከማድረግ 
ወደኋላ አንዳትል አደራ አደራ፡፡ ለጉዳዩ ተመሳሳይና ተጣጣሚ 
የሆኑን ነገሮች ተገንዘብ፡፡ ከዚያ በኋላም በነሱ ነገሮችን መዘን፡፡ 
በአመለካከትህ አላህ የወደዋል ባልከውና ከእውነት ጋር 
በሚጣጣመው ፍርድ ስጥ፡፡› 
  ከደብዳቤው እንደምንረዳው (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) 
ዑመር ኢብን አል ኸጣብ እንደዚሁ አቡ ሙሳ አል አሽዐሪ ከአላህ 
መጽሐፍና ከነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ግልጽ መረጃ በማያገኙበት 
ጊዜ ቀድመው ለሳቸው እንድነግሩ ትእዛዝ አልሰጡም፡፡ 
በሚያስፈልግበት ጊዜ -ይህን ማድረጉ- ተወዳጅ ቢሆንም አንኳ 
ጉዳዩን ለማጥናት ሰዎችን እንድሰበስቡም አላዘዙም፡፡  ይሀውም 
የነገር ባለቤት ወይም የምርምር ጥረት ሀሳብ ሰጭ ይህን ማድረግ 
የሚኖርበት ጉዳዩ የዚህ ዓይነት እርምጃ የሚያስፈልገው ሲሆን 
ብቻ በመሆኑ ነው፡፡ እዚህ ላይ የአንድ አገረ ገዢ አስተያየት 
የንጹሁ ሃይማኖት ህግ  አጠቃላይ አላማን መሰረት በአደረገ ጥቅም 
ዙሪያ የተለያዩ አስተያየቶች በሚፈጠሩበት ወቅት የአንደኛው 
አስተያየት ሚዛኑ እንዳደላ የሚያደርግ ሚና ያለው መሆኑን 
እናረጋግጣለን፡፡ 
7   በሰው ልጅ ታሪክ የሃይማኖት ስብከት አድስ አቀራረብ 

ጉዳዮችን በምንመለከትበት ወቀት ይጠርም ይርዘመም አዳሾቹ 
በጉዳዩ ያላቸውን ጥልቅ እምነት፣ ጥንካሪያቸውን፣ 
ትጋታቸውን፣ በአድሱ አስተሳሰባቸው ያላቸውን የማሳመን 
ብቃታት መሰረት በማድረግ የሰሩበትን ዘመንና ጊዜ 
ያለማጥናት የተስማሙበት ወይም የተለያየ አቋም የወሰዱበት 
ነው ማለት የማይቻል መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት 
ይኖርብናል፡፡ 
  ባህልና ወግ አጥባቂዎችና ከተረጋጋው ሁኔታ የሚጠቀሙ 
ወገኖች አዳሹ በሚፈልገው መልኩ በቀላሉና በአፋጣኝ መልኩ 
አሜን ብለው የማይቀበሉ መሆኑም እንደዚሁ አለመዘንጋት  
ይጠበቅብናል፡፡ የአዳሾች ልብኝነትንና የደጋፊዎቻቸውን 
ወደተቃራኒው የመጨረሻ አጥናፍ የሚያደረስ ወሰን መተላለፍ 
መታቀብን መሰረት በማድረግ የግተርና ጠጣር አስተሳብ 



-44-  
  

 

 

አራማጆችን ጉዞ ለማቋረጥ የሚያደርጉትን ጥረት ሕበረተሰቡ 
ይቀበላቸዋል፡፡  

8   ጥረት የምናደርግለት እድሳት በህግና በአእምሮ ሚዛን 
በጥንቃቄ የተለካ መሆን እንዳለበትም እናረጋግጣለን፡፡ 
እንድሁም በማንኛውም መልኩ ብቃትና ልዩ መለያ ለሌላቸው 
እንድሁም በእድሳት ስም መሰረታዊ ደንቦችን ለማፍረስ 
ለሚጥሩ ተሳዳቢዎች እድል አለምስጠት አስፈላጊ ነው 
እንላለን፡፡ 
  ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተደቀኑ ተግዳሮቶች አስጊ 
በመሆናቸውና ጊዜውም በጣም የተወሳሰቡ ነገሮችን አስተናጋጅ 
በመሆኑ ሚዛኑ እጅጉን ረቂቅ መሆን አለበት፡፡ ልዩ ሞያ ያለው 
ብቁ ሰው የጥናት ጥረት በሚያደርግበት ወቅት ቢሳሳት አንድ 
ምንዳ አለው፡፡ ጥረት አድርጎ ቢሳካለት ደገሞ አንዱ ለጥረቱ 
ሌላኛው ለስኬቱ ሲሆኑ ሁለት ምንዳዎች አሉት፡፡ እውቀቱ 
ሳይኖረው በሃይማኖት ህግ ሀሳብ በመስጠት የተዳፈረ ሰው 
ደግሞ ጥረቱ ቢሳካለት አንድ ኃጢአት ይኖረዋል፡፡ ቢሳሳት 
ደግሞ አንደኛው ብቃት ሳይኖረው ለፈጸመው ድፍረት 
ሁለተኛው የሚገነባ እንጂ የሚያፈርስ በማያስፈልግበት ወቅት 
በህብረተሰቡና በሃይማኖት የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽእኖ 
ሁለት ኃጢኣት አለው፡፡  
   እንድሁም የመሰረት እምነትን ዋልታዎችን መንካትና 
መዳፈር እንድሁም በህብረተሰቡ ልብ የተረጋጉ ነገሮችን መካድ 
የጸንፈኛና አሸባሪ ኃይሎችን አለማ ከማጠናከር ሌላ ፋይዳ 
የማይ ኖረው መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡ 
  በተለይም በተወሳሰቡ ሁኔታወች በምናልፍበት በአሁኑ 
ወቅት፡፡ የዚህ ዓይነቱን ስህተት ተጠቅመው ጸንፈኞች 
በመሰረታዊ ደንቦች ዙሪያ አሉባልታ ለማናፈስ እንዳይሞክሩ 
ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ ጸንፈኝነትን ከስር መሰረቱ 
ለመንቀል ከፈለግን በቅድሚያ ልቅነትን ከነመሰረቱ ማስወገድ 
ይኖርብናል፡፡ ማንኛውም ተግባር በመጠን የሚተካከለውና 
በአቅጣጫ ሙሉ በሙሉ ተፃራሪ የሆነ አፀፋዊ ተግባር ያለው 
መሆኑንም አለመርሳት ያስፈልጋል፡፡ 
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   የጥንት አበው እንደሚሉት ማንኛውም ነገር ሁለት ጠረፍና 
ማሀል አለው፡፡ አንደኛውን ጠረፍ በምንይዝበት ወቅት ሌላው 
ያጋድላል፡፡ ማህለኛውን ከያዝን ግን ሁለቱም ጠረፎች 
ይስተካከላሉ፡፡ ስለዚህ ኢማሙ አል አውዛዒ እንድህ ይላሉ፡ 
‹እንድም አላህ እንዲንጸመው ያዘዘን ነገር የለም ሰይጣን 
የትኛው ኢላማ እንደሚመታ ግንዛቤ ሳይስገባ በሁለት ነገር 
የተፃረረው ቢሆን እንጂ፡፡ እነሱም ማጋነን ወይም ማጉደል 
የሚሉት ናቸው፡፡› 
  ከዚህም አንፃር እኛ ማቃለልን ስንደግፍ ማካበድንና ልቅነትን 
እንቃወማለን፡፡ ገርነትን ስንደግፍም ወሰን መተላለፍን 
አንደግፍም፡፡ የሃይማኖት፣ የምልካም እሴቶችና ስነ ምግባራዊ 
ግደታዎችን ያለማጥበቅና ያለማጠጠር ገቢራዊ እናደርጋለን፡፡ 
ይህንም ስናደርግ ግዴታን በተገቢ መልኩ ከመፈጸምና 
ከማጥበቅ መካከል እንድሁም ከማግራትና ከልቅነት መካካል 
እጅጉን የቀጠነ ፈትል እንጂ እንደሌለ ያለመዘንጋት ነው፡፡ 
   ልበኛ ማለት እነዚህን በጣም ረቂቅ የሆኑ ልዩነቶችን አውቆ 
ወሰኖችን ያለመዘንጋት ማክበር የሚችል ሰው ነው፡፡ 
  ኢማሙ አሱዩጢ የተባሉት ሊቅ ‹አል ኢትቃን ፊ ዑሉሚል 
ቁርኣን› በተሰኘው መጽሐፋቸው ማወርዲ የተባሉት ሊቅ 
እንድህ አሉ በማለት የሚከተለውን አስፍረዋል፡ ‹ማወርዲ 
እንድህ አሉ፡ እኔ አቡ ኢስሓቅ ኢብራሂም ኢብን ሙዷሪብ 
ኢብን ኢብራሂም የተባሉት ሊቅ እንድህ ሲሉ ሰምቻለሁ፡ 
አባቴ እንድህ ሲሉ ሰምቻለሁ፡ አል ሑሰይን ኢብን አል 
ፈድልን እንድህ ስል ጠየቅኋቸው፡ አንት ከቅዱስ ቁርኣን 
የአበው አረብ ምሳሌን በማውጣት ዝናን አትርፈሃል፡፡ ‹የነገሮች 
ሁሉ መልካሙ ማህለኛው ነው› የሚለውን ምሳሌ ከቅዱስ 
ቁርኣን ልታወጣልኝ ትችላለህን? እሳቸውም አወን አሉና 
ከአራት ቦታዎች ይገኛል አንደኛው እንድህ የሚለው የአላህ 
(ሱ.ወ.) ቃል ነው፡ 

 
َھا  نَّ ِ ُ إ ُول ُھ َیق نَّ ِ َ إ ْن َلَنا َما ِھَي ۚ َقال ُوا اْدُع َلَنا َربََّك ُیَبیِّ ٌ َال َقال َبَقَرة

ُوا َما ُتْؤَمُرونَ  لَِك ۖ َفاْفَعل  َفاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن َبْیَن َذٰ
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ትርጉሙም (ለኛ ጌታህን ጠይቅልን እርሷ ምን እንደሆነች 
(ዕድሚየዋን) ያብራራልን አሉ፡፡ እርሱ እርሷ ያላረጀች ጥጃም 
ያልሆነች በዚህ መካከል ልከኛ የሆነች ጊደር ናት ይላችኋል 
የታዘዛችሁትንም ስሩ አላቸው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ 
 

َذا  ِ ِذیَن إ َّ لَِك َقَواًماَوال ُوا َوَلْم َیْقُتُروا َوَكاَن َبْیَن َذٰ ْم ُیْسِرف َ ُوا ل ْنَفق َ  أ
 

ትርጉሙም (እነዚያም በለገሱ ጊዜ የማያባክኑት፡፡ የማይቆጥቡትም 
ናቸው፡፡ በዚህም መካከል (ልግሳናቸው) ትክክለኛ የሆነ ነው) 2 
ማላት ነው፡፡ 
 

َّ اْلَبْسِط  َٰى ُعُنقَِك َوَال َتْبُسْطَھا ُكل ل ِ ًَة إ ُول ْ َیَدَك َمْغل َفَتْقُعَد َوَال َتْجَعل
ُوًما َمْحُسوًرا  َمل

 
ትርጉሙም (እጅህንም ወዳንገትህ የታሰረች አታድርግ፡፡ 
መዘርጋትንም ሁሉ አትዘርጋት፡፡ የተወቀስክ የተቆጨህ ትሆናለህና) 
3 ማለት ነው፡፡ 
 

لَِك َسِبیًال   َوَال َتْجَھْر ِبَصَالِتَك َوَال ُتَخافِْت ِبَھا َواْبَتِغ َبْیَن َذٰ
 

ትርጉሙም (በስግደትህም (ስታነብ) አትጩህ በርሷም ድምጽህን 
ዝቅ አታድርግ፡፡ በዚህም መካከል መንገድን ፈልግ፡፡) 4 ማለት 
ነው፡፡   
 
9 በሌሎች የሕይወት፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የአስተዳደር 

ዘርፎች የሚኖረው የአስተሳሰብ ስልጣኔም እጅግ አስፈላጊ 
                                                        

1 አል በቀራህ 68 

2 እል ፉርቃን 67 

3 አል ኢስራእ 29 

4 አል ኢስራእ 110 
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መሆኑን እንረጋግጣለን፡፡ ይህን ማለትም ከተዘጋጁ ማእቀፎችና 
የማይታደሱ ደረቅ ከሆኑ ገጽታዎች  አዙሪኝ በመውጣት 
ወደአድስ አስተሳሰብና አእምሮን ወደማሰራት መሸጋገር 
ይኖርብናል ማለት፡፡ እኛ ሁላችንም የባህል ዝግጅቶች፣ 
የውይይት መድረኮችና የጠረጴዛ ውይይቶች በማዘጋጀት 
የአድስ አሰስተሳብ ስልጣኔን በማስፋፋት ዘርፍ የቅንጅት ሥራ 
በማከናወን ይህን ደረቅ አስተሳሰብ የማንቀሳቀስ ኃላፊነት 
አለብን፡፡ 
   አንዳንድ ሰዎች የሚታደሰው ጉዳይ ከመሰረተ ደንብ፣ 
በሃይማኖቱ ተዋቂነቱ ግልጽ ከሆነ ነገርና መሰረታዊነቱ በቁርጥ 
የተረጋገጠ ከመሆን  ጋር ግንኙነት ባይኖረውም እንኳ ራሱ 
ለእድሳት መነሳሳት ብቻ መሰረታዊ ደንቦችን ኢላማ ያደረገና 
እነሱን ለማፍረስ የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደሆነ የሚገምቱ 
ወገኖች አሉ፡፡ በርካታ እውቀትና የህግ ሞያ የሌላቸው፣ 
ለምርምር ጥናት የማይበቁ፣ ልዩ ሞያ የሌላቸው የሃይማኖት 
ህግን ያልተማሩ ወገኖች የማይለወጥ ደረቅ አስተሳሰብን 
መመሪያ ስርአት አድርገው ሰዎችን አንዳንዴ ከሃዲዎች፣ ሌላም 
ጊዜ ከዳተኞች ከዚያም አልፎ ከሃይማኖቱ የወጡ እያሉ 
በመፈረጅ ላይ ይገኛሉ፡፡  
  ማሀበረሰቡን በሃይማኖት ያልተለመደ ነገር ፈጣሪ ሀርቃጣ፣ 
እውቀት የሌለው ደንቆሮና ከሃይማኖት የወጣ የሚል 
ወንጀልም ወደማላበስ ይሮጣሉ፡፡ አንዳንድ እጅግ 
አክራሪዎቻቸው ደግሞ ከዚህም አልፈው የሰው ልጅ ደምን 
የተፈቀደ በማድረግ ሕይወትን ኢላማ ያደረጉ ፍንዳታዎችን 
ይፈጽማሉ፡፡ በመሆኑም ይህን የማይለወጥ ደረቅ አቋምና 
ጸንፈኛ አስተሳሰብን በአንድ ላይ ለመቋቋምና ማህበረሰቡን 
ብሎም መላ የሰው ልጅን የጸንፈኝነት አስተሳሰብ 
ከሚያስከትለው የሸብርና ሰነ ምግባሩ አደጋ ለመታደግ ፈጣን፣ 
ጠንካራና ደፋር የሚባል እርምጃ መውሰድ እጅጉን አስፈላጊ 
ነው፡፡ 

  
*    *    *  

  



-48-  
  

 

 

  
  
