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መቅደም 
 

   ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ 
የአክብሮት እዝነትና የአክብሮት ሰላምታ የአላህ ነብያትና 
መልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዲና ሙሐመድ ኢብን 
አብዲላህ፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና አስከ እለተ ቂያማ 
ድረስ ቅኑን መንገዳቸውን በተከተሉ ምእምናን ላይ ይውረድ፡፡ 
 
ከዚህም በመቀጠል፡ 
   እኛ ሁላችንም ለፈጣሪ ከሃዲነት መሰራጨት ከጸንፈኛ ቡድኖች 
ማጋነን በተጨማሪ በርካታ የአስተሳሰብ፣ የመንፈስ፣ የፍልስፍናና 
የማህበራዊ ምክኒያቶች ያሉት መሆኑን በምንገነዘብበት ወቅት 
የሃይማኖታችን፣ የህዝባችንና የቀጠናችን ተፃራሪ የሆኑ ሃይሎች 
መኖራቸውን እንድሁም እነዚህ ኃይሎች ማሀበረሰባችንን ከወስጥ 
በኩል ለማውደም የፈጣሪ ከሃዲዎችን የሚደግፉና ክህደተ 
ፈጣሪነትን ለማስፋፋት የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን ጠንቅቀን 
እናውቃለን፡፡ እነዚህ ሃይሎች ለዚህ አላማቸው አንዳንዴ ሽብርን 
ይፈጥራሉ፣ ሌላ ጊዜም በፋይናንስ የተደገፈ እዝ ክህደተ ፈጣሪነትን 
ወደቀጠናው ያሰማራሉ፡፡ በሌላ ጊዜም የጎሳና የሃይማኖት ብጥብት 
ያነሳሳሉ፣ ካልሆነም ደግሞ ጎጂ አሉባልታዎችንና የሀሰት ወሬዎችን 
በሰፊው ያናፍሳሉ፡፡ 
   በአሁኑ ጊዜ ክህደተ ፈጣሪነት በአንድ አካባቢ የሥርኣት 
አልበኝነትና አለመረጋጋትን ለመፍጠር በገንዘብ የሚደገፍ የፖለቲካ 
አጀንዳ መሆኑ ይነግርለታል፡፡ በመሆኑም በማሀበረሰባችን 
የሚከሰቱ በርካታ ጉዳዮች በዘ ፈቃድና በተፈጥሮ የሚፈጸሙ 
እንዳልሆኑ ግልጽ እየሆነ መጥቷል፡፡ የጠላቶች እቅድ ሁሉንም 
የሕይወታችንን አቅጣጫና አጠቃላይ መዋቅሩን ኢላማ አያደረገ 
መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ እነዚህ ሃይሎች ለዚያው አላማቸው ስኬት 



የሃይማኖት ዝንባሌ የሚያዩበትን ሰው ወደማክረር፣ ሸብርና 
ጸንፈኝነት ጎዳና ይመሩታል፡፡ ከሃይማኖት የመደንበር ገጽታ 
የሚያዩበትን ሰው ደግሞ ወደክህደተ ፈጣሪኒት እንዲሳብና 
በአፍራሽ አስተሳሰብ መስመር እንዲገባ ሁኔታዎችን 
ያመቻቹለታል፡፡ የሃማኖት፣ የወገንና የጎሳ አድሎ ተገዢነት ያዩበትን 
ሰውም ይህ ገጽታው ጎልቶ እንዲታይና አላማውም እንዲሳካ 
ሁለገብ ድጋፋቸውን ይቸሩታል፡፡ በመሆኑም ስለነዚህ ሁሉም 
አሉታዊ ገጽታዎች አደገኝነት ለህዝቦች ተገቢውን ግንዛቤ 
ማስጨበጥ እጅጉን አስፈላጊ ነው፡፡ 
   የጠላቶች እዝ ወይም የፖለቲካ አጀንዳ አዝል ክህደተ ፈጣሪነት 
የማስፋፋት እቅዶች ዋና አላማ የፈጣሪ መኖርን የሚክድ  ከሆነው 
ሰውዬ መንፈስ አወንታዊ እሴቶችን ከነመሰረታቸው ማስወገድ 
ሲሆን መሰረታዊ የራስ መቆጣጠሪያ ከሆነው ህሌና እንድሁም 
ከሕይወትና ዓለም ፈጣሪ ከሆነው ከፈጣሪ ቁጥጥር የተራቆተ 
ያደርጉታል፡፡ ከዚያም አቅሙ በፈቀደለት መጠን ከሱ ለማምለጥ 
ጥረት ከሚያደርገው የተለምዶ ህግ በስተቀር ከፊትለፊት ሌላ ነገር 
አይታየውም፡፡ 
   ከሃይማኖት ነፃነትና የምርጫ ነፃነት በሚል ከንቱ ስያሜ 
አማካይነት ከሚሰነዘር የፖለቲካ አጀንዳ መካከል ሰፊ ልዩነትና 
ረዢም እርቀት አለ፡፡ የሃይማኖት ነፃነት መብት ለሁሉም ሰው 
የተከበረ ነው፡፡ ነገር ግን ስርኣት አልበኝነትን ለመፍጠር ወይም 
አንድን መንግስት ለመጣል ወይም ለማዳከም ወይም ከውስጥ 
በኩል ሀገርን ለመበታተን  የፖለተካ አጀንዳ አዘል ክህደት 
የማስፋፋት ተግባር ማነም የማይቀበለው ተግባር ነው፡፡ 
እዚህ ላይ የአስልምና እምነት በሙሉ የራስ ምርጫ የተመሰረተ 
ሃማኖት መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َغيِّۚ الٓ  ۡشُد ِمَن ٱلۡ َیََّن ٱلرُّ َّب َد ت یِنۖ ق ِي ٱلدِّ َ ف ِۡكَراه   إ
(በሃይማኖት ማስገደድ የለም፡፡ ቅኑ መንገድ ከጠማማው በእርግጥ 
ተገለጠ፡፡) 1እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

ِي ٱۡألَۡرِض  َمَن َمن ف َٓء َربَُّك َألٓ َۡو َشا َّاَس َول ُ ٱلن ُۡكِره نَت ت َ َأ ف َ ُّھُۡم َجِمیًعاۚ أ ُكل
ِینَ  ُواْ ُمۡؤِمن َُكون َّٰى ی  َحت