  
  
 

ክፍል አራት፡ የእስልምና መልእክት ህላዊ ክዋኔና 
አላማውን የመንገንዘብ አስፈላጊነት 

 
የእስልምና መልእክት ህላዊ ክዋኔና 
አላማውን የመንገንዘብ አስፈላጊነት 

 
   የእስልምና እምነት በመሰረቱ ፍትሃዊ፣ የእዝነት፣ የመቻቻል፣ 
የገራገርነትና ሰብኣዊ ገጽታዎችን ያዘለ እምነት ነው፡፡ የጥንትም ሆኑ 
የዘመኑ ሊቃውንት እነዚህን ተላላቅ ግቦች እውን የሚያደርግ ነገር 
ሁሉ የእስልምና እምነት መሰረታዊ አካል ነው፡፡ በአንፃሩም ደግሞ 
ከነሱ ጋር የሚፃረርና የሚጋጭ ነገር ሁሉ የሚጋጨው ከአስልምና 
እምነት፣ ከአላማውና ከግቡ ጋር ነው በማለት አንድ አቋም ወስደው 
እናገኛልን፡፡ የእስልምና እምነት የታላቅ ግብረ ገብነት ሃይማኖት 
ሲሆን መልእክቱም ይህን ታላቅ ግብረ ገብነት ምሉእ ማድረግ 
መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (እኔ 
የተላኩት እኮ ታላቅ ግብረ ገብነትን ምሉእ ለማድረግ ነው፡፡) 
   ትክክለኛው እስልምናና አላማው እውን የሚሆነው፡ 
እውነተኝነት፣ ቃል አክባሪነት፣ ተአማኒነት፣ ለወላጅ ታዛዥነት፣ 
ዝምድናን መቀጠል፣ ቸርነት፣ ለጋስነት፣ እርዳታ፣ ትህትና፣ 
ሰብእነት፣ በሰዎች ላይ ተንኮል ከመፈጸም መታቀብ፣ ከመንገድ 
እንቅፋትና አሾክን ማስወገድ፣ ሀዘንተኛን መርዳት፣ ርዱኝ ያለን 
ሰው ማገዝና የተጨነቁ ሰዎችን ጭንቀት ማቃለል የሚሉት 
ተግባራት እውን በሚሆነበት ጊዜ ነው፡፡ 
በመሆኑም ውሸት፣ ሸፍጥ፣ ክዳት፣ ቃልን ማጠፍ፣ ዝምድናን 
መቁረጥ፣ በክርክር ወቅት አመጸኝነት፣ ራስ ወዳድነት፣ ለኔ ለኔ 
ባይነትና ልበ ጠባብነት ከሚታይበት ቦታና እነዚህን ተግባራት 
ባሐርያቸው ካደረጉ ወገኖች አንድሁም ከቅርፃዊ ሃይማኖታቸው 
እጅህን አንሳ፡፡ እነዚህ ወገኖች ለሃማኖቱ አድካሚ ሸክም 
መሆናቸውን አትዘንጋ፡፡ ምክኒያቱም እነዚህ ወገኖች በዚህ ስነ 
ምግባራቸውና በዚያ ባህርይያቸው አብሳሪዎች ሳሆኑ 
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አስደንባሪዎች፣ ለእውነተኛው ሃይማኖት ሰባኪ ሳይሆኑ በር ዘጊዎች 
ናቸውና፡፡ እነሱ በጠቀስናቸው ተግባራት ተቃራኒ ነው 
የምንቀሳቀሰው ቢሉና በሱም ቢምሉም እነሱ ዘንድ መልካም ነገር 
አይገኝም ለመሃላቸው ትኩረት ሊሰጠው አይገባም፡፡ ቃላቸው 
ቢያስደስትህና ርቱእነታቸው ቢያስደንቅህ እንድህ የሚለውን 
የአላህን ቃል አስታውስ፡  

 
َ َعَلٰى َما فِي  ْنَیا َوُیْشِھُد هللاَّ ُُھ فِي اْلَحَیاِة الدُّ َوِمَن النَّاِس َمْن ُیْعِجُبَك َقْول

دُّ اْلِخَصاِم  َ ل َ ْرِض لُِیْفِسَد فِیَھا   .َقْلِبِھ َوُھَو أ َّٰى َسَعٰى فِي اْألَ َذا َتَول ِ َوإ
ُ َال ُیِحبُّ اْلَفَسادَ  َ ۗ َوهللاَّ َ   .َوُیْھلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسل َ َلُھ اتَِّق هللاَّ َذا قِیل ِ َوإ

ُم ۚ  اْإلِْثِم ۚ َفَحْسُبُھ َجَھنَّ ِ ُ ب ة َخَذْتُھ اْلِعزَّ َ  َوَلِبْئَس اْلِمَھادُ  أ
 

ትርጉሙም (ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ 
ሕይወት ንግግሩ የሚደንቅህና በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን 
የሚያስመሰክር ሰው አለ፡፡ ካንተ በዞረ ጊዜ በምድር ላይ በውስጧ 
ሊያበላሽና አዝመራንና እንሰሳዎችን ሊያጠፋ ይሮጣል፡፡ አላህም 
ማበላሸትን አይወድም፡፡ ለርሱ አላህን ፍራ በተባለም ጊዜ ትዕቢቱ 
በኃጢኣት (ሥራ) ላይ ትገፋፋዋለች፡፡ ገሀነምም በቂ ናት (እርሷም) 
በእርግጥ የከፋች ምንጣፍም ናት፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ እንድሁም 
እንድህ ይላል፡ 
 
نََّك  ِ ُ َیْعَلُم إ ِ ۗ َوهللاَّ ُ هللاَّ َرُسول َ نََّك ل ِ ُوا َنْشَھُد إ ُوَن َقال َذا َجاَءَك اْلُمَنافِق ِ إ

ِنَّ اْلُمَنافِقِیَن َلَكاِذُبونَ  ُ َیْشَھُد إ ُُھ َوهللاَّ َخُذوا   .َلَرُسول ًة اتَّ ْیَماَنُھْم ُجنَّ َ أ
ُونَ  ُھْم َساَء َما َكاُنوا َیْعَمل نَّ ِ ِ ۚ إ یِل هللاَّ ِ وا َعْن َسب ُھْم آَمُنوا   .َفَصدُّ نَّ َ لَِك ِبأ َذٰ

ِھْم َفُھْم َال َیْفَقُھونَ  ِ ُوب ل ُ ْیَتُھْم ُتْعِجُبَك   .ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع َعَلٰى ق َ َذا َرأ ِ َوإ
ُو ُول ِْن َیق ْجَساُمُھْم ۖ َوإ َ ٌ ۖ َیْحَسُبوَن أ َدة ُھْم ُخُشٌب ُمَسنَّ نَّ َ ا َتْسَمْع لَِقْولِِھْم ۖ َكأ

ٰى ُیْؤَفُكونَ  نَّ َ ُ ۖ أ َّ َصْیَحةٍ َعَلْیِھْم ۚ ُھُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُھْم ۚ َقاَتَلُھُم هللاَّ  ُكل
 
ትርጉሙም (መናፍቃን በመጡህ ጊዜ አንተ የአላህ መልክተኛ 
መሆንህን በርግጥ (ምለን) እንመሰክራለን ይላሉ፡፡ አላህም አንተ 
በርግጥ መልክተኛው መሆንህን ያውቃል፡፡ አላህም መናፍቃን 
(ከልብ እንመሰክራለን በማለታቸው) ውሸታሞች መሆናቸውን 
ይመስክራል፡፡ መኃሎቻቸውን ጋሻ አድርገው ያዙ፡፡ ከአላህም 

                                                        
1 አል በቀር 204 - 206 
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መንገድ ከለከሉ፡፡ እነሱ ይሰሩት የነበሩት ነገር ከፋ፡፡ ይህ እነሱ 
(በምላስ) ያመኑ ከዚያም (በልብ) የካዱ በመሆናቸው ነው፡፡ 
በልቦቻቸውም ላይ ታተሙባቸው፡፡ ስለዚህ እነሱ አያውቁም፡፡ 
ባየሃቸውም ጊዜ አካሎቻቸው (ግዙፍነታቸው) ያስደንቀሃል፡፡ 
ቢናገሩም ለንግግራቸው ታዳምጣለህ (ከዕውቀት ባዶ በመሆን) 
እነርሱ ልክ በግድግዳ የተጠጉ ግንዶችን ይመስላሉ፡፡ ጩኸትን ሁሉ 
በነሱ ላይ ነው ብለው ያስባሉ፡፡ እነሱ ጠላቶች ናቸውና 
ተጠንቀቃቸው፡፡ አላህ ይግደላቸው (ከእምነት) እንዴት ይመለሳሉ፡
፡) 1 ማለት ነው፡፡ 
  የእስልምና እመነት የሥራ፣ የምርት፣ አሳምሮ የመስራትና ሰውን 
የመጥቀም  ሃይማኖት ነው፡፡ የእስልምና ስርኣት በተጨባጭ 
የሚተገበረው በመስራት፣ በማምረት፣ ሥራን በማሰመርና ሰዎችን 
በመጥቀም ነው፡፡ በሙስሊሞች ስም ቢጠራና ሙስሊም ነኝ  
ቢልም እንኳ ቦዘኔነትን፣ ስንፍናን፣ ከዓለም አቀፍ ስልጣኔ ወደኋላ 
መቅረትን የሚመርጥ ከሆነ የአላህ (አ.ወ.) ሃይማኖቱ ታላቅ ሸከምና 
በፍጥረታት ላይ ጫና ፈጣሪ መሆኑን ለመግለጽ ሦስት ጊዜ አላህ 
አክበር (አላህ ታላቅ ነው) ብንል መጋነን አይሆንም፡፡ 
  የጥንትም ሆኑ የዘመኑ ሊቃውንትና የህግ ባለሞያዎች የሃይማኖት 
ህግጋት ከፍተኛ አላማዎች በድምሩ የህዝቡን ጥቅም በማስከበር 
ዙሪ የሚያጠነጥን በመሆኑ አንድ አቋም ወስደዋል፡፡ የህዝብ ጥቅም 
በተከበረበት ቦታ እዚያ ቦታ የአላህ (አ.ወ.) ህግ ይገኛል፡፡ አቡ 
ሓሚድ ኢል ገዛሊ የተሰኙት ሊቅ እንድህ ይላሉ፡ (ጥቅም ስንል 
የህጉን አላማ ማስከበር ማለታችን ነው፡፡ ለፍጥረታት ያስቀመጠው 
የህጉ አለማ እምስት ነገሮችን አካቶ እናገኘዋለን፡፡ እሱም 
ሃይማኖታቸውን፣ ሕይወታቸውን፣ አእምሯቸውን፣ ዘራቸውንና 
ንብረታቸውን የሚያስከብርላቸው መሆኑ ነው፡፡ እነዚህን አምስት 
መሰረታዊ ጥቅሞች ማስከበርን ያካተተ ነገር ሁለሉ የህዝብ ጥቅም 
ነው ሊባል ይችላል፡፡ እነዘህን አምስት መሰረታዊ ጥቅሞች የሚፃረር 
ነገር ሁሉ ደግሞ ጥቅም አበላሽ ነው፡፡ በመሆኑም እሱን ማስወገድ 
የህዝብን ጥቅም ማስከበር ይሆናል፡፡ 
   ሻጢቢ የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ ‹እንደሚታወቀው 
ህግጋት የተደነገጉት የአላህን ባሮች ጥቅም ለማስከበር ነው፡፡ የአላህ 
ትእዛዛት ሁሉ ወደኛ የተላለፉት ብልሹነትን ለመከላከል ወይም 
ጥቅምን ለማስከበር ወይም ለሁለቱም አላማዎች ነው፡፡ በትእዛዛቱ 

                                                        
1 አል ሙናፊቁን 1 - 4 
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ስር የሚካተቱ ነገሮች ትእዛዛቱ ለተላለፉበት ነገር ተስማሚ 
በመሆናቸው የህግጋቱን አላማ አይፃረሩም፡፡ የሚከለከል ነገር 
የምንለው ደግሞ ህግጋቱን የሚፃረሩ አላማዎችን ያካተቱ 
ተግባራትን ነው፡፡›  
  በመቀጠልም እንድህ ይላሉ፡ ‹ህግጋት የተደነገጉት የህዝብን ጥቅም 
ለማስከበር ነው፡፡ ትእዛዝ፣ እገዳና ምርጫ ሁላቸውም የፈጻሚውን 
እጣ ፋንታና ጥቅሙን መሰረት ያደረጉ ናቸው፡ ምክኒያቱም አላህ 
(አ.ወ.) ምንም ዓይነት እጣ ፋንታ የማያስፈልገውና ከጥቅምም ነፃ 
የሆነ ፈጣሪ ነውና፡፡› 
  አሁንም እንድህ ይላሉ፡ ‹የሁሉም ህግጋት ዋና አላማ የህዝቡን 
ጥቅም ማስከበርና ብልሽቶችን ማስወገድ ሲሆን በአጠቃላይም ሆነ 
በተለየ መልኩ የተወሱት መረጃዎች ይህንኑ እውነት በግልጽ 
ያሳያሉ፡፡ ይህ ጉዳይ በምርምርና በክትትል የተደረሰበት በመሆኑ 
እሱን የሚፃረር ሰው ካለ በህጉ መሰረት ምንም ዓይነት ግምት 
ሊሰጠው አይገባም፡፡›  
   ኢብን አል ቀይም የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ ‹የህግጋት 
መዋቅሩና መሰረቱ በዚህች አለምም ይሆን በመጭው አለም 
የህዝብን ጥቅም ማስከበር ነው፡፡ እሱም በድምሩ ፍትህ፣ እዝነት፣ 
ጥቅምና ጥበብ ሲሆን ከፍትህ ወደበደል፣ ከእዝነት ወደተፃራሪው፣ 
ከጥቅም ወደብልሽት፣ ከጥበብ ወደጨዋታ የተለወጠ ማንኛውም 
ጉዳይ ሁሉ በአንድምታ በህግጋት የተካተተ ቢመስልም ከሃይማኖት 
ህግ ውጭ ነው፡፡ የሃማኖት ህግጋት ከባሮቹ መካከል ያሰፈነው 
የአላህ ፍትህ፣ ከፍጥረታት መካከል ያወረደው እዝነቱ፣ በምድር 
የዘረጋው ጥላውና የሱን ግኝነትና የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) 
መልክተኛነነት እውነትነትን የሚጠቁመው ጥበቡ ነው፡፡›  
   ዒዝ ኢብን አብደሰላም የተሰኙት ሊቅ በበኩላቸው እንድህ 
ይላሉ፡ ‹አላህ የደነገጋቸው ትእዛዛት ሁሉም መመለሻቸው በዚህች 
አለምም ይሁን በመጭው አለም የህዝብን ጥቅም ማስከበር ነው፡፡ 
አላህ (አ.ወ.) የሁሉም ፍጥረታት እምልኮት በምንም መልኩ 
አያስፈልገውም፡፡ በመሆኑም የታዛዦች አምልኮት በምንም መልኩ 
አይጠቅመውም፡፡ እንድሁም የአመጸኞች ሃጢኣት በምንም መልኩ 
አይጎዳውም፡፡ ይልቁንም ሁላቸውም ከነሱ መካከል ባለ በአንድ 
እጅግ አመጸኛ በሆነ ሰው ልብ ዓይነት ሆነው ቢወነጅሉትም እንኳ 
ያ ወንጀላቸው ከመለኮቱ ምንንም ነገር አይቀንስበትም፡፡ እንድሁም 
እነሱ ሁላቸውም ከነሱ መካከል ባለ በአንድ እጅግ ፈሪሀ አለህ በሆነ 
ሰው ልብ ዓይነት ሆነው ቢገዙትም ያ ለሱ መገዛታቸው ለመሎኮቱ 
ምንንም ነገር አይጨምርለትም፡፡ ይህን ማለትም እሱን ለመጉዳት 
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አቅም አግኝተው አይጎዱትም እንድሁም እሱን ለመጥቀም ብቃቱ 
ኖሯቸው አይጠቅሙትም ማለት ነው፡፡ በመሆኑም አላህ ቅኑን 
መንገድ የመራው ሰው ካልሆነ በስተቀር ሁሉም በጥሜት ላይ ነው፣ 
እሱ የመገበው ካልሆነ በስተቀር ረሀብተኛ ነው፣ እሱ ያለበሰው 
ሰው ካልሆነ በስተቀር ሁሉም እርዝተኛ ነው፡፡› 
   እንድሁም እንድህ ይላሉ፡ ‹የሰው ልጅንና የሌላውን ፍጥረት  
መንፈስ ሙሉ ጥቅም ማስከበርና ከሱም አጠቃላይ ብልሽትን 
ማስወገድ የሚመሰገን ተግባር መሆኑ ለማንም ልበኛ ስውር 
አይሆንም፡፡ እንድሁም እጅግ ብልሹ እንድሁም እጅግ በጣም 
ብልሹ የሆነውን ነገር መከላከልና በላጭ የሆነውን ጥቅም 
ከተባለጩ ማስቀደም አሁንም በላጩን ብልሽት ከተበላጩ በፊት 
ማስወገድ መልካም ተግባር መሆኑ ለማነም የተደበቀ ነግር 
አይደለም፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ሊቃውንት ያለመለያየት አንድ አቋም 
ወስደውበታል፡፡ ህግጋት ሕይወትን፣ ክብርንና የሰው ገንዘብን እርም 
አደርገዋል፡፡ እንድሁም ከቃላትም ሆነ ከተግባራት በላጩንና እጅግ 
በላጩን እውን ማድረግንም መልካም ተግባር አድርጎታል፡፡ 
  በአጠቃላይ የእስልምናን ስረ መሰረት መገንዘብ፣ ገራገር የሆነውን 
የመልእክቱን ምስጢር ማወቅ፣ እጅግ የላቀ የሆነውን አላማውንና 
ግቡን ጠለቅ ብሎ መረዳት፣ እናም ይህን ሁሉ ከወቅቱ አዳድስ 
ክስተቶችና ጊዜው ከሚጠይቀው ሁኔታ ጋር በማጣጣም መተግበር 
አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው፡፡ ይሀውም የዘመኑን ተግዳሮት 
ለመቋቋም፣ የአሸባሪና ጸንፈኛ ቡድኖችን ፍርጠጣ ለመግታት፣ 
የአክራሪነት ሀሳብን ለመቆጣጠር፣ ከደረቅነትና ዝግነት እንድሁም 
የተሳሳተ ግንዛቤና ጠባብ አድማስ ሁኔታ  አዙሪኝ ወጥቶ ሰፊ፣ ገር፣ 
እጅግ በሳል፣ ንቃትያለው፣ ግልጽ ግንዛቤ የሰፈነበት ወደሆነ አለም 
ለመግባት እንድሁም የማሀበረሰቡን ጥቅምና የሀገርን ደህንነት 
ለማስከበር፣ ለመላው ሰው ልጅ ሁሉ ደህንነት፣ ሰላም፣ ጸጥታ፣ 
መረጋጋትና ደስታን እውን የሚያደርጉ የላቁ ሰብኣዊ እሴቶችን 
ለማሰረጨት እንድቻል ነው፡፡ ከሰዎች በላጩ ለወገኖቹ እጅጉን 
ጠቃሚ የሆነው ሰው ነው፡፡ ‹‹ለራሱ ብቻ የሚኖር ሰው መወለድ 
ባልነበረበት ነበር እንድሉ››፡፡ 

*    *    *  
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ክፍል አምስት፡ የአምልኮ(ዒባዳ) ደንቦችና የትውፊት ተግባራት 
 

የአምልኮ(ዒባዳ) ደንቦችና የትውፊት ተግባራት 
  የአምልኮ ደንቦችንና የትውፊት ተግባራትን በአንድ ዓይን   
መመልከትና ለትውፊት ተግባራት  የአምልኮን ደንብ ማላበስ 
አሳፋሪ ስህተት መሆኑን ሊቃውንት ይገልጻሉ፡፡ ይልቁንም ከዚህ 
የበለጠ በጣም የሚዘገንነው የደረቅነትና የዝግነት ባሕርይን 
ማራመድ እሱንም ለማሰራጭት ሙጭጭ ማለታችን ነው፡፡ 
በአብዛኛው ይህ ሁኔታ ጎልቶ የሚታየው ግዴታ ባልሆኑ 
አምልኮዎች ዙሪያ ነው፡፡ እነዚህ ነብያዊ ፈለጎች የፈጸማቸው ሰው 
የነሱን ምንዳና የሥራ ዋጋ የሚያገኝ ያልፈጸማቸው ደግሞ ያ 
መንዳና የሥራ ዋጋ የሚያመልጠው መሆኑ ታውቆ እያለ የነዚህ 
ወገኖች ግትር አቋምና ዝግ ባህርይ ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ስለእስልምና ተጠይቀው እንድህ ሲሉ መልስ 
ሰጥተዋል፡ (በቀን ከነሌሊቱ የሚፈጸሙ አምስት ስግደቶች ናቸው) 
ጠያቂውም ሌላ ስግደት ይኖርበኛልን? ሲል እንደገና ጠየቀ፡፡ 
እሳቸውም (የለም በፈቃደኝነት የምትሰግደው ቢሆን አንጅ) አሉትና 
ቀጥለውም  (የረመዳን ወርን መጾም ነው) አሉት፡፡ እሱም ሌላ 
መጾም ያለብኝ ቀን አለን? ሲል ጠየቀ፡፡ እሳቸውም (የለም 
በፈቃደኝነት የምትጾመው ቢሆን እንጅ) አሉ፡፡ ከዚያም ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ዘካን (ምጽዋትን) ጠቀሱለት፡፡ እሱም ሌላስ? በማለት 
ጠየቀ (የለም በፈቃድህ የምትሰጠው ቢሆን እንጂ) አሉ፡፡ 
ሰውዬውም በአላህ ይሁንብኝ ከዚህ አልጨምርም አልቀንስምም 
እያለ ሄደ፡፡ ያን ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ይህ ሰወዬ እውነተኛ ከሆነ 
ፍላጎቱን አገኙ) 1 አሉ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በሌላ ሓዲስ እንድህ 
ይላሉ፡ (ስለራሳችሁ ለስድስት ነገሮች ዋስትና ከሰጣችሁኝ እኔ 
እናንት ገነት እንድትገቡ ዋስትና እሳጣችኋለሁ፡ በምታወሩ ጊዜ 
እውነተኛ ሁኑ፣ ቃል በገባችሁም ጊዜ በቃላችሁ ተገኙ፣ አደራ 
በምትሰጡም ጊዜ አደራችሁን ጠብቃችሁ መልሱ፣ ብልቶቻችሁን 

                                                        
1  ቡኻሪ ዘግበውታል  ቁጥር (46) 
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ጥብቅ አድርጉ፣ ዓይኖቻችሁንም ያልተፈቀደን ነገር ከማየት 
ከልክሉ፤ እጆቻችሁንም ሰብስቡ፡፡) 1 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሰዎችን በብዛት ገነት ስለሚያስገባ ነገር 
በተጠይቁ ጊዜ (አላህን መፍራትና መልካም ጠባይ ናቸው) 2 
በማለት መልሰዋል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጀነት ሰለመግባት 
ለሚጠይቁ ሰዎች ይሰጡት የነበረው መልስ በአብዛኛው፣ ግዴታ 
ተግባራት በመጸም፣ ተላላቅ ወንጀሎችን በመራቅ፣ ለመልካም 
ምግባር ትኩረት በመስጠትና ሰዎችን የሚጠቅሙ ነገሮችን 
በመሥራት ዙሪያ ያጠነጥን እንደነበር በርካታ ሊቃውንት 
ይጠቁማሉ፡፡ አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ገነት የሚያስገባውን ሥራ 
እንድነግሩት በጠየቃቸው ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (አላፊ አግዳሚን 
የሚጎዱ ነገሮችን ከሰዎች መንገድ አስወግድ) 3 አሉት፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) በሌላ ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ (ከመንገድ የሚጎዱ 
ነገረሮችን ማስወገድህ እንደምጽዋት ይቆጠራል፡፡) 4 ይህ ሁሉ 
የሚያመለክተው ታድያ የእስልምና እምነት ዋና አላማ የሀገር 
ደህንነትንና የህዝብን ጥቅም ማስከበር፣ በማሀበረሰቡ ዘንድ 
ደህንነትና ሰላምን ማስፈን እንድሁም ከሰው ልጆች መካከል ደስታን 
ማስፋፋት መሆኑን ነው፡፡ 
   ታላቅ መንዳንና የሥራ ዋጋን ለማግኘት ነብያዊ ፈለጎችን 
ለመተግበር ቁርጠኝነታችንን ስናረጋግጥ ከአምልኮ ደንቦችና 
በትውፊት ተግባራት ስር ከሚካተቱ ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት 
በግልጽ የማወቅ ግዴታ እንዳለብንም መዘንጋት አይገባም እንላለን፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የዐረፋን ወይም የዓሹራን ቀን እንድንጾም 
በጠብቅ መገፋፋታቸው አምልኳዊ ነገር ሲሆን በአምልኮ ደንቦች 
ውስጥ ይካተታል፡፡ እንድሁም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ውዱእ 
በሚያደርጉበት ወቅት እጆቻቸውን በመታጠብ ጀምረው ከዚያም 

                                                        
1  ኢማሙ አህመድ በሙስነድ አስፍረውታል ቁጥር (22757) 

2  ቲርሚዚ ዘግብውታል ቁጥር (2004) 

3  ቡኻሪ በአደበል ሙፍረድ አስፍረውታል ቁጥር (228) 

4 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (1009) 
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አፋቸውን፣ ከዚያም አፍንጫቸውን ማጽዳታቸውም እንደዚሁ 
ልንከተለው የሚገባ ፈለግ በመሆኑ በአምልኳዊ ደንቦች ውስጥ 
ይካተታል፡፡ ይህ ሁሉ በአጠቃላይ የአምልኮ ጉዳይ ነው፡፡ ነግር ግን 
ልብስ አለባበስ፣ የጉዞ መገልገያዎችና የመሳሰሉት ነገሮች በትውፊት 
ተግባራት ውስጥ ይካተታሉ፡፡ በአብዛኛውም በነብያችን (ሰ.ዐ.ወ.) 
ዘመን ያልነበሩ ናቸው፡፡ 
   አንድ ባለሙሉ አእምሮ ነኝ ባይ በመኪናም ሆነ በአይሮፕላን 
አልሳፈርም ነብያችን ያደርጉት እንደነበረው በግመል እጓዛለሁ ቢል 
አእምሮ እንደማይቀበለው ሁሉ ይህ ወይም ያ ልብስ ከነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ጋር አይጣጣምም ቢል እንደዚሁ አእምሮ 
አይቀበለውም፡፡ ያ ወይም ይህ ልብስ ሀፍረተ ገላን የሚሸፍን 
እስከሆነ ድረስ፡፡  
   የትውፊት መሰረቱ የአካባቢው ባህልና ልማድ ነው፡፡ አንዳንድ 
ሰዎች የሚለብሱት ማንኛውም ልብስ በዘመናቸውና አካባቢያቸው 
የተለመደ ሆኖ ለሥረቸው ሁኔታ ተስማሚ እንደሆነ የሚያምኑበትና 
የሃይማኖቱን ግልጽ ደንብ የማይፃረር ከሆነ ማነም ሊያነውረው 
አይገባም፡፡ 
   የወንድ ልጅ ሀፍረተ ገላ ከእምብርቱና ከጉልበቱ መካከል ያለው 
ከፍል እስከሆነ ድረስ አካሉን የሚያሳይ  ስስ ወይም ቅርጹን 
የሚለይ ሳይሆን የተጠቀሰውን አካል የሚሸፍንን ልበስ ሁሉ 
መልበስ ችግር የለበትም፡፡ ሙሉ ኮትና ሱሪም ይሁን ጀለብያ 
ቢለብስ ያን ሰው መንቀፍ አይፈቀድም፡፡ ምክኒያቱም ጉዳዩ 
ለአካባቢው ባህልና ልማድ ተገዢ ይሆናልና፡፡ የህግ ባለሞያዎች 
እንደሚሉት ልማድ ለሃይማኖታዊ ደንቦች ድግፍ ይሆናል፡፡ 
   ለሃይማኖት አባቶች የራሳቸው የሆነ ከሌላው የማሀበረሰቡ ክፍል 
የሚለያቸው ልብስ ቢኖራቸው ችግር አይኖርም፡፡ እንደዚሁም 
የህክምና ዶክተሮች፣ ንብረት ጠበቃዎች፣ የመከላከያና የፖሊስ 
ኃይሎችና ዳኞች የራሳቸው የሆነ ልብስ ቢኖራቸው መንም ዓይነት 
ጭንቅ የለበትም፡፡ ይህን ወይም ያን ልብስ የሃይማኖት ያኛውን 
ደግሞ ከሃማኖት ውጭ የሆነ ልብስ ማድረግን ግን ከሃማኖት 
ሊቃውንት እንድም ሰው ሀሳብ አልሰጠበትም፡፡ የህዝባቸውን፣ 
የቦታቸውንና የዘመናቸውን ሁኔታ መሰረት በማድረግ አንዳንድ 



-56-  
  

 

 