                                                             
1  አል በቀራሀ (256) 



(ጌታህም በሻ ኖሮ በምድር ያሉት ሰዎች ሁሉም የተሰበሰቡ ሆነው 
ባመኑ ነበር፡፡ ታዲያ አንተ ሰዎችን አማኞች እንዲኾኑ 
ታስገድዳለህን፡፡)2 አሁንም አንድህ ይላል፡ 

ُونَ  ََزال ۖ َوَال ی ِحَدٗة ٗة َوٰ مَّ ُ َّاَس أ ََجَعَل ٱلن َٓء َربَُّك ل َۡو َشا ِینَ  َول ِف ِالَّ َمن   ُمۡختَل إ
 ِ َّة ِجن ََّم ِمَن ٱلۡ َن ۡمَألَنَّ َجھ ُ َربَِّك َألَ َِمة ۗ َوتَمَّۡت َكل َھُۡم ق َ َِك َخل ل َِذٰ ِحَم َربَُّكۚ َول رَّ

َۡجَمِعینَ  َّاِس أ  َوٱلن
(ጌታህም በሻ ኖሮ ሰዎችን ሁሉ አንድ ሕዝብ ባደረጋቸው ነበር፡፡ 
የተለያዩም ከመሆን አይወገዱም፡፡ ጌታህ ያዘነለት ብቻ ሲቀር፤ 
(ከመለያየት አይወገዱም)፡፡ ለዚሁም ፈጠራቸው፡፡ የጌታህም ቃል 
ገሀነምን ከአጋንንትና ከሰዎች ከሁሉም በእርግጥ እሞላታለሁ 
በማለት ተፈጸመች፡፡)3 
   ሀገራት በህሊና ንቃት ብቻ ሊዋቀሩ ስለማይቻል ሰዎች 
የሚያከብሩትና በተግባር የሚያውሉት ጠንካራ ህግ ሊኖር 
ያስፈልጋል፡፡ እኛ ሁላችንም አላህ (ዐ.ወ.) በቁርኣን የማይበጀውን 
በባለስልጣን ያበጀዋል የሚለውን ቅርጽ ተቀብለን ሰዎች 
የሚገዛቸው ህግ ሳኖራቸው እንድሁ ለስርኣት አልበኝነት ሰለባ 
መሆን እንደሌባቸው ማመን ይኖርብናል፡፡ 
   ይሁንና የህግን የበላይነት ስናከብርና ሰንደቅ አላማውም ከፍ 
ብሎ መውለብለብ ያለበት መሆኑን እንድሁም ጠንካራ ህጋዊ 
ፍትህና ህጋዊ መንግስት መዋቀር ግድ መሆኑን ስናረጋግጥ 
በአንፃሩም ህሌናዎችን ለማንቃት፣ በአላህ (ዐ.ወ.) ላይ ያለን 
እምነትና ፍራቻ ጥልቅ እንዲሆን ቀጣይነት ያለው ሥራ ማከናውን 
ከዚያም አልፎ የግልሰቡንም ሆነ የማሀበረሰቡን ጥቅም ለማስከበር 
አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑንም በበለጠ እናረጋግጣለን፡፡  
   ለያንዳንዱ ግለሰብ የሚጠበቀው ወታደር ወይም የሚከታተለው 
ጠባቂ ማቆም በጣም አስቸጋሪ ነው፡፡ ነገር ግን በየአንዳንዱ 
ግለሰብ የእውነትን ትርታ የሚያሰማውና ወደሱም የሚገፋፋው 
ሕያው ህሌና ለማስፈን መስራት ቀላል ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በዚያን 
ጊዜም ማንገላጀትም እንቅልፍም የማይዘው ፈጣሪ የሚቆጣጠረው 
መሆኑን ምነጊዜም ያስታውሳል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 َ َّۡجَوٰى أ َُكوُن ِمن ن ِي ٱۡألَۡرِضۖ َما ی ِت َوَما ف َوٰ َمٰ ِي ٱلسَّ َُم َما ف َۡعل َ ی َّ َنَّ ٱ َۡم تََر أ ل
ِالَّ ھَُو َساِدسُ  ُعھُۡم َوَال َخۡمَسٍة إ ِ ِالَّ ھَُو َراب ٍَة إ ث َٰ ل َ َِك َوَالٓ ث ل ۡدنَٰى ِمن َذٰ َ ھُۡم َوَالٓ أ

                                                             
2 ዩኑስ (99) 
3  ሁድ (119) 



 َ َّ ِنَّ ٱ َمِةۚ إ َٰ ِی ق َۡوَم ٱلۡ ُواْ ی َما َعِمل ِ ُھُم ب َبِّئ مَّ یُن ُ ُواْۖ ث ۡیَن َما َكان َ ِالَّ ھَُو َمَعھُۡم أ ََر إ ۡكث َ أ
ِیمٌ  ُكلِّ َشۡيٍء َعل ِ  .ب

(አላህ በሰማያት ውስጥ ያለውን በምድርም ውሰጥ ያለውን ሁሉ 
የሚያውቅ መኾኑን አታይምን? ከሦስት ሰዎች መሾካሾክ አይኖርም 
እርሱ አራተኛቸው ቢኾን እንጅ፡፡ ከአምስትም (አይኖርም) እርሱ 
ስድስተኛቸው ቢኾን እንጅ፡፡ ከዚያ ያነሰም የበዛም (አይኖርም) 
እርሱ የትም ቢኾኑ እንጂ፡፡ ከዚያም በትንሣኤ ቀን የሠሩትን ሁሉ 
ይነግራቸዋል፡፡ አላህ ነገሩን ሁሉ ዐዋቂ ነው፡፡)4 እንድሁም እንድህ 
ይላል፡ 

ُسھُۥۖ  ھِۦ نَفۡ ِ َُوۡسِوُس ب َُم َما ت َن َونَۡعل نَسٰ نَا ٱۡإلِ َقۡ َۡد َخل ق َ َۡیِھ ِمۡن َول ل ِ َرُب إ قۡ َ َونَۡحُن أ
َوِریدِ   .َحۡبِل ٱلۡ

(ሰውንም ነፍሱ (በሐሳቡ) የምታጫውተውን የምናውቅ ስንኾን 
በእርግጥ ፈጠርነው፤ እኛም ከደም ጋኑ ጅማት ይበልጥ ወደርሱ 
ቅርብ ነን፡፡)5 እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