ሊቃውንት የሰጧቸውን አስተያዬቶች በጥልቅ መገንዘብ 
ይኖርብናል፡፡ 
   ለምሳሌ ኢማሙ አሻፊዒ አንድ ሰው ክብሩን ለመጠበቅ ራሱን 
መሸፈን ይኖርበታል የሚል አስተያዬት የሰጡት እንድሁ በዘ ፈቃድ 
ያመነጩት ሀሳብ ሳይሆን የነበሩበትን አካባቢና ዘመን መሰረት 
በማድረግ ነው፡፡ ባለፉት አሥርት አመታት አንድሁም ባለንበት 
ዘመንም በአንዳንድ አካባቢዎች ራስን መግለጥ ክብርን ይፃረራል 
የሚል አስተያየት የሚሰጡ ሊቃውንት አይተናል ሰምተናልም፡፡ ይህ 
የሆነው ታድያ  ሁኔታው በአካባቢያቸው ከአለው የህዝብ ባህልና 
ልማድ ጋር እጅጉን የሚጣጣም በመሆኑ ነው፡፡  
   ይህ ዓይነቱን አስተያየት እንደሃይማኖት መቁጠርና የደግነትና 
የአላህን ፈሪነት መለያ ማደረጉ እንድሁም እሱን የማያከብርን ሰው 
በሃይማኖቱ መወንጀል ከዚያም አልፎ የሃይማኖት አካል፣ ነብያዊ 
ፈለግ ወይም ደግሞ  መከተል ያለብን የሃይማኖት ባለሞያ 
አስተያየት ነው በማለት ለተግባሩ እንዲገዙ ጫና ለማሳደር መሞከር 
ከይፋ ድንቁርናና ከዝግ ባህርይ የመነጨ ተግባር መሆኑ ግልጽ 
ነው፡፡ 
   ጉዳዩ ከትውፊት፣ ከአከባቢ ሁኔታና ከጊዜ ጋር የተያያዘ ለመሆኑ 
ኢማሙ አሻጠቢ የሰጡት አስተያየት ጉልህ ማስረጃ ነው፡፡ እሳቸው 
‹ሞዋፈቃት› በተሰኘው መጽሐፋቸው እንድህ ብለዋል፡ ‹አንድ ሰው 
ራሱን መግለጡ በእውነቱ ከቦታ ወደቦታ ይለያያል፡፡ ይህ ተግባር 
በምስራቅ አገራት ለተከበሩ ሰዎች እጅግ ጽያፍ ነው፡፡ በምዕራብ 
አገራት ደግሞ ለነዚሁ የተከበሩ ሰዎች ጽያፍ የሚባል ተግባር 
አይደለም፡፡ በመሆኑም በህግ ሂደት ሲታይ በምስራቅ አገራት ራሱን 
ገላጭ ለፍትሃዊ ምስክርነቱ ቅሬታ የሚያስከትል ሲሆን በምዕራብ 
አገራት ምንም ዓይነት ቅሬታ አይፈጥርም፡፡› 
   ኢማሙ አሻጢቢ ይህን ዓይነት አስተያየት ሲሰጡ የዘመናቸውን 
ሁኔታ እንጅ የኛን ዘመን ሁኔታ ግንዛቢ ውስጥ አላስገቡም፡፡ 
ይህንም እውነት በራሳቸው እንድህ ሲሉ አረጋግጠውታል፡ 
‹የትውፊት መሰረቱ ጥልቅ ትረጉሙ ነው፡፡ ለረዢም ጊዜ 
በአደረግነው ክትትል የሃይማኖት ህግጋት ዋና ዓላማ የህዝቡን 
ጥቅም ማስከር እንደሆነና ተራ ድንጋጊዎችም የህዝብ ጥቅም 
ወደሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ የሚጓዙ መሆኑን ደርሰንበታል፡፡ 
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አንድን ነገር በአንድ ወቅት የህዝብ ጥቅም የሌለበት በመሆኑ 
የተከለከለ ሆኖ የምናገኘው ቢሆንም በሌላ ጊዜ የህዝብ ጥቅም 
ያለበት በመሆኑ የተፈቀደ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 
  ኢማሙ አል ቀራፊ የተባሉት ሊቅ ደግሞ ምክኒያት ያላቸውን 
ድንጋጌዎች ምክኒያቱ በተወገደበት ጊዜ ተግባራዊ ማድረግ አንድ 
አቋም የወሰዱበትን የሊቃውንትን ሀሳብ የሚፃረርና ስለሃይማኖቱ 
ምንም ሳያቁ  ሰዎች የሚፈጸሙት ተግባር ነው ብለውታል፡፡› 
በመቀጠልም ‹ይልቁንም ካለንበት አገር ወደሌላ አገር ብንወጣና 
ልማዳቸው እኛ ከነበርንበት አገር ልማድ ጋር የሚፃረር ሆኖ 
ብናገኘው እኛ ለነበርንበት አገር ልማድ ግምት ያለመስጠት እነሱ 
ያሉበት አገር ልማድ ጋር የሚጣጣም ብያኔ እንሰጣለን፡፡ እንድሁም 
አንድ የአገሩ ልማድ ከኛ ልማድ ጋር የሚፃረር ሰው እኛ ወዳለንበት 
አገር ቢመጣ እሱ በመጣበት አገር ልማድ መሰረት እንጅ በአገራችን 
ልማድ መሰረት ብያኔ አንሰጥበትም ብለዋል፡፡› 
    ኢብኑል ቀይም የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ብለዋል፡ 
‹ትውፊታቸው፣ ልማዳቸው፣ ጊዜያቸው፣ ቦታቸው፣ ሁኔታቸውና 
የሁኔታቸው መረጃዎች የተለያዩ ሆነው እያለ በመጽሐፍ የሰፈረውን 
ብቻ መሰረት አድርጎ ሃይማኖታዊ ብያኔ (ፈትዋ) የሰጠ ሰው ራሱ 
ጠሞ ሰዎችንም ያጠመመ ሰው ነው፡፡› 
   ኢብኑል ዓቢዲን የተባሉት ሊቅም እንድህ ይላሉ፡ ‹የህግጋት 
ጉዳዮች በግልጽ ቃል ሰፍረው የተረጋገጡ ወይም በምርምር ጥረትና 
በአስተያት የተደረሰባቸው ናቸው፡፡ እነሱም በአብዛኛው የምርምር 
ጥረት የሚያደርገው ሰው የዘመኑን ልማዶች መሰረት አድርጎ 
የሚሰጣቸው ሀሳቦች ናቸው፡፡ ይህን ማለትም በአድስ ልማድ ወቅት 
ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ ከሰጠው ብያኔ ጋር የሚፃረር ሌላ ብያኔ 
ይሰጥ ነበር ማለት ነው፡፡ በመሆኑም ሊቃውንት ካስቀመጧቸው 
የምርምር ጥረት ብቃት መስፈርቶች ዋነኛው የሰዎችን ልማድና 
ባህል ማወቅ ነው፡፡ በርካታ ድንጋጌዎች ዘመን በመለወጡ 
የሚለወጡት የሰወዎች ልማድ የሚለወጥ በመሆኑ ነው፡፡› 
 

*    *    * 
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ክፍል ስድስት፡ ሀገርን በማስተዳደር ዘርፍ የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ተግባራት 

 
ሀገርን በማስተዳደር ዘርፍ የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ተግባራት 

  
    ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ነብይ ብቻ አልነበሩም፡፡ እሳቸው ነብይ፣ 
መልክተኛ፣ ሀገረ ገዥና የጦር አዛዥም ነበሩ፡፡ ነብይና መልክተኛ 
እንደመሆናቸው የፈጸሟቸው ተግባራት መሰረተ እምነትን፣ 
አምልኮን፣ እሴቶችንና ስነ ምግባርን የሚመለከቱ ከሆኑና በትክክል 
ከሳቸው የመነጩ መሆናቸው ከተረጋገጠ ለባልደረቦቻቸው 
በአብራሩት ሁኔታ መሰረት ህግነቱ የተረጋገጠ ይሆናል፡፡ በዚህ 
መልኩ ያብራሩት ነገር የማይለወጥ ቋሚ ህግ በመሆኑ ጊዜና ቦታ 
በመለወጡ በማንኛውም መልኩ ሊቀየር አይችልም፡፡ በዚህ ዓይነቱ 
ማብራሪያ እንደሮመዳን ጾም፣ ስግደት፣ ዘካና ሐጅ ያሉ ግዴታዎችን 
የሚመለከት ወይም ደግሞ አንደ ዐረፋና የዓሹራእ ቀናት ጾም ያሉ 
ቋሚ ፈለጎችን የሚመለከት መሆኑ ልዩነት አያስከትልም፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ነብይና አገረ ገዢ ወይም ነብይና የጦር መሪ 
ወይም ደግሞ ነብይና ዳኛ እንደመሆናቸው የፈጸሟቸው ነገሮች 
ደግሞ ሁለት ነገሮችን መሰረት ያደረጉ ተግባራት ናቸው፡፡ 
የአንደኛው መሰረት ነብይነታቸው ሲሆን የሁለተኛው መሰረት 
ደግሞ ሀገረ ገዢነታቸው ወይም የጦር መሪነታቸው አለዚያም 
ዳኛነታቸው ነው፡፡ የነብይነትና መልክተኝነት ጉዳዮች በነብያችን 
የተደመደሙ መሆናቸውን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ በማለት ገልጾታል፡ 
 
ِبیِّیَن ۗ  ِ َوَخاَتَم النَّ َ هللاَّ ِكْن َرُسول َحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلٰ َ َبا أ َ ٌد أ َما َكاَن ُمَحمَّ

ِّ َشْيٍء َعلِیًما ُ ِبُكل  َوَكاَن هللاَّ
 

ትርጉሙም (ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ የአንዱም ሰው አባት 
አይደለም፡፡ ግን የአላህ መልክተኛ የነብዮች መደምደሚያ ነው፡፡ 
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አላህም በነገሩ ሁሉ ዐዋቂ ነው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ ይህን ጉዳይ 
ሲያረጋግጡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ከነብያት በስድስት 
ነገሮች በላጭ ሆኛለሁ (አላህ የበለጥሁ አድርጎኛል)፡ በምጥን ቃል 
ሰፊ ፍች ማካተትን ተሰጥቻለሁ፡፡ በታላቅ ድንጋጤ (በጠላት ልብ 
በሚረጭ) ድል ነሽ አድርጎኛል፡፡ ግዳይ ተፈቅዶለኛል፡፡ ምድር 
ንጹህና መስገጃ ተደርጋልኛለች፡፡ ለፍጥረታት ሁሉ ተልኪያለሁ፡፡ 
በኔ ነብያት ተደምድመዋል፡፡) 2  
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደሀገረ ገዢነታቸው፣ ጦር መሪነታቸውና 
ዳኛነታቸው የፈጸሟቸው ተግባራት ቀሪዎቹ ባህርዮች መሟላት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ማለትም ፈጻሚው ሁኔታውን መሰረት በማድረግ 
ሀገረ ገዥ ወይም ጦር መሪ ወይም ደግሞ ዳኛ መሆናቸው 
ማለታችን ነው፡፡ ከነዚህ ባሕርዮች ለያንዳንዳቸው ለናሙና ያህል 
የሚከተሉትን እንጠቅሳለን፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በአንድ ላይ መለክተኛና ሀገረ ገዥ 
እነንደመሆናቸው ከፈጸሟቸው ተግባራት እንድህ የሚለው 
ቃላቸው ይካተታል፡ (ጠፍን መሬት ያለማ ሰው ያ ያለማው መሬት 
የራሱ ይሆናል፡፡) ኢማሙ አቡ ሐኒፋ እንድህ ይላሉ፡ ‹ይህ ተግባር 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደ ሀገረ ገዥነታቸው የፈጸሙት ተግባር ነው 
ካሉ በኋላ ሲያብራሩ ምክኒያቱም የባለ ንብረትነት ፈቃድ የመስጠት 
ገጽታ ስላለበት ማነም ሰው ጠፍን መሬት ያለ ሀገረ ገዥው ፈቃድ 
ማልማትፈጽሞ አይችልም፡፡ በዚህ መልኩ ሲታይ ጉዳዩ መሬት 
እንደማከፋፈል ሆኗል፡፡ መሬት ማከፋፍልም ታድያ ቀድሞ የሀገረ 
ገዥውን ፈቃድ ይጠይቃል፡፡ ጠፍን መሬት ማልማትም እንደዚሁ 
ይላሉ፡፡  
   በመሆኑም ማነም ሰው የተወሰነን መሬት በመቆጣጠር እኔ 
አልምቸዋለሁና የኔ መሬት ነው የተጠቀሰው የንብያችን ሐዲስ 
ማስረጃዬ ነው የማለት መብት የለውም፡፡ ምክኒያቱም ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) የዚያ ዓይነት ተግባር የፈጸሙት ሀገረ ገዥ 
እንደመሆናቸው ነውና፡፡ የዚህ ዓይነቱን የሁሉም መብት፣ የህዝብ 

                                                        
1 አል አሕዛብ 40 

2 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (523) 
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ገንዘብና አጠቃላይ የህዝብ ንብረትነት ያለበትን ነገር አስመልክቶ 
ሀገረ ገዥው ካልሆነ በስተቀር ማነም ሰው ውሳኔ መስጠት 
አይችልም፡፡ አለበለዚያ ነገሮች ወደስርአተ አልባነት ይለወጣሉ፣ 
በቀላሉ በህዝብ ንብረት ላይ ጥቃት ማድረስ የሚስችሉና ፈታኝ 
የሆኑ ሊዘጉ የማይችሉ በሮች ይከፈታሉ፡፡ ከዚያም አልፎ ከሰዎች 
መካከል ፍልሚያና ጦርነት ሊያስነሳም ይችላል፡፡ ስለዚህ በነዚህ 
ዓይነት ነገሮች የሀገርና የህዝብ ጉዳዮችን ስርአት ለማስያዝ 
የተቀመጡ ህጎችንና ደንቦችን ማክበር ግድ ይሆናል፡፡  
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደጦር አዘዥነታቸው ከፈጸሟቸው 
ተግባራት እንድህ የሚለው ቃላቸው ይካተታል፡ (አንድን ሙት 
የገደለ ሰው እሱን ለመግደሉም ምስክር ያለው ከሆነ ግዳዩ 
(ሰለባው) የሱ ነው፡፡) በአሁኑ ወቀት አንድ ሰው በሽብር ፍጥጫ 
አንድን አሸበሪ ቢገድል ጦር መሳሪያው፣ መኪናው፣ ሞባይሉና ከሱ 
ጋር የተገኘው ማንኛውም ነገር የኔ ነው ማለት አይችልም፡፡ 
ምክኒያቱም ከፍ ሲል በተጠቀሰው ሐዲስ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
የፈጸሙት ተግባር ሀገረ ገዥና የጦር አዛዥ እንደመሆናቸው ነውና፡፡ 
በመሆኑም የሀገሪቱ መንግስትና የመከለከያ ኃይል ያስቀመጧቸውን 
ህግጋትና ደንቦች ማክበር ተገቢ ይሆናል፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ዳኛ እንደመሆናቸው ከፈጸሟቸው ተግባራት 
በገንዘብ የመፈታት ጉዳይን አስመልክቶ የሰጡት ፍርድ ይካተታል፡፡ 
አንድ ቀን የሳቢት ኢብን ቀይስ ሚስት ወደነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
መጣችና አንድህ አለች፡ ‹ያላህ መልክተኛ ሆይ ባሌ ሳቢት ኢብን 
ቀይስ በጠባይም ሆነ በሃይማኖት የማነውረው ነገር የለበትም፡፡ ነገር 
ግን በእስልምና ሆኜ ክህደትን እጠላለሁ(በፉንጋነቱ ስለምጠላው 
በትዳር ከህደት እንዳይደርስብኝ እፈራለሁ)፡፡› ያን ጊዜ ያላህ 
መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) (አትክልቱን ትመልሽለታለሽ?) አሏት፡፡ አሷም 
አዎን አለች፡፡ ያላህ መልክተኛም (ሶ.ዐ.ወ.) (አትክልቱን ተቀበልና 
አንድ ፍች ፍታት) 1 አሉት፡፡ ይህን ጉዳይ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ነብይና ዳኛ እንደመሆናቸው ነው የፈጸሙት፡፡ ይህን መሰሉ ጉዳይ 
በዘመናችን የሚፈጸመው በዘርፉ የተቀመጡ ህግጋትንና ደንቦችን 
መሰረት በማድረግ መሆን ይኖርበታል፡፡ ህጋዊ መስፈርቶች 

                                                        
1 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (4990) 
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የተቀመጡለት ይህ ጉዳይ በእስላማዊ ህግ ዘንድ የዳኛ ፍች በመባል 
ይታወቃል፡፡ 
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ክፍል ሰባት፡ የነብያዊ ፈለጎች አላማ መር ግንዛቤ 
ተግባራዊ ምሳሌዎች 

 
የመጀመሪያው ምስሌ ስለጥርስ መፋቂያ የተወሩ ሐዲሶችን 

ከነአላማቸው መገንዘብ 
 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሁረይራ እንድህ ብለዋል፡ 
‹የአላህ መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (በህዝቦቼ ላይ ወይም በሰዎች ላይ 
ችግርን ባልፈራ ኖሮ በዬ ስግደቱ ጥርሳቸውን እንድፍቁ በዘዝኳቸው 
ነበር፡፡)› 1 (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዘይድ ኢብኑ ኻሊድ አል 
ጁይኔ ደግሞ እንድህ ብለዋል፡ ‹ያለህ መልክተኛ እንድህ ሲሉ 
ሰምቻለሁ፡ (በህዝቦቼ ላይ ችግርን ባልፈራ ኖሮ በዬ ስግደቱ 
ጥርሳቸውን እንድፍቁ በዘዝኳቸው ነበር፡፡)› 2 (ከርሳቸው አላህ 
ውደድና) አቡ ሁረይራ እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ አሉ (በህዝቦቼ ላይ ችግርን ባልፈራ ኖሮ በየውዱ ጊዜ 
ጥርሳቸውን እንድፍቁ ባዘዝኳቸው ነበር፡፡)›3 (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) ሑዘይፋ እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሌሊት 
በሚነሱ ጊዜ አፋቸውን በመፋቂያ ያጸዱ ነበር፡፡› 4 (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) ሚቅዳም ኢብን ሹረይሕ አባታቸውን ጠቅሰው እንድህ 
ብለዋል፡ ‹(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ቤታቸው ሲገቡ ቀድመው ምንድን ነበር የሚያደርጉት ስል 
እናታችን ዓኢሻን ጠየቅሁኝ፡፡ እሳቸውም  ቀድመው የሚያደርጉት 

                                                        
1  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (887) 

2  አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (46) 

3 አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (46) 

4  በኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (245) 
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ነገር መፋቂያ አንስተው ጥርሳቸውን መፋቅ ነበር ሲሉ መለሱልኝ፡፡› 
1 (ከርሳቸው አላህ ይወደድና) ዓሚር ኢብን ረቢዓህ እንድህ 
ብለዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጾመኛ ሆነው እያለ ጠርሳቸውን 
ሲፍቁ አይቻለሁ፡፡› 2 ከዚህም ባሻገር ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጥርስ 
መፋቅና እሱንም ዘወትር መጠቀም ያስፈለገበትን ጥበብ እንድህ 
በማለለት አብራርተዋል፡ (መፋቂያን መጠቀም ለአፍ ጽዳት 
መልካም ተግባር እንድሁም ለጌታ ተወዳጅ ነገር ነው፡፡) 3 
  ጥርስ የመፋቅ አላማው የአፍ ጽዳት፣ የአፍን ጤንነትና መልካም 
ጠረኑን መጠበቅ፣ ሊከሰት የሚችልን ማንኛውንም መጥፎ ሽታን 
ማስወገድና የጥርስና የድድንም ጥንካሬ ዘላቂ ማድረግ ነው ከተባለ 
እነዚህ አላማዎች ከመፋቂያ እንጨት ዛፍ ወይም ከሌላ ዛፍ 
በተወሰደ መፋቂያ እንጭት እንደሚፈጸም ሁሉ ይህን አላማ 
በሚያሳካ ሌላ ነገርም ሊፈጸም ይችላል፡፡ በመሆኑም ይህን አላማ 
በመፋቂያ እንጨትም ሆነ በጥርስ በሩሽና በመሰሉ ብናከናውን 
ችግር አይፈጥርም፡፡ 
   የቃሉን ውጫዊ ክፍል ብቻ መሰረት አድርገን ጉዳዩን በመፋቂያ 
እንጨት እንጂ በሌላ ነገር አይሆንም ብለን መወሰናችንና የዚህን 
ዓይነት እንጨት የፈሪሀ አላህነትና የጻድቅነት ምልክት አድርገን 
ሁለት ወይም ሦሰት መፋቂያዎችን በላይኛው የቀሚስ ትንሽ ኪስ 
አድርገን መጓዛችን የፈለጉን አላማዊ ግንዛቤ ያልደረስንበት መሆኑን 
ያመለክታል፡፡ በዚህ መልኩ መፋቂያን ይዞ መጓዝ ለአፈር፣ ትቢያና 
ለሌለችም የአየር ተጸእኖዎች ሊያጋልጠው የሚችል መሆኑ ሲታወቅ 
በዚህ መልኩ ብቻ የነብያዊ ፈለግ ተከታይ እንሆናለን ከዚህ ሌላ 
ባለነገር የሚጠቀም ሰው የነብያዊ ፈለግ ተከታይ አይሆንም ብለን  
የምንገምት ከሆነ ደረቅነት፣ የዝግነት ባሕርይና የጠባብ አድማስ 
ስሜት የተላበሰን በመሆኑ የነብያዊ ፈለጎችን አላማ፣ አሳብና ግብ 
ያለመገንዘብ በቃሉ ውጫዊ ገጽታ ብቻ ተወስነናል ማለት ነው፡፡ 

                                                        
1 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (253) 

2  ቡኻሪ ዘግበውታል  

3  ያለፈው ዋቤ 
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ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድሁም ባልደረቦቻቸው በዘመናቸው በቀላሉ 
ይገኝ የነበረውን ተጠቅመዋል፡፡ እኛ እስካለንበት ዘመን ቢኖሩ ኖሮ 
በተለያዩ ዘርፎች የተደረጉ የሳይንሳዊ ምርምሮች የደረሱባቸውን 
አዳድስ ጠቃሚ ነገሮች በተጠቀሙ ነበር፡፡ 

 
*    *    * 
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ሁለተኛ ምሳሌ፡ ስለፍራሽ ንጽህና የተወሩ ሐዲሶችን ከነአላማቸው 

መገንዘብ 
 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሁረይራ የሚከተለውን 
አውርተዋል፡ የአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (አንዳችሁ 
ወደምኝታው በሄደ ጊዜ የሸርጡን ጫፍ ይያዝና በሱ ፍራሹን 
(ምንጣፉን) ይጥረግበት፡፡ የአላህንም ስም ይጥራ፡፡ እሱ ከተወው 
በኋላ በፍራሹ ላይ ምን እንደተከሰተ አያውቅምና፡፡ ሊተኛም 
ሲፈልግ በቀኝ ጎኑ ይተኛና እንድህ ይበል፡ 
 
ْمَسْكَت نَْفِسي،  َ ِْن أ َُعھُ، إ َْرف َِك أ ِي، َوب َِك َوَضْعُت َجْنب ُسْبَحانََك اللُھمَّ َربِّي ب

َھَ  ِْر ل اْغف َ ْرَسْلتَ ـف َ ِْن أ َظْ ـھَ ـا، َوإ اْحف َ َ ـھَ ـا ف َما تَْحف ِ ِ ـا ب ُ ب َ ـظ اَدَك ـِھ ِعب
ِِحینَ  ال  ). الصَّ

ትርጉሙም ( አጠራሃለሁ  አላህ ሆይ! ጌታዬ ባንተ (ስም) ጎኔን 
አሳረፍኩ፡፡ ባንተም ቀና አደርገዋለሁ፡፡ አስትንፋሴን በእንቅልፍ 
እንዳለሁ ከወሰደካት ለሷ ምህረት አድርግላት፡፡ እንደገና ከለቀቅሃት 
ደግሞ ፃድቃን ባሮችህን በምትጠብቅበት ጠብቃት) 1 ማለት ነው፡፡ 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሁረይራ እንድህ ብለዋል፡ የአላህ 
መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (አንዳችሁ ከምኝታው ከተነሳ በኋላ 
እንደገና ወደሱ መመለስ ከፈለገ በሽርጡ ጫፍ ሦስት ጊዜ 
ይጥረገው፡፡ እሱ ከተወው በኋላ የተከሰተውን ነገር አያውቅምና፡፡ 
በተኛ ጊዜም እንድህ ይበል፡ 

اْسِمكَ  ِ ِّي ب ِي، َوَضْعتُ  َرب ْب ِكَ  َجن َُعھُ، َوب َْرف ِنْ  أ إ َ َْمَسْكتَ  ف اْرَحْمَھا، نَْفِسي أ َ  ف
ِنْ  َا َوإ ْرَسْلتَھ َ َْظَھا أ اْحف َ َِما ف َظُ  ب ِھِ  تَْحف َاَدكَ  ب ِِحینَ  ِعب ال  )الصَّ

 
ትርጉሙም (ጌታዬ በአንተ ስም ጎኔን አሳረፍኩ፡፡ በአንተም ስም ቀና 
አደርገዋለሁ፡፡ እስትንፋሴን በእንቅልፌ እያለሁ ከወስድካት ለሷ 
ምህርት አደረግላት፡፡ እንደገና ከለቀቅሃት ደግሞ ፃድቃን ባሮችህን 
በምትጠብቅበት ጠብቃት) 2 ማለት ነው፡፡ በሚነቃ ጊዜ እንድህ 
ይበል፡ 

                                                        
1 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (6320) 

2 ያለፈው ዋቤ ቁጥር (7393) 
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َِّذي  الَحْمدُ  ِي ال ان َ ِي َعاف َيَّ  َوَردَّ  َجَسِدي، ف َِذنَ  ُروِحي َعل ِي َوأ  ل
ِذْكِرهِ  ِ  ).ب

ትርጉሙም (ምስጋና ለዚያ ለአካሌ ጤና ለሰጠኝ፡ ስትንፋሴን 
እንደገና ለመለሰልኝና እንዳስታውሰውም ለፈቀደልኝ ለአላህ 
ይገባው) 1ማለት ነው፡፡ 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሁረይራህ እንድህ ብለዋል፡ 
‹ነብያችን እንድህ አሉ፡ (አንዳችሁ በሌሊት ከምኝታው ተነስቶ 
ሲያበቃ እንደገና ወደሱ መመለስ ከፈለገ እሱ ትቶት ከሄደ በኋላ 
የተከሰተውን ነገር አያውቅምና በሸርጡ ወይም በሽርጡ ጫፍ 
ይጥረገው፡፡ በተኛም ጊዜ እንድህ ይበል፡ 
 
باسمك وضعت جنبي وبك أرفعھ فإن أمسكت نفسي فاغفر لھا، َوإن 

 ). أرسلتھا فاحفظھا بم تحفظ بھ عبادك الصالحین
 

(ጌታዬ በአንተ ስም ጎኔን አሳረፍኩ፡፡ በአንተም ስም ቀና 
አደርገዋለሁ፡፡ እስትንፋሴን በእንቅልፌ እያለሁ ከወስድካት ለሷ 
ምህርት አደረግላት፡፡ እንደገና ከለቀቅሃት ደግሞ ፃድቃን ባሮችህን 
በምትጠብቅበት ጠብቃት) 2  ማለት ነው፡፡ አንድ ሰው በፍራሹ 
ላይ ጋደም ከማለቱ በፊት በጨርቁ ጫፍ ሊጠርገው ይወደዳል፡፡ 
በጨርቁ የተባለውም በእጁ ጉዳት እንዳይደርስ ለመጠንቀቅ ነው፡፡ 
እዚህ ላይ እንግዲህ በቃሉ ውጫዊ ገጽታ ብቻ መወሰን አለብን 
ካልን ጫፉን ይዞ ምኝታውን መጥረግና ጎጅን ነገር ማስወገድ 
የማይቻል ዘመናዊ ልብስ የለበሰ ሰው ምን ማድረግ ይችላል?  
   የምኝታውን ቦታ መጽዳትና እንደ ነፍሳትና የማሳሰሉ በሰው ልጅ 
ጉዳት ከሚያደርሱ ነገሮች ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ የሆነውን ታላቁን 
የፈለጉን አላማ ካየን ግን እንድ ሰው ይህን ተግባር እንደ መጥረጊያ፣ 
መወልወያና የመሳሰሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች መፈጸም የሚቻል 
መሆኑን እንረዳለን፡፡ እዚህ ላይ አላማ የተደረገው የቦታው ጽዳትና 
ጉዳት ከሚያደርስ ነገር ነፃ መሆኑ እንጅ የጨርቁን ጫፍ መያዝ 
አይደለም፡፡ ጉዳዩ እንደዚህ ከሆነ የቦታው ጽዳትና ለሰው ልጅ 
ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ ነገሮች ነፃ መሆን ከጨርቅ ጫፍ ይበልጥ 

                                                        
1 ያለፈው ዋቤ በራሱ ቀጥር  

2  በዛር በሙስነዳቸው ዘግበውታል ቁጥር (8506) 
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ይልቅ በመጥረጊያና በመሳሰሉ ነገሮች ሊከውን ይችላል እንላለን፡፡   
ይሁን እንጅ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለህዝባቸው ትእዛዝ የሰጡት አጅግ 
ቀላል በሆነው የኑሮ ዘዴያቸው ችግር እንደያጋጥማቸው በወቅቱ 
የነበራቸውን ልምድና ለእነሱም የሚቻላቸውን ነገር መሰረት 
አድርገው ነበር፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ያስተላለፉት መልእክት 
ከመተኛታችሁ በፊት ምኝታ ቦታችሁን በተቻላችሁ ነገር 
በጨርቃችሁ ጫፍም እንኳ ቢሆን አጽዱ እንደማለለት ነው፡፡ 
   አንዳንድ ይህን ሐዲስ የተነተኑ ሊቃውንት ትእዛዙ በጨርቅ 
ጫፍ እንድሆን የተጠቆመበት ምክኒያት ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሰው 
ልጅ አጅ እንደስለት መሳሪያ.ሹል እንጨት፣ አፈር፣ ቆሻሻ፣ ነፍሳት፣ 
እባብና ጊንጥ እንድሁም ጋሬጣና የመሳሰሉ የሚተኛውን ሰውዬ 
ሳያስበው ጉዳት የሚያደርሱ ባሉ ነገሮች ጥቃት እንዳይደርስበት 
አስበው ነው ይላሉ፡፡ ይህም ታድያ ከላይ የጠቀስነውን የፈለጉን 
አላማ መር ግንዛቤያችንን ይደግፋል፡፡  
   ይሁንና አሁንም ህየወታቸው የነሱን ህይወት ዓይነት ከሆነ 
በቃሉ ውጫዊ ገጽታ መመሪያ በማድረግ ምኝታውን በጨርቁ ጫፍ 
ቢጠርግ ችግር የለውም፡፡ እዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ነገር ሰዎችን 
በቃሉ ውጫዊ ገጽታ ብቻ እንዲመሩ ማስገደድ ማለት የፈለጉን 
አላማ መር ሀሳብ ከመገንዘብ የአድማስ ጥበትና በሰዎች ህይወት 
ነገሮችን ማጣበብ ማለት መሆኑን ነው፡፡ 
   እንድሁም ሰዎች በቃሉ ውጫዊ ገጽታ ብቻ እንዲመሩ 
የሚያስገደድ ሙሁር እሱ ብቻ ነብያዊ ፈለጎችን እንደተረዳና ከሱ 
ሌላ ያለው ደግሞ ምንም የማያውቅ አድርጎ መቁጠር ከሃይማኖት 
ህግጋት አጠቃላይ አላማ ጋር የማይጣጣም የተሳሳተ ግንዛቤ ብሎም 
ለነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች በደል  ነው፡፡ እንደሚታወቀው 
ለነጽህና፣ ለውበት፣ በተፈቀዱ ነገሮች ማእቀፍና በግልጽ ማስረጃ 
የተከለከሉ ነገሮች የለሉበት ከሆነ ለስልጣኔና እድገት ልዩ ትኩረት 
መስጠት ከህግጋት አጠቃላይ አላማ ይካተታሉ፡፡ (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) አቡ ሰዕለባህ ኢል ኸሽኒ እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (አላህ (አ.ወ.) ግዴታዎችን ደንግጓል 
አታጓድሏቸው፡፡ ነገሮችንም እርም አድርጓል አትጣሷቸው፡፡ 
ወሰኖችንም አስቀምጧል አትተላለፏቸው የረሳም ሳይሆን ነገሮችን 
ሳይጠቅስ ትቷቸዋል  ስለነሱ አትመራመሩ)፡፡› (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) ኢብን አባስ እንድህ ብለዋል፡ ‹የአረማዊያን ዘመን 
ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን የሚበሉ ሲሆን ሌሎችን ደግሞ በመጠየፍ 
ይተዋቸው ነበር፡፡ አላህ (አ.ወ.) መልእክተኛውን በመላክ 
እንድሁም መጽሐፉንም አወረደና የተፈቀዱ ነገሮችን ፈቀደ፣ 
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የተከለከሉ ነገሮችን ከለከለ፣ የፈቀደውም ነገር የተፈቀደ ሆነ፡፡ 
የከለከለውም ነገር የተከለከለ ሆነ፡፡ ያልጠቀሰው ነገር ደግሞ 
ምህረት ነው አሉና የምትከተለውን አንቀጽ አነበቡ፡ 