َمِة  َٰ ِی ق َۡوَم ٱلۡ َھُۥ ی ُۡخِرُج ل ِۦۖ َون ِھ ُق ِي ُعن ُۥ ف َِره ٓئ ـٰ َ ھُ ط َزۡمنَٰ لۡ َ ٍن أ نَسٰ ِ ھُ َوُكلَّ إ ٰ َ ق َلۡ ٗبا ی َٰ ِكت
َۡیَك َحِسیٗبا. َمنُشوًرا َۡوَم َعل ی ِسَك ٱلۡ نَفۡ ِ َٰى ب ََك َكف ب َٰ َرأۡ ِكت   .ٱقۡ

(ሰውንም ሁሉ በራሪውን (ሥራውን) በአንገቱ አስያዝነው፡፡ 
ለእርሱም በትንሣኤ ቀን የተዘረጋ ኾኖ የሚያገኘው የኾነን መጽሐፍ 
እናወጣለታለን፡፡ "«መጽሐፍህን አንብብ፡፡ ዛሬ ባንተ ላይ 
ተቆጣጣሪነት በነፍስህ በቃ» (ይባላል)፡፡)6 አሁንም እንድህ ይላል፡ 
َاَل  ق ِن َكاَن ِمثۡ اۖ َوإ ٞس َشۡیـٔٗ َُم نَفۡ ُۡظل ََال ت َمِة ف َٰ ِی ق َۡوِم ٱلۡ ِی َ ل ِۡسط ق ِزیَن ٱلۡ َمَوٰ َونََضُع ٱلۡ

ینَ  ِ ِسب نَا َحٰ ِ َٰى ب َاۗ َوَكف ھ ِ تَۡینَا ب َ ۡن َخۡرَدٍل أ  .َحبَّٖة مِّ
(በትንሣኤም ቀን ትክክለኛ ሚዛኖችን እናቆማለን፡፡ ማንኛይቱም 
ነፍስ ምንንም አትበደልም፡፡ (ሥራው) የሰናፍጭ ቅንጣት ያክል 
ቢኾንም እርሷን እናመጣታለን፡፡ ተቆጣጣሪዎችም በኛ በቃ፡፡)7 
እንድህም ይላል፡ 

ُدورُ  ُۡخفِي ٱلصُّ ۡعیُِن َوَما ت َ ٱۡألَ ِنَة ٓئ َُم َخا َۡعل  .ی
(አላህ) የዓይኖችን ክዳት ልቦችም የሚደብቁትን ሁሉ ያውቃል፡፡) 

                                                             
4  አል ሙጃደላህ (7) 
5 ቃፍ (16) 
6 አል ኢስራእ (13-14) 
7 አል አንቢያእ  (47) 



   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሰይድና ጂብሪል ስለመልካም ሥራ 
በጠየቋቸው ጊዜ እንድህ ሚል መልስ ሰጥተዋል፡ ( መልካም ሥራ 
ማለት ለአላህ ስተገዛ ልክ እንደምታየው ሆነህ መገዛትህ ነው አንተ 
የማታየው ብትሆንም እሱ ያይሃልና፡፡)8 
   እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ የሌለው ነገር ክህደተ ፈጣሪነት፣ 
እንድሁም ከአላህ ሰርኣትና አንድ ሰው አላህ በሱ ሰዎችን 
ከፈጠረበት ተፈጥሮው መውጣቱ በግለሰብ፣ በማሀበረሰብና 
በህዝቦች ላይ ቁጥር ስፍር የሌለው ብልሹነትና ተንኮል 
የሚያስከትል መሆኑ ነው፡፡ በዚህ ዓይነቱ ማፈንገጥ መልካም 
እሴቶች ይዛባሉ፡፡ ወንጀል ይስፋፋል፡፡ ቤተሰብና ማሀበረሰብ 
ይበታተናል፡፡ የመንፈስ ባዶነትና የአእምሮ አለመረጋጋት 
ይፈጠራል፡፡ እንደራስን ማጥፋት፣ ከመስመር መውጣትና 
የመንፈስ ጭንቀት ያሉ አደገኛ ገጽታዎች ይስፋፋሉ፡፡ 
   በከህደተ ፈጣሪነትና በጥሜት ጎዳና መጓዝ ባለቤቱን 
ያወድማል፣ የዚህችን ዓለመም ሆነ የመጭውን ዓለም ሕይወቱን 
ያጠፋበታል፡፡ በመሆኑም የፈጣሪ ዓለመኖር አማኞች ገሀደ 
ሕይወት እጅጉን ዘግናኝ ነው፡፡ እንድሁም በተለያዩ በሽታዎችና 
በውስብስብ የመንፈስ ጭንቀቶች የተሞላም ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) 
እንድህ ይላል፡ 
َمِة  َٰ ِی ق َۡوَم ٱلۡ ُۥ ی َھُۥ َمِعیَشٗة َضنٗكا َونَۡحُشُره ِنَّ ل َإ َۡعَرَض َعن ِذۡكِري ف َوَمۡن أ

َۡعَمىٰ  َِصیٗرا .أ َۡد ُكنُت ب َۡعَمٰى َوق ِٓي أ َِم َحَشۡرتَن َاَل َربِّ ل َالَ . ق َك  ق تَتۡ َ َِك أ ل َكَذٰ
ُنَسىٰ  َۡوَم ت ی َِك ٱلۡ ل َاۖ َوَكَذٰ َنَِسیتَھ ُنَا ف ت َٰ َۡم  . َءای َۡسَرَف َول َِك نَۡجِزي َمۡن أ ل َوَكَذٰ

َٰىٓ  ۡبق َ ََشدُّ َوأ ِ أ ِخَرة ََعَذاُب ٱۡألٓ ِت َربِِّھۦۚ َول َٰ َای ـٔ ِ  یُۡؤِمۢن ب
(ከግሣጼዬም የዞረ ሰው ለእርሱ ጠባብ ኑሮ አለው፡፡ በትንሣኤም 
ቀን ዕውር ኾኖ እንቀሰቅሰዋለን፡፡ ጌታዬ ሆይ! ለምን ዕውር 
አድርገህ አስነሳኸኝ በእርግጥ የማይ የነበርኩ ስኾን ይላል፡፡ (ነገሩ) 
እንደዚሁ ነው፡፡ «ታምራታችን መጣችልህ፡፡ ተውካትም፡፡ 
እንደዚሁም ዛሬ ትተዋለህ» ይለዋል፡፡እንደዚሁም ያጋራንና 
በጌታው አንቀጾች ያላመነን ሰው እንቀጣዋለን፡፡ የመጨረሻይቱም 
ዓለም ቅጣት በጣም ብርቱ ሁልጊዜ ዘውታሪም ነው፡፡)9 እንድሁም 
እንድህ ይላል፡ 

                                                             
8 ጋፊር  (19) 
9 ጧሃ  (124-127) 



 
َتَۡعٗسا  َُرواْ ف ِذیَن َكف َّ َھُمۡ َوٱل ل َۡعَمٰ ََضلَّ أ َّھُۡم َوأ  ل

(እነዚያም የካዱት ለእነርሱ ጥፋት ተገባቸው፡፡ ሥራዎቻቸውንም 
አጠፋባቸው፡፡)10 
   ግለሰቡ ከፈጣሪ ጋር ጠንካራ ትስስር ከሌለው ምንም እንኳ 
ከፍተኛ ጥንካሬ ቢኖራቸውም ዓለማዊ ቅጣቶች፣ ልማድና ባህል 
ብቻቸውን በዚህች ዓለም የሰውን ልጅ እንቅስቃሴ ሚዛናዊ 
ሊያደርጉት አይችሉም፡፡ እውነተኛ ሃይመኖትኝነት ባለቤቱን 
ከበርካታ ዳጦች ይጠብቁታል፡፡ ምክኒያቱም ማንኛውም ሥራው 
በማህደር እንደሚሰፍር ጠንቅቆ ያውቃል፣ በምድም ሆነ በሰማይ 
ምንም ነገር ከሱ የማይደበቅ ከሆነው ከአላህ ፊት የሚቆም 
መሆኑነም አይዘነጋምና፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  

ُونَ  ُول ۡسـٔ َّھُم مَّ ن ِ ۖ إ ُوھُۡم ِف  َوق
(«አቁሟቸውም፡፡ እነርሱ ተጠያቂዎች ናቸውና» (ይባላል)፡፡)11 
   ይሁንና እኛ ተግባራዊ እንድሆን የምንፈልገውና 
ለተግባራዊነቱም ጥረት የምናደርገው  ሃይማኖተኝነት ለአላህ 
(ዐ.ወ.) ውዴታ የጠራ የሆነው ሃይማኖተኝነት እንጂ ለውጫዊ 
ገጽታ ትኩረት የሚሰጥበት ወይም ጥቅም የሚጠበቅበት ወይም 
የፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃ የሆነውን ሃይማኖት አይደለም፡፡ 
   ለውጫዊ ገጽታ ብቻ ትኩረት የሚሰጥበትና ለፖለቲካ አጀንዳ 
ቦታ የሚሰጥ ሃይማኖተኝነት ገጽታዎች እጅግ አደገኛ የሆኑ 
በዓረቡና በሙስሊሙ ህበረተሰብ የተደቀኑ ተግዳሮቶች 
መሆናቸው ጥርጥር የለበትም፡፡ አደጋው የሚፈራው ከነዚያ 
የሃይማኖቱን መሰረትና ምንነት በሚጋፋ መልኩ ለውጫዊ ግጽታ 
ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጡ ወገኖች ሊሆን ይችላል፡፡ እነዚህ 
ለውጫዊ ገጽታ ከሁሉም በላይ ትኩረት የሚሠጡ ወገኖች 
ሰብኣዊም ሆነ በመልካም ምግባር ደረጃ ፈር ቀዳጅና አርኣያ 
የመሆን ብቃት የላቸውም፡፡  
   ይሀውም እንቅስቃሴው ከእስልምና መመሪያና ገጽታ ጋር 
የሚጻረር የሆኑ ወገኖች የሃይማኖት አፍራሽና ከሃማኖት አስደንባሪ 
ገጽታዎች ስለሆኑ ነው፡፡ አንድ ሰው ውጫዊ ገጽታው ሃይማኖተኛ 
መስሎ እየታየ ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት መጥፎ ሲሆን፣ 
                                                             
10  ሙሐመድ (8) 
11 አል ሷፋት (24) 



ሀሰተኛ፣ ከሃዲ፣ ቃል አፍራሽና በከንቱ የሰው ገንዘብ የሚበላ ከሆነ 
እነዚህ ተግባራት የአላህን መንገድ በመዝጋትና ከአላህ ሃይማኖት 
በማስደንበር የሚፈጥረው አደጋ እጅግ ከፍተኛ ይሆናል፡፡ 
ይልቁንም እነዚህን ተግባራት የሚፈጽም ሰው ከምናፍቃን 
ይመደባል፡፡  
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (የምናፍቅ ምልክቶች ሦስት 
ናቸው፡፡ በአወራ ጊዜ ይዋሻል፣ ቃል በገባም ጊዜ ቃሉን ያፈርሳል፣ 
አደራ በተሰጠም ጊዜ ይክዳል)፡፡ እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ 
ይላሉ፡ (አራት ነገሮች (ባሕርዮች) በሱ ላይ ያሉበት ሰው የወጣለት 
ምናፍቅ ሆነ፣ ከነሱም አንዱ  ባሕርይ ያለበት ሰው ያን ነገር 
አስከሚተው ድረስ አንድ የምናፍቅነት ባሕርይ ያለበት ይሆናል፡ 
አደራ ሲሰጥ ይክዳል፣ ባወራ ጊዜም ይዋሻል፣ ቃል በገባም ጊዜ 
ቃሉን ያፈርሳል፣ በተከራከረም ጊዜ ከእውነት ያጋድላል)፡፡ 
   እንድሁም ስለሃይማኖት በቂ ግንዛቤ ሳይኖረው ሃማኖትኝነትን 
በአምልኮና ለሱም በሚደረግ ጥረት ብቻ የሚወሰን ሰው አደጋው 
ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፡፡ ይህ ሰው ሰዎችን ክህደተኛ ናቸው በማለት 
ወሰን ያልፋል፣ መሳሪያ አንግቦም በሰዎች ላይ ጥቃት ሊፈጽም 
ይወጣል፡፡ ኸዋሪጅ በመባል የሚታወቁት ወገኖች ስግደታቸው፣ 
የሚሰጡት ምጽዋትና የሌሊት ጸሎታቸው ከማነም በላይ ቢሆንም 
በደም ማፍሰስ ጎዳና እንዳይጓዙ የሚያግዳቸው በቂ የሃማኖትና 
የህግጋት እውቀት ስላልነበራቸው ጎራዴ ታጥቀው በሰዎች ላይ 
ወጥተዋል፡፡ ኢማሙ አሻፊኤ እንዳሉት ቀድመው እውቀት 
ለመቅሰም ጥረው ቢሆን ኖሮ እሱ (እውቀት) ከተጠቀሰው ከንቱ 
ጥቃት ባገዳቸው ነበር፡፡ 
   የእስልምና ሃይማኖት ከሁሉም ነገር በፊት የእዝነት ሃይማኖት 
ነው፡፡ አንድ ሰው ሲሸጥልህ እዝነት ካሳየ የሚሸጥልህ በእስልምና 
እምነት ደንብ ነው ማለት ይሆናል፡፡ ይሁንና ዋናው መለኪያ 
የምንተገብረው ቅንነት ያለው ስርአት እንጂ የምንሰነዝረው ቃል 
ብቻ አለመሆኑን ማወቅ ይኖርብናል፡፡ የጥንት አበው እንድህ 
ይላሉ፡ ‹አንድ ሺህ ለሚሆኑ ሰዎች የሚታየው የአንድ ሰው 
(መልካም) ገጽታ አንድ ሰው ከሚሰማው የአንድ ሺህ ሰዎች ቃል 
ይበልጣል›  
   እዚህ ላይ ልንገነዘበው የሚገባ ነገር ቢኖር ሁሉም አምልኮዎች 
ባለቤታቸውን በዉብ ስርኣትና በመልካም ምግባር ማነጽ ካልቻሉ 