 
ُلْ { َِجدُ  َال  ق ِي أ ُوِحيَ  َما ف َيَّ  أ ل ِ َى إ ًما َعل اِعمٍ  ُمَحرَّ َ  .}ط
 

ትርጉሙም  ((ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው ወደኔ በተወረደው 
ውስጥ…  በሚመገበው ተመጋቢ ላይ እርም የሆነ ነገር አላገኝም፡፡) 1 
ማለት ነው፡፡ 
 

    *    **  
   

                                                        
1 አል አንዓም (145) 
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ሦስተኛ ምሳሌ፡ ልብስ የማስረዘም ሐዲሶችን ከነአላማቸው 
መገንዘብ 

 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን ዑመር እንድህ ብለዋል፡ 
‹የአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (አላህ ልብሱን በኩራት 
የሚጎትትን ሰው አያየውም፡፡)› 1 አሁንም ዐብደላህ ኢብን ዐመር 
እንድህ ብለዋል፡ ‹የአላህ መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (በኩራት ልብሱን 
የሚጎትት ሰው በትንሳኤ ቀን አላህ አያየውም፡፡) 2 ‹ ሓዲሱን 
የዘገቡት እንድህ አሉ ‹ ለሙሓሪብ እንድህ አልኳቸው፣ ሽርጥን 
ጠቅሰዋል እንዴ? አሳቸውም ሸርጥን ወይም ቀሚስን አለዩም አሉ፡› 
አሁንም ዐብደላህ ቢን ዐመር እንድህ ብለዋል፡ ‹የአላህ መልክተኛ 
እንድህ አሉ፡ (በኩራት ልብሱን የሚጎትት በትንሳኤ ቀን አላህ 
አያየውም፡፡) ያን ጊዜ አቡ በክር ሁል ጊዜ ጥንቃቄ ካለደርገሁ 
በስተቀር ልብሴ ባንድ በኩል ይንጠለጠልብኛል አሉ፡፡ የአላህ 
መልክትኛም (ሶ.ዐ.ወ.) (አንተ ያን የምታደርገው በኩራት 
አይደለም) አሉ፡፡ ከአውሪዎቹ አንዱ አቡበክር የተባሉት ለሳሊም 
እንድህ አልኩት አሉ፡፡ ‹አብደላህ ሸርጡን የጎተተ ብለዋል እንዴ? 
እሳቸውም ልብሱን የጎተተ ሲል እንጂ አልሰማሁትም አሉ፡፡›3 
   አሁንም ከኢብን ዑመር የሚከተለው ተወርቷል፡ ‹ከእለታት 
አንድ ቀን ኢብን ዑመር ሽርጡን የሚጎትት ሰዎዬ አዩ፡፡ አንተ ከየት 
ነህ? አሉት፡፡ እሱም ወገኑን ጠቀሰ፡፡ እሱም ከበኒ ለይስ ሲሆን 
ኢብን ዑመርም ማንነቱን አወቁ፡፡ ከዚያም የአላህ መልክተኛ 
እንድህ ሲሉ በነዚህ ሁለት ጆሮዎች ሰምቻለሁ፡ (ልብሱን የጎተተና 
በሱም ኩራትን እንጅ የማያሳብ ሰው አላህ በትንሳኤ ቀን እሱን 
አያየውም፡፡) 4 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ዘር እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል፡ (ሦስት ወገኖች የትንሳኤ ቀን አላህ 

                                                        
1 በኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (5783) 

2 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (5791) 

3  በኻሪ ዘግበውታል ቁትር (3665) 

4 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (2085) 
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አያናግራቸውም፣ ወደነሱም አያይም፣ ከኃጢአትም አያጠራቸውም 
ለነሱም አሳማሚ ቅጣት አላቸው፡፡) የአላህ መልክተኛ ሦስት ጊዜ 
‹ተዋረዱ አፈሩም›  አሉ፡፡ አቡ ዘርም የአላህ መልክተኛ ሆይ እነሱ 
አነማናቸው? አሉ፡ እሳቸውም (ልብሱን ጎታች፣ ተመጻዳቂ፣ 
የሸቀጡን ዋጋ ከፍ ለማድረግ  የገዛበትን ዋጋ በሀሰት የሚሰቅል፡፡) 1 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሑረይራህ እንድህ ብለዋል፡ 
‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (ከቁርጭምጭሚት በታች የወረደ 
ሸርጥ በእሳት ውስጥ ነው፡፡) 2  
   ያለፉትን ሐዲሶች በጥሞና ከአየን በኋላ የልብስ ማስረዝም 
መከለከል መሰረቱ ኩራት መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡ እዚህ ላይ 
የታሰበው ኩራት ደግሞ መኮፈስ፣ መንበጣረር፣ መተበት፣ 
እንድሁም በዚያን ጊዜ የባለጸጋነተና ከበርቴነት መግለጫ በነበረው 
ልብስን በማስረዘም በትምክህተኝነትና በመጉራት  የአላህን 
ፍጥረታት ዝቅ አድርጎ መመልከትን ያካተተው ኩራት ነው፡፡ 
ይልቁንም ‹በሱም ኩራትን እንጅ የማያስብ ሰው› የሚለው ሐዲስ 
የማስረዘም መከልከል በኩራትና በመንበጣረረ መወሰኑን በግልጽ 
አመልክቷል፡፡ ይህን ማለትም ኩራት ካለ መከልከልና እርም መሆን 
ይኖራል፡፡ ኩራት ከሌለ ደግሞ መከልከልና እርምነት እይኖሮም፡፡ 
ይህ የጠቀስነው ምክኒያት በአንደኛው፣ በሁለታው፣ በሦስተኛውና 
በአራተኛው ሐዲሶች በግልጽ ተጠቅሷል፡፡ 
   ከቁርጭምጪሚት በታች የወረደ ሽርጥ በእሳት ውስጥ ነው 
የሚለውንና አላህ በትንሳኤ ቀን ከማያናግራቸውና ከመያያቸው 
ሦስት ወገኖች ውስጥ ልብሱን አስረዛሚ የሚካተትበትን ሐዲስ 
ስንመለከት ሁለቱም ሐዲሶች ያልተወሰነ ድንጋጌ ያዘሉ ሆነው 
እናገኛቸዋለን፡፡ ያልተወሰነ ድነጋጌና የተወሰነ ድንጋጌ ያላቸው 
ሐዲሶች በአንድ ድንጋጌ ሲገናኙ ያልተወሰነው በተወሰነው ድንጋጌ 
መካተት አለበት በሚል አቋም ሊቃውንት ተስማምተዋል፡፡ 
   በሌሎች ሐዲሶች የተወሰነ ድንጋጌ የተጠቀሰ መሆኑ ከተራገጠ 
ማስረዘም የሚከለከለው በኩራት ጊዜ መሆኑን እናረጋግጣለን 
ማለት ነው፡፡ በመሆኑም የመከልከሉና የኃጢአቱ ምክኒያት ኩራት 
እንጅ የልብስ  መርዘም ብቻውን አይደለም፡፡ 
   ኢማሙ አነወዊ የተባሉት ሊቅ እንድህ ይላሉ፡ ‹ልብስ መጎተትን 
በኩራት መወሰኑ ሸርጡን ማስረዘም የሚለው አጠቃላይ ድንጋጌ 

                                                        
1  ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (106) 

2  ቡኻሪ ዘግበውታል ቀጥር (5787) 
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ወሰን ያለው መሆኑን ያመለክታል፡፡ የዛቻውም ዋና አላማ በኩራት 
የጎተተን ሰው ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሚጎተትባቸው በኩራት 
ስላልነበረ አቡ በክር ሆይ! አንተ ከነሱም አይደለህም በማለት እሱን 
(ማስረዘምን) ለአቡበክር ፈቅደውላቸዋል፡፡› 
   ኢብን ሐጀር የተባሉት ሊቅ በበኩላቸው እንድህ ብለዋል፡ 
‹በነዚህ ሐዲሶች መጎተት በኩራት መወሰኑ በአጠቃላይ የተጠቀሰው 
የማስረዘም ተግሳጽ በኩራት በተወሰነው ሓዲስ (ሓዲሶች) 
የሚካተት መሆኑን አመልክቷል፡፡ በመሆኑም መጎተትም ሆነ 
ማስረዘም ከኩራት ነፃ ከሆነ የተከለከለ አይሆንም፡፡› 
   አለሓፊዝ አል ዒራቂም እንድህ ብለዋል፡ ‹ከቁርጭምጭሚት 
በታች ያለ በእሳት ውስጥ ነው ሲሉ ያለወሰን የተወሩት ሓዲሶች 
ለኩራት የሆነውን ማለታቸው ነው፡፡ ምክኒያቱም እነሱ ያለወሰን 
ቢሆኑም ሌሎች (በኩራት ከሆነ በማለት) ወሰን ያለባቸው ሐዲሶች 
ስለአሉ በነሱ እንድካተቱ ማድረጉ ግድ ሆኗልና፡፡› 
   ሸውካኒ የተባሉት ሊቅ ደግሞ እንድህ ብለዋል፡ ‹ጃቢር ባወሩት 
ሓዲስ -እሷ ኩራት ናት- የምትለው ቃል- በአብዛኛው በዚህ መልኩ 
ይፈጸማል ማለትን ያስከትላል፡፡ በዚህ ክፍል በተወሩ ሐዲሶች 
የተሰነዘረው ዛቻ የሚመለከተው ይህን ተግባር ለኩራት 
የሚፈጽሙትን ሰዎች ነው፡፡ ማስረዘም ሁሉም ለኩራት እንጂ 
አይሆንም ብሎ መበየን  የጃቢርን ሓዲስ ውጫዊ ገጽታ ብቻ 
መሰረት ያደረገ ብያኔ ሲሆን የወቅቱ አስፈላጊነት አይቀበለውም፡፡ 
እንድሁም እንድህ የሚለውን የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለአቡ በክር 
የተናገሩንት ቃል ይፃረራል፡ (አንት ለኩራት ብለህ ይሀን ነገር 
የምትፈጽም አይደለህም፡፡) 
   ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ከእለታት አንድ ቀን ዋገው በጣም ውድ 
የሆነ አራት መቶ ዲናር የሚደርስ መጎናጸፊያ ለበሱና ሲራመዱም 
ይጎተት ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ ከዚህ ነገር አልተከለከልነም እንዴ? 
ተብለው ተጠየቁ፡፡ እሳቸውም -እሱኮ ለኩራት ባለቤቶች ነው እኛ 
ከነሱ አይደለንም- በማለት መለሱ ይባላል፡፡ 
  ከዚህ በፊት እንዳረጋገጥነውና እሁንም እንደምናረጋግጠው 
የልብስ ጉዳይ መሰረቱ ልማድ እንጂ አምልኮ (ኢባዳ) አይደለም፡፡ 
የክልከላው መንስኤ ኩራት፣ መንበጣረርና መጀነን ነው፡፡ ከነዚህ 
ነገሮች አንዱም ካለ መከለከሉ የተረጋገጠና እሱን መሰረት ያደረገ 
ይሆናል፡፡ ከነሱ አንዱም ከሌለ ደግሞ መከልከል የሚባል ነገር 
አይኖርም፡፡ እዚህ ላይ መዘንጋት የሌለበት ነገር ቢኖር አጠቃላይ 
የአካባቢው ስርአት መከበርና ልብስን መጎተት እርኩስ ነገር 
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ወደመንካት ወይም ወደመቀባት እንዳያደርስ የልብሱ ንጽህና 
መጠበቅ የማያከራክር ኩዳይ መሆኑ ነው፡፡ 
 

*    *    * 
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አራተኛ ምሳሌ፡ የፊጥር ዘካን ሐዲሶችን (ከነአላማቸው) መገንዘብ  

  
    (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን ዑመር እንድህ ብለዋል፡ 
‹የአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) የፊጥር ዘካ ከሙስሊሞች በጨዋም 
ሆነ በባሪያ በወንድም ሆነ በሴት በትንሽም ሆነ በትልቅ አንድ ቁና 
ተምር ወይም አንድ ቁና ገብስ እንድሆን ደንግገዋል፡፡ እንድሁም 
ሰዎች ወደስግደት ከመውጣታቸው በፊት እንዲሰጥም አዘዋል፡፡› 1 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሰዒድ እንድህ ብለዋል፡ ‹ እኛ 
የፊጥርን ዘካ አንድ ቁና ምግብ ወይም አንድ ቁና ገብስ ወይም አንድ 
ቁና ተምር ወይም አንድ ቁና የደረቅ አይብ ወይም አንድ ቁና ዘቢብ 
እናወጣ ነበር፡፡›2 
  (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዐምር ኢብን ሹዓይብ አባታቸውን 
ከዚያም አያታቸውን ጠቅሰው እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
አንድ ቀን ለፋፊ በመካ ጎዳናዎች አየተዘዋወረ እንድህ እያለ 
እንድለፍፍ ላኩ፡ ‹ልብ በሉ የፊጥር ዘካ በማንኛውም ሙስሊም 
ወንድም ይሁን ሴት፣ እንድሁም ጨዋም ይሁን ባሪያ፣ ትንሽም 
ይሁን ትልቅ ሁለት እፍኝ ስንዴ ወይም ከሱ ሌላ ከሆነ አንድ ቁና 
ምግብ ነው፡፡› 3 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን ዐባስ እንድህ ብለዋል፡ 
‹የአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) የፊጥር ዘካ ለጾመኛው ከጨዋታና 
ከጽያፍ ቃል ፅዳት ለምስኪኖች ደግሞ ምግብ ይሆን ዘንድ 
ደንግገዋል፡፡ ከዒድ ስግደት በፊት ያወጣ ተቀባይነት ያለው ዘካ 
ይሆናል፡፡ ከስግደት በኋላ ያወጣ ደግሞ እንደማንኛውም ተራ 
ምጽዋት ይሆናል እንጂ የፊጥር ዘካ አይሆንም፡፡ 4 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ናፊዕ ኢብን ዑመርን ጠቅሰው 
እንድህ ብለዋል፡ ‹የአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) የፊጥርን ዘካ  ወይም 
-የረመዳንን- በወንድም በሴትም፣ በጨዋም በአገልጋይም ቁና 
ትምር ወይም ቁና ገብስ እንዲሁን ደነገጉ ሰዎች ታድያ በሁለት 