ፍሬያማ አይሆኑም የሚለውን እውነት ነው፡፡ ስግደቶቹ ከጽያፍና 
ከሚጠላ ነገር የማይከለክሉት ሰውዬ ስግደቱ ዋጋ ቢስ ነው፡፡ ጾሙ 
ከሀሰት ቃል የማያግደው ሰው ጾም ዉጤት አይኖረውም፡፡    
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( የሀሰትን ቃልና እሱን 
መትገበር ያልተው ሰው የሱን ምግብና መጠጥ መተው አላህ 
አይፈልገውም)፡፡ እንድሁም አላህ (ዐ.ወ.) በዘካም ሆነ ተራ 
ምጽዋት ጥሩና ንጹህ ገንዘብን እንጂ አይቀበልም፡፡  
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አላህ መልካም ነው 
መልካምን እንጂ አይቀበልም)፡፡ እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ 
ይላሉ፡ (አላህ ስግደትን ያለንጽህና አይቀበልም እንድሁም 
ምጽዋትን ከስርቆት ገንዘብ አይቀበልም)፡፡ 
   ከላይ ከተጠቀሰው ሃይማኖተኝነት በጣም አደገኛው የፖለቲካ 
አጀንዳ ማራመጃ የሆነው ሃይማኖተኝነት ነው፡፡ ይህኛው 
ሃይማኖተኝነት ሃይማኖታዊ ርህራሄያቸውንና ተራ ሰዎች 
ለሃይማኖት ያላቸውን ፍቅር በመጠቀም እንድሁም ወደስልጣን 
ለመድረስ ጥረት የሚያደርገው የአላህን ሃይማኖት ለማገልገልና 
እሱን ለመርዳት ነው እያለ በማምታታት ሃይማኖትን ወደስልጣን 
መድረሻ ዘዴና መውጫ እርካብ የሚያደርገው ወገን ነው፡፡ እነዚህ 
ወገኖች ተጨባጭ አቋማቸው ከሚሰብኩለት እምነታቸው ጋር 
የሚፃረር በመሆኑ ወደአላህ ሃይማኖት መዳረሻ መንገድን 
ለመዝጋት ዋና ምክኒያት ሆኗል፡፡ ይህ የተቃርኖ አቋም የገራገር 
ሃይማኖት ተፃራሪ ጸንፎችን በማበረታታትም ቀላል የማይባል 
ተሳትፎ አድርጓል፡፡ 
   በመሆኑም ለሀገር ፍቅር ተገዢ የሆነ ሰው ሁሉ ከቃሉ ይልቅ 
በተግባሩ አርኣያ በመሆን ትክክለኛ ሃይማኖትን ለማሰራጨት 
ለኣላህ (ዐ.ወ.) ያለውን ታማኝነት በአድስ መልኩ በማዋቀር 
መንቀሳቀስ ይኖርበታል፡፡ እስልምናን የምንኖረው ተጨባጭና በኛ 
ውስጥ የሚኖር ተግባራዊ ሃይማኖት ልናደርገው ይገባል፡፡ 
እውነተኛ ሃይማኖቱን የተገነዘበ፣ ለጌታው ውዴታ ጽኑ ፍላጎት 
ያለውና በጠንካራ አመክንዮ መረጃን ግልጽ በሆነ መረጃ ማሸነፍ 
የሚችል አርኣያነት ያለው ሙስሊም ቁጥር እንድበረክት የስልጣኔና 
የእድገት ሰበቦችን ማድረስ ይኖርብናል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ሙስሊም 
እንድህ የሚለውን የአላህን ቃል ምንጊዜም ከፊቱ እንዳይለይ 
መጠንቀቅ ይኖርበታል፡ 



ََّك َال تَۡھِدي َمۡن  ن ِ َُم إ َۡعل ُٓءۚ َوھَُو أ ََشا َۡھِدي َمن ی َ ی َّ ِكنَّ ٱ َٰ َۡبَت َول َۡحب أ
ُمۡھتَِدینَ  ٱلۡ ِ  .ب

(አንተ የወደድከውን ሰው ፈጽሞ አታቀናም፡፡ ግን አላህ የሚሻውን 
ሰው ያቀናል እርሱም ቅኖቹን ዐዋቂ ነው፡፡)12 
   በኛ ላይ ያለብን ግዴታ ግልጽ የሆነ ጥሪያችንን ማድረስ ብቻ 
ቢሆንም ወደአላህ (ሱ.ወ.) መንገድ በጥበብና በመልካም ተግሳጽ 
በመጥራት ዘርፍ ያለብንን ግዴታ ለመወጣት ያደረግነው ጥረት 
በቂ ላለመሆኑ ምህረት እንጠይቀለን፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ 
ይላል፡ 
ِي ِھَي  ت َّ ٱل ِ ھُم ب ِدلۡ َحَسنَِةۖ َوَجٰ َِة ٱلۡ َمۡوِعظ ِحۡكَمِة َوٱلۡ ٱلۡ ِ یِل َربَِّك ب ِ َٰى َسب ل ِ ٱۡدُع إ

َُم  َۡعل ِھِۦ َوھَُو أ یل ِ َِمن َضلَّ َعن َسب َُم ب َۡعل ِنَّ َربََّك ھَُو أ َۡحَسُنۚ إ ُمۡھتَِدینَ أ ٱلۡ ِ  ب
(ወደ ጌታህ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጼ (በለዘብታ ቃል) 
ጥራ፡፡ በዚያችም እርሷ መልካም በኾነችው (ዘዴ) ተከራከራቸው፡፡ 
ጌታህ እርሱ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው ዐዋቂ ነው፡፡ እርሱም ቅን 
የኾኑትን ሰዎች ዐዋቂ ነው፡፡)13 ተግባራትን የሚያሳከውና ቅኑን 
መንገድ የሚመራው አላህ ብቻ ነው፡፡ እሱም በቂያችን ነው፣ ምን 
ያምር መመኪያ፡፡ 
 
 
ፕሮፌሶር ሙሐመድ ሙኽታር ጉምዓ 
የአውቃፍ ሚኒስተር 
የእስላማዊ ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሊቀመንበር 
የአል አዝሃር አሸሪፍ ተቋም  
የእስላማዊ ምርምር አካዳሚ አባል 

 
 

  
 
 
 

                                                             
12 አል ቀሰስ (56) 
13  አል ናሕል (125) 



 
 
የክህደተ ፈጣሪነት ብያኔ 
ክህደተ ፈጣሪነት እጅግ አደገኛ የሆነ ከትክክለኛው ተፍጥሮና 
ከንጹህ እምነት ማፈንገጥ ነው፡፡ እንድሁም አእምሯዊ ግርሻና 
መንፈሳዊ ዝግመት ነው፡፡ የቃሉ አጠቃቀም በዘመናት መለዋወጥ 
እየተሸሻለ እንደመጣ ይነገራል፡፡ ቃሉ በጥሬ ቃልነቱ በርካታ 
ፍችዎች እንዳሉት ቢታወቅም የዘመናዊ ጥናቶች የሚሰጡት ከነዚህ 
ፍቺዎች አንዱን ብቻ ነው፡፡ የጥናት ወጤቶች 
እንደሚያመለክቱትም በተለየ ማእቀፍ ተቀምጧል፡፡ 
 
የክህደተ ፈጣሪነት ጥሬ ቃል ፍች፡ 
   ከቃሉ ጥሬ ፍችዎች ዝንባሌና ማጋደል በሚሉት ሁለት ፍችዎች 
ዙሪያ የሚያጠነጥን መሆኑን የቋንቋ ሊቃውንት ይጠቁማሉ፡፡ 
ከነዚህ መሰረታዊ ፍችዎች ሳይወጣ ቃሉ በርካታ ንኡሳዊያን 
ፍችዎችን አካቷል፡፡ አጭር ዝርዝሩን ከዚህ ቀጥለን እናቀርባለን፡ 
   ሀ- ክህደተ ፈጣሪነት የሚለው ቃል ወደአማርኛ የተመለሰው 
(ኢልሓድ) የሚለው የዓረበኛ ቃል መሰረተ ፍቹ ከአንድ ነገር 
ማፈንገጥና ማጋዳል የሚል ነው፡፡ አንዳንድ ሊቃውንት መሰረተ 
ፍቹ ከአላማ ማዘንበል ነው ይላሉ፡፡ ሲያብራሩም ከእገሌ አጋደለ 
ማለት አንዱ ከሌላው ጠምዘዝ አለ ማለት ነውይ ላሉ፡፡ 
   ለ- የቃሉ ጥሬ ፍች ጉረኖ ማለት ነው፡፡ መሰረቱም ከመቃብር 
ጉድጓድ የሚሰራውና የአስክሪኑ ማስቀመጫ ጠባብ ቀርቀሬ ቦታ 
ነው፡፡ ምክኒያቱም በቀጥታ ከሚወርደው ጉድጓድ ያጋደለ ስለሆነ 
ነው፣ ቃሉ ሲበዛ ‹አልሓድ ወይም ሉሑድ› ይባላል፡፡ ‹ለሐደ 
አልቀብረ› ስንል ደግሞ ለመቃብሩ ጉረኖ ሰራለት ማለታችን ነው 
ይላሉ የዚህ ፍች ደጋፊዎች፡፡  
   ሐ- በቀጥታ ወደታች ያልተቆፈረ የውሃ ጉድጓድ ‹ረኪየቱን 
ለሑድ› ‹አጋዳይ ጉድጓድ› ይባላል፡፡ እንደታሰበው ወደታች 
ያልተቆፈረ የጎዲን የሄደ ለማለት ነው፡፡ 



   መ- ሌላው የቃሉ ፍች ‹መጠጊያ› የሚለው ነው፡፡ ይሀውም 
መጠለያ ፈላጊው ወደሱ ያዘነብላልና ነው፡፡ የምትከተለዋ አንቅጽ 
የዚህኛውን ፍች ገጽታ እንደያዘች ትንታኞች አመልክተዋል፡  