                                                        
1 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (1503) 

2 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (1506) 

3 ቲርሚዚ ዘግበውታል ቁጥር (674) 

4 አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (1609) 
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እፍኝ ስንዴ ለወጡት፡፡ ኢብን ዑመር ከትምር የፊጥርን ዘካ ያወጡ 
ነበር፡፡ በአንድ ወቅት የመዲና ሰዎች ተምር ማግኘት አቃታቸው 
በዚያን ጊዜ ብቻ ገብስ አውጡ፡፡ ኢብን ዑመር ለትንሹም 
ለትልቁም ለኔ ልጆችም ሳይቀር የፊጥር ዘካ ያወጡ ነበር፡፡ ኢብን 
ዑመር ለሚቀበሉ ሁሉ የፊጥርን ዘካ ይሰጡ ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ 
ዒድ አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ሲቀረው የፊጥርን ዘካ ያወጡ 
ነበር፡፡ 1 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሰዒድ አል ኹድሪ እንድህ 
ብለዋል፡ ‹በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ዘመን (የፊጥር ዘካን) ቁና ምግብ 
ወይም ቁና ተምር ወይም ቁና ገብስ ወይም ደግሞ ቁና ዘቢብ 
እናወጣ ነበር፡፡ ሙዓዊያ በመጡና ጠይሙ እህልም (ስንዴ) ወደ 
አገር በመጣ ጊዜ አንድ እፍኝ ከዚህ እህል የዛኛውን ሁለት አፍኝ 
የሚያክል ይመስለኛል አሉ፡፡›2 
   ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ደግሞ አቡ ሰዒድ እንድህ አሉ ይላል፡ 
‹የአለህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) በመካከላችን በነበሩ ጊዜ የፊጥር ዘካን 
ለያንዳንዱ ሰው ትንሽም ይሁን ትልቅ ጨዋም ይሁን አገልጋይ ቁና 
ምግብ ወይም ቁና ደረቅ አይብ ወይም ቁና ገብስ ወይም ቁና ተምር 
ወይም ቁና ዘቢብ እናወጣ ነበር፡፡ በዚህ መልኩ ማውጣታችንን 
አልተውንም ሙዓዊያ ኢብን አቢ ሱፍያን ለሐጅ ወይም ለዑምራ 
በመጡ ጊዜ በስተቀር፡፡ በዚያን ጊዜ ሙዓዊያ መድረክ ላይ 
ወጥተው ተናገሩ፡፡ ለሰዎች ከተናገሩት ቃላት መካከልም -ሁለት 
አፍኝ የዚህ የሻም አገር ጠይም እህል (ስንዴ) አንድ ቁና ተምር 
የሚያክል ይመስለኛል- የሚለው ነበር፡፡ ሰዎችም ይህን ነገር 
ተግባራዊ አደረጉት፡፡›› 3 
   በሌላ ቃል ደግሞ እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከኛ 
መካከል በነበሩበት ጊዜ የፊጥር ዘካን ለሁሉም ሰው ትንሽም ይሁን 
ትልቅ ጨዋም ይሁን አገልጋይ ከሶስት እህል ዓይነቶች ቁና ተምር 
ቁና ደረቅ አይብና ቁና ገብስ እናወጣ ነበር፡፡ በዚህ መልኩ 
ማውጣታችንን  ሙዓዊያ አስከመጡና ሁለት አፍኝ ስንዴ አንድ 

                                                        
1 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (1511) 

2 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (1508) 

33 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (985) 
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ቁና ትምር እንደሚያክል ተናግረው አስከገለጡበት ጊዜ ድረስ 
አላቆምነም ነበር፡፡› 1 
    ኢማሙ አል ቡኻሪ ‹‹ሰሒሕ›› በተሰኘው መጽሐፋቸው 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሙዓዝ ኢብን ጀበል ለየመን ነዋሪዎች 
እንድህ ማለታቸውን አስፍረዋል፡ (ዘካ ስታወጡ በገብስና በበቆሎ 
ፈንታ ባለአምስት ከንድ መጎናጸፊያ -ወይም ልብስ-ያለው ያምጣለኝ 
(ምክኒያቱም) ለናንተም ይቀላችኋል መዲና ለአሉት ለነብዩ 
ባልደረቦች ደግሞ እሱ የተሻለ ነውና፡፡› 2 
   የዘካ መሰረቱ ድሃውን ማብቃቃትና ጥቅሙን ማረጋገጥ ነው፡፡ 
ሊቃውንት የህዝብ ጥቅም ያለበት ቦታ እዚያጋ የአለህ ህግጋት 
ይኖራል በሚለው ሀሳብ የጸኑ መሆኑ ከታወቀ ይህን መለኪያ 
በማደረግና ከሱ ጋር በማነጻጸር የድሃው ጥቅም ባለበት ቦታ የፊጥር 
ዘካ ዓይነት በላጭነት ይወሰናል፡፡ ዘካውን የሚቀበለው ሰው 
ሁኔታና ያለበት ዘመን ነዋሪዎች ምግብን በበለጠ ይመርጡ ከሆነ 
ምግብን መስጠት ይመረጣል፡፡ የድሃው ሁኔታና ያለበትም ዘመን 
ነዋሪዎች የምግቡን ዋጋ የሚመርጡ ከሆነ ዋጋን መስጠት 
ይመረጣል፡፡ 
   እነሆ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይድና ሙዓዊያ ግማሽ ቁና 
(ሁለት እፍኝ) ስንዴን የአንድ ቁና ተምር መሳ -እኩያ- አድርገው 
ወስነዋል፡፡ ሙዓዊያ ለዋጋ ግምት የማይሰጡ ቢሆን ኖሮ ግማሽ ቁና 
ስንዴን የአንድ ቁና ተምር መሳ በማድግ የሱ ተቃራኒ እንድሆንና 
የሱን ቦታ እንዲይዝ ባልወሰኑ ነበር፡፡ 
   እነሆ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይድና ሙዓዝ ኢብን ጀበል 
በዘካ አወጣጥ የሰጭውንም የተቀባዩንም ጥቅም አንድላይ 
ለማስከበር በመጣር ከየመን ነዋሪዎች በበቆሎና ገብስ ፈንታ 
ልብስን ተቀብለዋል፡፡ ይህንም ተግባራቸውን ይህ ለናንት ቀላል 
ሲሆን መዲና ላሉት ለነብዩ (ሶ.ዐ.ወ.) ባልደረቦች ደደግሞ ጥቅሙ 
የበለጠ ነው በማለት አብራርተዋል፡፡ ይህንም ያደረጉት ግምት 
የሚሰጠውን ጥቅምና ከፍተኛውን አላማ በማስቀደም ነው፡፡ 
ሙዓዝ ኢብን ጀበል ከነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ባልደረቦች መካከል 
በአስተሳሰብ፣ በእውቀት፣ በመርምር ጥረትና አስተያየት 
ማንነታቸው ለማነም ሰው የተደበቀ አይደለም፡፡  

                                                        
1  ኢብን ማጀህ ዘግበውታል 

2 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር  
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   የአቡ ሓኒፋ ባልደረባ አቡ ዩሱፍ እንድህ ይሉ ነበር፡ ‹እኔ 
(ለፊጥር ዘካ) ከስንዴ ይልቅ ዱቄትን እመርጣለሁ፣ ከዱቄትና 
ከስንዴም ደግሞ ድርሃምን (ገንዘብ) እመርጣለሁ፡፡ ምክኒያትም 
ይህ የድሃን ችግር በማስወገድ ረገድ በጣም የቀረበ (የተሻለ) 
በመሆኑ ነው፡፡› 
   ሊቃውንት የፊጥር ዘካ በሀገሩ በአብዛኛው ህዝቡ ከሚመገበው 
የእህል ዓይነት እንዲወጣ በግልጽ ውሳኔ ሰጥተዋል፡፡ ይህ በሀገሩ 
በአብዛኛው ቀለብ የሚሆነው የእህል ዓይነት ታድያ በነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ከተጠቀሱት የምግብ ዓይነቶች የሚካተት ላይሆን 
ይችላል፡፡ በአንዳንድ አገሮች አብዛኛው የህዝብ ቀለብ ስንዴ ሲሆን 
በሌሎች አገሮች ደግሞ አብዛኛው የህዝብ ቀለብ በቀሎ ወይም 
ማሽላ፣ እንድሁም ሌሎች አገሮች ደግሞ የህዝቡ ቀለብ በአብዛኛው 
ሩዝ ሆኖ አናገኘዋለን፡፡  
   ሊቃውንት በሀገሩ በአብዛኛው የህዝብ ቀለብ ከሆነው እንዲወጣ 
የሰጡት ውሳኔ ለዘካ አውጭው ሁኔታዎችን ለማቃለልና 
የድሃውንም ጥቅም በአንድ ላይ ለማስከበር ሲሉ ነው፡፡ ሰይድና 
ሙዓዝ ለየመን ሰዎች ይህ ለናንተ ይቀላችኋል መዲና ላሉት የነብዩ 
ባልደረቦች ያለው ጠቀሜታም ደግሞ በጣም የተሻለ ይሆናል 
በማለት እንዳብራሩት ሁሉ፡፡ 
   በዘመናችን በቦታችንና በአሁኑ በምንኖርበት ጊዜ ያለውን 
ተጨባጭ ሁኔታ የሚመራመር ሰው ለፊጥር ዘካ ዋጋን (ገንዘብን) 
መስጠት በአብዛኛው ለድሃው ያለው ጥቅም እጅግ የተሻለ መሆኑን 
ሊረዳ ይችላል፡፡ የቸገረውንና የሚያስፈልገውን ነገር ከማነም 
የበለጠ እሱ ራሱ ስለሚያውቅ ድሃው በጥሬ ገንዘብ አማካይነት 
የሚያስፈልገውን ነገር ሊያሟላ ይችላል፡፡ ከዚያም አልፎ ድሃው 
የፊጥር ዘካን ከስንዴም ይሆን ከገብስ ወይም ከሩዝ ጥራጥሬን 
ከዚህም ከዚያም ከሰበሰበ በኋላ በአብዛኛው ይህን ጥሬ እህል 
በግማሽ ወይም ከዚያ ባነስ ዋጋ ለመሸጥ ይገደዳል፡፡ ይህም ሁኔታ 
በድሃው ጥቅም ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል 
ማለት ነው፡፡ 
   በመሆኑም እንደኛ አስተያየት አሁን ባለንበት ዘመን ለፊጥር ዘካ 
ገንዘብን ማውጣት ለድሃው ጥቅም እጅጉን የተሻለ ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ የፊጥር ዘካውን በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ ከተጠቀሱት 
የምግብ ዓይነቶች ወይም ደግም ሰይድና ሙዓዊያ ኢብን አቢ 
ሱፍያን እንዳደረጉትና የእምነቱ ሊቃውንት እንዳጸደቁት ከነሱ ጋር 
በሚነፃጸር ሌላ የጥራጥሬ ዓይነት ያወጣን ሰው በምንም መልኩ 
አንነቅፍም፡፡ እንድሁም ችግሩን ለማቃለል የቀረበ -የተሸለ- መሆኑን 
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መሰረት አድርጎ ዋጋን (ገንዘብን) ያወጣንም ልንነቅፈው አይገባም፡፡ 
ግምት የሚሰጣቸው ሊቃውንት የተለያየ አቋም የወሰዱባቸውን 
ነገሮች በተመለከተ ነቀፌታ እንደማይፈቀድ አያሌ ሊቃውንት 
ጠቁመዋል፡፡ ብዙሃን የተስማሙበት ደንብ እንድህ የሚል ነው፡፡ 
‹የተስማሙበት ነገር -አንድ ሰው በተፃራሪው ቢጓዝ- በርግጥ 
ይነቀፋል ያልተስማሙበት ነገር ደግሞ -አንድ ሰው በሱ የተለየ 
አስተያየት ቢኖረው- አይነቀፍም›፡፡ 
 

*    *    * 
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አምስተኛ ምሳሌ፡ የኡድሒያ ሐዲሶች (ከነአላማቸው) ግንዛቤ 

  
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰለማህ ኢብን አል አክወዕ 
የተባሉት ባልደረባ እንድህ ብለዋል፡ ‹የአላህ መልክተኛ እንድህ 
አሉ፡ (ከናንተ መካከል የኡድሒያ መጽዋት ያረደ ሰው ከአርዱ 
እንዳችም እያለ ሦስተኛው ማለዳ አይንጋበት፡፡) ቀጣዩ ዓመት 
በመጣ ጊዜ ባልደረቦች የአላህ መልክተኛ ሆይ በአለፈው ዓመት 
እንዳደረግነው በዚህም አመት ማድረግ አለበን? ሲሉ ጠየቁ፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ብሉ አብሉ (የተወሰነውን) አስቀምጡም በዚያ 
ባለፈው ዓመት ሰዎች በርግጥ ተቸግረው ነበር፡፡ በመሆኑም 
በኡድሒያ ችግረኞችን እንድታግዙ አስቤ ነው (ያን ትእዛዝ ስጥቼ 
የነበረው)፡፡) አሉ፡፡1 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ሰዒዲ አል ኹድሪይ እንድህ 
ብለዋል፡ ‹የአላህ መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (ከኡድሒያ ስጋ ከሦስት 
ቀናት በላይ አትብሉ፡፡) ባልደረቦች ልጆች፣ ግብር አበሮችና 
አገልጋዮች አንዳሏቸው በመጥቀስ ለአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ) 
አቤቱታ አቀረቡ፡፡ በዚያን ጊዜ (ብሉ አብሉም -የተወሰነውንም- 
አስቀሩ ወይም አስቀምጡ )  2አሏቸው፡፡  
   አብደላህ ቢን ዋቂድ እንድህ ብለዋል፡ ‹የአላህ መልክትኛ 
(ሶ.ዐ.ወ.) የኡድሒያን ስጋ ከሦስት ቀን በኋላ አንዳይበላ 
ከልክለዋል፡፡ አብዱላህ ኢብን አቡበከር በበኩላቸው እንድህ ይላሉ 
ይህን ወሬ ለዓምራህ ለተባሉት ሴት አወሳሁላቸው አሳቸውም 
ውነቱን ነው፡፡ ዓኢሻ አንድህ ሲሉ ሰምቻለሁ አሉና በመቀጠልም፡ 
‹በአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) ዘመን ከዘላን ነዋሪዎች የተወሰኑ 
ቤተሰቦች በኢድ አል አድሓ ወቅት ወደመዲና መጡ፡፡ በዚያን 
ወቅት ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ለሦስት ቀን የሚበቃችሁን አስቀሩና 
የተረፈውን ለድሃ ስጡ) በማለት አዘዙ፡፡ በሚቀጥለው ዓመት 
ባልደረቦች እንድህ አሉ፡ የአላህ መልክተኛ ሆይ ሰዎች ከኡድሒያ 
እርዳቸው የውሃ መቅጃቸውን ይሰሩ ነበር፡፡ ጮማውንም (ጧፍ 
ለመስራት) ያቀልጡ ነበር፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) ለምን ይህን ነገር 
ተነግሩኛላቸሁ አሉ፡፡ ባልደረቦችም አርሰዎ የኡድሒያ ሰጋ ከሦስት 

                                                        
1 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (5569) 

2 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (1973) 
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ቀናት በኋላ አንዳይበላ ከልክለዋል አሉ፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) (ያን 
ጊዜኮ ኡድሒያ ከሦስት ቀናት በኋላ እንዳይበላ ያልኩት ከዘላኖች 
ወደመዲና ስለመጡት ችግረኞች እገዛ እንዲደረግ ብዬ ነበር፡፡ 
አሁንማ ብሉ አስቀመጡ ምጽዋትም ስጡ) አሉ፡፡ 1 
    (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን ዑመር እንድህ ብለዋል፡ 
‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (ከናንተ አንዳችሁም 
ከኡድሒያው ስጋ ከሦስት ቀናት በላይ አይብላ፡፡) 2 ከላይ 
የተጠቀሱትን ሐዲሶች ሂደትና የተነገሩበትን ምክኒያት ስንመራመር 
(ብሉ አብሉ አስቀምጡም) የሚለው ሐዲስና (የኡድሒያን ስጋ 
ከሦስት ቀናት በላይ አትብሉ) የሚለው ሐዲስ አንዱ ሌላውን 
የሰረዘ አለመሆኑንና ለያንዳንዳቸው በተወሰነ ሁኔታ የተነገሩ 
ሓዲሶች መሆናቸውን አንገነዘባለን፡፡ ምግብ በሞላበትና 
በተትረፈረፈበት ወቅት (ብሉ ምጽዋትም ስጡ የተወሰነውንም 
አስቀምጡ) በሚለው በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ  በቀጥታ 
መገልገል ይገባል፡፡ በሰዎች ዘንድ ችግርና እጦት በሚስፋፋበት 
ወቅት ደግሞ (ከናንት አንዳችሁም የኡድሒያ ስጋን ከሦስት ቀናት 
በላይ አይብላ) የሚለው የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ መተግበር 
ይኖርበታል፡፡ 
   ከላይ እንደተጠቀሰው ባልደረቦች ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የኡድሒያ 
ስጋን ከሦስት ቀናት በላይ እንዳይበሉ በከለከሏቸው ጊዜ በቀጣዩ 
ዓመት የአላህ መልክተኛ ሆይ! የኡድሒያን ስጋ ከሦስት ቀናት በላይ 
እንዳንበላ ከልክለውን ነበር በማለት ጠየቁ፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) 
(ብሉ አብሉም የተወሰነውንም አስቀምጡ፡፡ (በዚያ በአለፈው 
ዓመት በሰዎች ዘንድ ችግር ነበርና በሱ እገዛ እንዲያደርጉ አስቤ 
ነው) አሉ፡፡ 
   ሰዎች በአብዛኛው (ብሉ አብሉም አስቀምጡም) የሚለውን 
የነብያችንን ሐዲስ ቃሉን ይሸመድዳሉ ወይም ይገነዘባሉ፡፡ 
ከፊሎችም የህግ ባለሞያዎች ከላይ የተጠቀሱትን ሓዲሶች መሰረት 
በማድረግ ኡድሒያ ወደ ሦስት ይከፈላል፣ አንድ ሦስተኛው 
ለድሆች አንድ ሦስተኛው ለስጦታ አንድ ሦስተኛው ደግሞ 
ለአራጅና ቤተሰቡ ይሆናል ሲሉ የሰጡትን ሀሳብ ሊለውጥ 
የማችልና ቅዱስ ደንብ አድርገው ይመለከቱታል፡፡ የዚህ ዓይነቱ 
አከፋፈል በተግበራ የተሰጠ ግምታዊ አከፋፈል ሲሆን ዋና 

                                                        
1 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (1971) 

2 ቲርሚዚ ዘግበውታል ቁጥር (1509) 
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አላማውም አራጁ በድሆች እጣ ፈንታ በደል እንደይፈጽም 
ማስጠንቀቅ እንድሁም በቀላሉ አንድ ሦስተኛውን እንድሰጡ 
ለመገፋፋትና  ከዚያ በላይ ጨምረው ቢሰጡም አላህ ተጨማሪ 
ትሩፋት የሚለግስ መሆኑን ማስገንዘብ ነበር፡፡ 
   ብዙሃኑ ሰዎች ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በሰዎች ዘንድ ችግር መኖሩን 
ባዩ ጊዜ (ከናንተ ኡድሒያ ያረደ ሰው እቤቱ ከስጋው አንዳችም  
እያለ ሦስተኛ ሌሊት እንዳየነጋበት) ማለታቸውንና በቀጣዩ ኣመት 
ባልደረቦች እንዳለፈው ዓመት እናድግ እንዴ? ብለው በጤቁ ጊዜ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ብሉ አብሉም የተወሰነውንም አስቀምጡ) 
በዚያ ባለፈው ዓመት በሰዎች ዘንድ ችግር ደርሶ ነበርና በሱም 
እንድታግዙ አስቤ ነበር ማለታቸውን ይዘነጋሉ፡፡ (ከላይ 
እንደተጠቀሰው) ምግብ በሞላበትና በተትረፈረፈበት ጊዜ (ብሉ 
ምጽዋትም ስጡ የተወሰነውንም አስቀምጡ) የሚለው የነበያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ ይተገበራል፡፡ በሰዎች ዘንድ ደግሞ የምግብ 
እጥረትና ችግር እንድሁም እጦት ባለበት ጊዜ ደግሞ (ከናንተ 
አንዳችሁ ኡድሒያ ያረደ ከሆነ ከስጋው አንዳችም እያለ ሦስተኛ 
ሌሊት አይንጋበት) የሚለው ሌላኛው ሓዲስ ይተረገበራል ማለት 
ነው፡፡ 
   እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የሚገባ ነገር ቢኖር በኡድሒያ ወቅት 
ለድሆች አስፈላጊው እርዳታ ይደርሳቸው ዘንድ ከኡድሒያ ታላቁን 
ክፍል መስጠት የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለግ መሆኑን ነው፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) የኡድሒያ እርድ ከጣሉ በኋላ (ከርሰቸው አላህ 
ይውደድና) ለናታችን ዓኢሻ (ከሱ መን ያል ቀርቷል?) ብለው 
በጠየቁ ጊዜ እናታችን ዓኢሻ ተክሻው ብቻ አንጂ የቀረ ነገር የለም 
አሉ፡፡ ያን ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ሁሉም ቀሪ ሆኗል ትከሻው ብቻ 
ሲቀር፡፡) 1 አሉ፡፡ አንድ ሰው ቀሪ ሆኖ የሚያገኘውና ድልብ 
የሚሆንለት የሚሰጠውና የሚለግሰው ምጽዋት መሆኑን ለመግለጽ 
ነው ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ይህን ያሉት፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ደግሞ እንድህ 
ይላል፡ 
 
 
 
 

 
                                                        

1 ቲርሚዚ ዘግበውታል ቁጥር (2470) 
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ِ َباقٍ   َما ِعْنَدُكْم َیْنَفُد ۖ َوَما ِعْنَد هللاَّ
 

ትርጉሙም (እናንተ ዘንድ ያለው ሁሉ ያልቃል፡፡ አላህ ዘንድ ያለው 
ግን (ለዘላልም) ቀሪ ነው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ 
 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በኢድ ቀናት ለድሆችና ለምስኪኖች በሰፊው 
እንድንለግስ እንድህ በማለት አዝውናል፡ (በዚህ ቀን እነሱን ምንም 
እንዳይፈልጉ አድርጓቸው፡፡) 2 ማለትም ድሆችን ሲሆን ስጧቸው 
ምንም ነገር እንዳይፈልጉ አድርጓቸው ከነሱ አንድም ሰው በዚህ ቀን 
አንድቸገር ወይም እጁን እንዲዘረጋ አታድርጉ ማለት ነው፡፡ ጸጋ 
ስለሱ ለፈጣሪ ምስጋና በማድረስ ይጭምራል፡፡ በአንፃሩም እሱን 
በማራከስና በመካድ ይሰወራል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ََشِدیدٌ  ِنَّ َعَذاِبي ل ُكْم ۖ َوَلِئْن َكَفْرُتْم إ ِزیَدنَّ ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَ َن َربُّ ذَّ َ ْذ َتأ ِ  َوإ

 
ትርጉሙም (ጌታችሁም ብታመሰግኑ በአርግጥ እጨምራችኋለሁ፡፡ 
ብትክዱም (እቀጣችኋለሁ) ቅጣቴ በእርግጥ ብርቱ ነውና በማለት 
ባስታወቀ ጊዜ (አስታውስ)፡፡) 3 ማለት ነው 
 
  ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንድህ ይላሉ፡ (በአላህ ባሮች ላይ የሚነጋ 
አንድም ሌሊት የለም ሁለት መላእኮች ወርደው አንደኛው ጌታዬ 
ሆይ ለሚሰጥ ሰው ሁሉ በምትኩ ስጠው ሌላኛው ደግሞ ጌታዬ 
ሆይ እጁን ለሚሰበስብ ሁሉ ጥፋትን ስተው የሚሉ ቢሆን እንጂ፡፡) 
4 እንድሁም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ለአላህ ብለው 
ለሰዎች ጉዳይ ማውጣታቸውን አስካልተው ድረስ ጸጋቸውን 
ለዘላለም የሚያደርግላቸው ሰዎች አሉ፡፡ ይሀውም እስካልተሰላቹ 
ድረስ ነው፡፡ እነሱ ከተሰላቹ ደግሞ ሲሳዩን ከእነሱ አንስቶ 
ወደሌሎች ያሸጋግረዋል፡፡)5 

                                                        
1 አል ነሕል 96 

2 ዳረቁጥኒ ዘግበውታል ቁጥር (2133) 

3 ኢብራሂም 7 

4 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (1442) 

5 ጠበራኒ ዘግበውታል ቁጥር (8350) 
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ስድስተኛ ምሳሌ፡ ሰውን አክብሮ የመነሳት ሐዲሶችን 
(ከነአላማቸው) መገንዘብ 

 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሙዓዊያ እንድህ በለዋል፡ ‹የአላህ 
መልክተኛ እንድህ ሲሉ ሰምቻለሁ፡  (ሲመጣ ሰዎች እንድቆሙለት 
የሚወድ ሰው በእሳት የተዘጋጀለትን ቦታ ለመያዝ ዝግጁ ይሁን ፡፡)› 
1 በሌላ ሐዲስ ደግሞ ሙዓዊያ እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ አሉ፡ (ሲመጣ የአላህ ባሮች ለሱ መቆማቸው 
የሚያስደስተው ሰው በእሳት በተዘጋጀለት ቤት ለመግባት ዝግጁ 
ይሁን፡፡) 2 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ኡማማህ እንድህ ብለዋል፡ 
‹ከእለታት አንድ ቀን እኛ ወደተቀመጥንበት ቦታ የአላህ መልክተኛ 
በዘንግ እየተመረኮዙ መጡ እኛም ተነስተን ቀረብናቸው፡፡ ያን ጊዜ 
እንድህ አሉ፡ (አረብ ያልሆኑ ሰዎች እርስ በራሳቸው ሲከባበሩ 
እንሚነሱት ሁሉ አትነሱ፡፡)› 3 
   አቡ ሰዒድ እንድህ ብለዋል፡ ‹የቁረይዟ ሰዎች የሰዕድ ኢብን 
ሙዓዝን ፍርድ እንቀበላለን አሉ የአላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) ለሳዕድ 
ላኩባቸውና መጡ ሲደርሱም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለአለቃችሁ 
ወይም ለደጋችሁ) ተነሱ አሉ፡፡ ሳዕድም እነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጋ 
ተቀመጡ፡፡ ነብያችንም አነዚህ ሰዎች ያንተን ፍርድ እንቀበላለን 
ይላሉ አሉ፡፡ ሳዕድም ተዋጊዎቻቸው እንድገደሉ ልጆቻቸውና 
ሴቶቻቸው ምርኮ እንድሆኑ ፈርጃለሁ አሉ፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) 
ንጉሱ -አላህ- የፈረደውን ፍርድ ፈረደሃል አሉ፡፡› 4 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አነስ የሚከተለውን አውርተዋል፡ 
‹የነብያችን ባልደረቦች በሚገናኙ ጊዜ እጅ ለእጅ ይጨባበጡ ነበር፡፡ 
ከጉዞ በሚመጡ ጊዜ ደግሞ ይተቃቀፉ ነበር፡፡› 

                                                        
1 አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (5229) 

2  ቡኻሪ በአደበ አል ሙፍረድ ዘግበውታል ቁጥር (977) 

3 አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (5230) 

4 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (6262) 
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   ከነዚህ ሀዲሶች በግልጽ የምንገነዘበው ለሰው መነሳት 
የተከለከለው በአጠቃላይ መልኩ አለመሆኑን ነው፡፡ የተከለከለው 
ደግሞ አረብ ያልሆኑ ህዝቦች ያደርጉት እንደበረው ሰውዬውን 
ለማላቅ የሚፈጸም መነሳት ነው፡፡ መነሳት ክልክል ነው ሲባል የግድ 
ሰውን ለማላቅ የሆነውን ይመለከታል፡፡ ይህም በግልጽ የተከለከለ 
መሆኑ (አረብ ያልሆኑ ህዝቦች እርስ በርሳቸው ለመከባበር 
እንደሚነሱት ሁሉ አትንሱ፡፡) በሚለው በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ 
ተጠቅሷል፡፡ እንድሁም ኢማሙል ቡኻሪ ‹‹አልአደቡል ሙፍረድ›› 
በተባለው መጽሐፋቸው እንድህ የሚል አርእስት አስቀምጠውለታል 
( አንድ ሰው ለሌላው ሰው በአክብሮት የመነሳት ክፍል)፡፡ 
እንደሚታወቀው የኢማሙል ቡኻሪ አርእስቶች ህግጋቶችን ያቀፉ 
ናቸው፡፡ አቡ ዳውድ የተበሉት ሊቅም ‹‹ሱነን አቡ ዳውድ›› 
በተሰኘው መጽሐፋቸው አንደዚሁ ‹አንድ ሰው ለሌላው ሰው በሱ 
(በመቆሙ) ሊያከብረው የመነሳት ክፍል› የሚል አርእስት 
አስቀምጠዋል፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ወደአለቃችሁ -ሰዕድ ኢብን ሙዓዝን 
አስበው- ተነሱ) ያሉበት ሐዲስ የተከለከለው መነሳት እንድን ሰው 
ለማላቅ የሆነው መነሳት እንጂ ማንኛውም መነሳት አለመሆኑን 
ያረጋግጣል፡፡ ማንኛውም መነሳት የተከለከለ ቢሆን ኖሮ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) (ወደአለቃችሁ ተነሱ) ባላሉ ነበር፡፡ ከዚያም ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) (ሲመጣ ሰዎች እንዲነሱለት የሚወድ ሰው) እንድሁም 
ሲያዩት ሰዎች መነሳታቸው የሚያስደስተው ሰው) ሲሉ 
የተናገሯቸው ቃላት ያ ሰዎች እንዲነሱለት የሚወደው ሰው በልቡ 
እሱን ለማክበርና ለማላቅ የሰዎችን መነሳት ግድ የሚል ክብር 
እንዳለው የሚያምን መሆኑን ያመለክታሉ፡፡ ነገር ግን ሰዎች 
የሚነሱለት በፍቅርና በተራ አክብሮት ከሆነና በልባቸው ትህተና፣ 
ራስን ዝቅ ማደርግና ተገዥነት ለአላህ (አ.ወ.) እንጂ ለሌላ 
የማይሆን ነገር እንደሆነ የሚያምኑ ከሆነ በዚህ አይነቱ መነሳት 
መንም ችግር አይኖርም፡፡ 
 

*    *    * 
 