َتَحٗدا َن َتِجَد ِمن ُدونِِھۦ ُملۡ  َول
(ከእርሱም በቀር መጠጊያን በፍጹም አታገኝም፡፡)14 መጠጊያም ሆነ 
በሱ የምትደበቅበት ቀዳዳ አታገኝም ለማለት ነው፡፡ 
   ሠ- ሌላው የቃሉ ፍች ንትርክና ክርክር የሚለው ነው፡፡ አንድ 
ሰው ‹አልሐድቱ) ካለ ተነታረክሁኝ ወይም ተከራከርኩኝ ማለቱ 
ነው፡፡ 
   ረ- ሌላው ያቃሉ ፍች የሃይማኖት ማጋደል የሚለው ነው፡፡ 
ይህም የተባለው ከእውነት ወደበደል፣ ወደተለያዩ ኃጢአቶችና 
ተንኮሎች ስለሚያዘነብል ነው፡፡ ‹ለሐደ ፊ አልዲን) ማለት 
አዘነበለና አጋደለ ወይም አዘነበለና በደለ ማለት ነው፡፡  
   ‹ሙልሒድ› የሚለው ግሳዊ ቅጽል ሲተነተን ከእውነት አጋዳይ፣ 
በሱ (በሃይማኖቱ)  ያልነበረውን ወደሱ ያስገባ ማለት ነው፡፡ ‹ቀድ 
አልሐደ ፊ አል ዲን› ማለት ከሃይማኖቱ መስመር በእርግጥ አጋደለ 
ወይም ወጣ ማለት ነው፡፡ 

َِّسانُ   ۡیھِ  ل َ ل ِ ِحُدوَن إ َِّذي ُیلۡ  ٱل
(የዚያ ወደርሱ የሚያስጠጉበት ሰው ቋንቋ) የሚለውን ሐረግ 
አንዳንድ አንባቢያን ‹ሐምዛና ተከታዮቹ› እንደሚከተለው 
እንብበውታል፡ 

لیھ( ِ َحدون إ َلْ َِساُن الذي ی  )ل
ፍችውም (የዚያ ወደርሱ የሚያዘነብሉበት ወይም የሚያጋድሉበት 
ሰውዬ ቋንቋ) ማለት ይሆናል፡፡ 
   ሰ- ሌላው ያቃሉ ፍች በደፈናው በደል ማለት ነው፡፡ አንዳንድ 
የቅዱስ ቁርኣን ተንታኞች ‹ለሐድቱ› ማለት  በደልሁኝ ወይም 
አጋደልሁኝ ማለት ነው ይላሉ፡፡ ‹አልሐደ አል ረጁሉ) ማለት 
ደግሞ እርም በተደረገው በካእባው አካባቢ በደል ፈጸመ ማለት 
ነው፡፡ ሊቃውንት እንደሚሉት መሰረቱ  

                                                             
14 አል ከህፍ  (27) 



ِیٖم  ل َ ھُ ِمۡن َعَذاٍب أ ُِّذقۡ ٖم ن لۡ ُ ِظ َحاِدۭ ب لۡ ِ إ ِ ِیِھ ب  َوَمن یُِرۡد ف
( በእርሱም ውስጥ (ከትክክለኛ መንገድ) በመዘንበል በዳይ ሆኖ 
(ማንኛውንም ነገር) የሚፈልግ ሰው ከአሳማሚ ቅጣት 
እናቀምሰዋለን፡፡)15 የሚለው የአላህ (ዐ.ወ.) ቃልነው፡፡ እሱም 
በበደል ከትክክለኘኛው መስመር ያዘነበለ ማለት ነው፡፡ ‹ለሐደ 
ዓለየ ፊ ሺሃደቲሂ› ማለት በኔ ላይ ኃጢአት ሰራ ማለት ነው፡፡ 
‹ለሐደ ፊ አል ሐረም› ማለት በሐረም እንዲፈጽም የታዘዘውን 
ከመፈጸም አዘነበለና በአላህ አጋራ ማለት፡፡ እንድሁም ምግብን 
አካበተ ማለት ነው፡፡ ‹ለሐደ ፊ ፉላን) በእገሌ ላይ ቀጠፈ፣ በሱ 
ላይ ከንቱን ነገር ተናገረ ማለት ነው፡፡ 
 
‹‹ኢልሓድ›› የሚለው ቃል በቅዱስ ቁርኣን 
   ‹ለሐደ› የሚለው ጥሬ ቃል በቁዱስ ቁርኣን ስደስት ጊዜ 
የተጠቀሰ ሲሆን አንድ ጊዜ ‹ኢልሓድ›፣  ሦስት ጊዜ ‹የልሐዱን)ና 
ሁለት ጊዜ ‹ሙልተሒድ› በሚሉ ገጽታዎች ነው፡፡ እነሱም 
እንደሚከተለው ይቀርባሉ፡ 
 
አንደኛ፡ (ኢልሓድ) የሚለው ቃልና ፍቹ፡ 

َُرواْ  ِذیَن َكف َّ ِنَّ ٱل ھُ إ نَٰ َِّذي َجَعلۡ َحَراِم ٱل َمۡسِجِد ٱلۡ ِ َوٱلۡ َّ یِل ٱ ِ َویَُصدُّوَن َعن َسب
ھُ ِمۡن  ُِّذقۡ ٖم ن لۡ ُ ِظ َحاِدۭ ب لۡ ِ إ ِ ِیِھ ب َاِدۚ َوَمن یُِرۡد ف ب ِیِھ َوٱلۡ ِكُف ف َعٰ ًٓء ٱلۡ َّاِس َسَوا لن ِ ل

ِیٖم  ل َ  .َعَذاٍب أ
(እነዚያ የካዱ ከአላህም መንገድና ከዚያም ለሰዎች በውስጡ ነዋሪ 
ለሆኑትም፣ ከሩቅ ለሚመጡትም እኩል ካደረግነው ከተከበረው 
መስጊድ (ሰዎችን) የሚከለክሉ (አሳማሚን ቅጣት 
እናቀምሳቸዋለን)፡፡ በእርሱም ውስጥ (ከትክክለኛ መንገድ) 
በመዘንበል በዳይ ሆኖ (ማንኛውንም ነገር) የሚፈልግ ሰው 
ከአሳማሚ ቅጣት እናቀምሰዋለን፡፡)16 ጦበሪ የተባሉት የቅዱስ 
ቁርኣን ተንታኝ ከትክክለኛው መንገድ በመዘንበል በዳይ የሆነ 
በሚለው ፍች ዙሪያ የተሰነዘሩ አስተያየቶችን እንደሚከተለው 
አስፍረዋል፡ 

                                                             
15 አል ሐጅ (25)  
16 ያለፈው አንቀጽ 



   1- በአላህ ማጋራትና በሱ (በቤቱ) ወስጥ ሌላን መገዛት ማለት 
ነው፡፡ 
   2- በሱ እርም የተደረጉ ነገሮችን የተፈቀደ ማድረግ ወይም 
የተፈቀደ አደርጎ መፈጸሙ ማለት ነው፡፡ 
   3- በደል ማለት ነው፡፡ እሱም ሆን ብሎ እርም የተደረገውን 
ቦታ ማራከሱ ነው፡፡ 
   4- መካ ውስጥ ምግብን በአንድ ወቅት በውድ ዋጋ ለመሸጥ 
ማካበት ነው፡፡  
   5- አንድ ሰው በአላህ ይሁንብኝ አይሆንም እንድሁም በአላህ 
ይሁንብኝ አዎን ሆኗል ማለቱም እንኳ ሳይቀር ማንኛውም 
የተከለከለ ነገር ሁሉ ነው፡፡ 
   ጠለቅ ብለን ስንመራመር እነዚህ አስተያየቶች በአንድ ላይ 
‹ኢልሓድ› የሚለው ቃል መሰረት ፍች በደል ነው ወደሚለው 
ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን እንገነዘባለን፡፡ በመሆኑም የበደለን 
የተለያዩ ፍችዎችና ዓይነታቸውን ዘርዝረዋል፡፡ ጦበሪ በመጨረሻ 
በደል ማለት አንቀጹዋ በጥቅሉ አንደጠቆመችው ማንኛውም 
አለህን መወንጀል መሆኑን እንድህ በማለት አብራርተዋል፡ 
‹ከጠቀስናቸው አስተያየቶች ትክክለኛውን አንድምታ የያዘው 
(ከነሱ አላህ ይውደድና) ከኢብን መስዑድና ከኢብን ዓባስ 
የደረሰንና እዚህ ላይ በደል የሚለው ቃል ማንኛውም የአላህ 
ውንጀላ ነው፡፡ ይሀውም  

م لۡ ُ ِظ َحاِدۭ ب لۡ ِ إ ِ ِیِھ ب  َوَمن یُِرۡد ف
የሚለው የአንቀጹዋ አረፍተ ነገር ከበደል በደልን አለየምና ነው 
የሚለው አስተያየት ነው ብለዋል፡፡ ነገሩ እንድህ ከሆነ እንግድህ 
የዐረፍተ ነገሩ አንድምታ በመስጂደል ሐራም ወስጥ  ከትክክለኛው 
መንገድ በመዘንበል በዳይ ሆኖ አንድን ነገር የሚፈልግን ሰው 
በትንሳኤ ቀን አሳማሚ ቅጣት እናቀምሰዋለን ማለት ነው፡፡ 
 
ሁለተኛ፡ (የልሐዱን) የሚለው ቃልና የተጠቀሰባቸው ሦስት 
ቦታዎች፡ 
   1- በምትከተለዋ አንቀጽ ይገኛል 

ُحۡسنَٰى  ُٓء ٱلۡ ۡسَما ِ ٱۡألَ َّ ِ ِِھۦۚ َو ٓئ ـٰ َۡسَم ِٓي أ ِحُدوَن ف ِذیَن یُلۡ َّ َاۖ َوَذُرواْ ٱل ھ ِ ُ ب َٱۡدُعوه ف
ُونَ  َۡعَمل ُواْ ی  .َسیُۡجَزۡوَن َما َكان



(ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፡፡ (ስትጸልዩ) በእርሷም ጥሩት፡፡ 
እነዚያንም ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፡፡ ይሠሩት 
የነበሩትን ነገር በእርግጥ ይምመነዳሉ፡፡)17 
   በአንቀጺቱ የተጠቀሰው ‹የእሱን ስሞች ማጣመም› አነሱን ሀሰት 
በማለት ወይም በነሱ ላይ በመጨመር እንድሁም ከነሱ 
ለጣኦቶቻቸው መሰየሚያ ቃል በመመስረት አጋሪዎች የፈጸሙት 
ተግባር ነው፡፡ 
ጦበሪ ይህን ጉዳይ ሲዘረዝሩ 

ِھۦِۚ  ٓئ ـٰ ۡسَم َ ِٓي أ ِحُدوَن ف ِذیَن یُلۡ َّ  َوَذُرواْ ٱل
(እነዚያንም ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፡፡) በማለት 
የሚጠቁመው አጋሪዎችን ነው፡፡ የአላህን ስሞች ማጣመማቸው 
ከነበሩበት ማጋደላቸውና በነሱም ጣኦቶቻቸውን መሰየማቸው፣ 
አንዳንዴ መጨመራቸው፣ ሌላ ጊዜም መቀነሳቸው ሲሆን አላህ 
ከሚለው ስም ‹አላት› የሚል ስም በመመስረት ለተዋቂው 
ጣኦታቸው መስጠታቸው እንድሁም አል ዓዚዝ ከሚለው የአላህ 
ስም እል ዑዛ የሚል ስም በመመስረት ለሌላው ጣኦታቸው ስም 
መስጠታቸው ነው ይላሉ፡፡ 
   ኢብን ከሲር የተባሉት ቅዱስ ቁርኣን ተንታኝ ደግሞ በዚህ ቃል 
ዙሪያ በርካታ ፍችዎችን አስፍረዋል፡፡ በመጀመሪያ እንድህ ይላሉ፡ 
‹ኢብን ጁረይጅ መጁሂድን ጠቅሰው እንድህ ብለዋል፡ 

ِھۦِۚ  ٓئ ـٰ ۡسَم َ ِٓي أ ِحُدوَن ف ِذیَن یُلۡ َّ  َوَذُرواْ ٱل
(እነዚያንም ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፡፡) 
   አላህ ከሚለው የአላህ ስም ‹አላት› የሚለውን ስም መሰረቱ፡፡ 
እንድሁም አልዓዚዝ ከመለው ስሙ ደግሞ ‹አልዑዛ› የሚለውን 
ስም መሰረቱ፡፡ ቀታዳ የተባሉት ሊቅም ‹የሚያጣምሙ› ማለት 
የሚያጋሩ ማለት ነው ይላሉ፡፡ ዓሊይ ኢብን አቢ ጠልሓ ደግሞ 
ኢብን ዓባስን ጠቅሰው (ማጣመም) ማለት ሀሰተኛ ማድረግ ማለት 
ነው ብለዋል፡፡ 
   2- በምትከተላዋ አንቀጽ ሰፈወሮ ይገኛል 

َّھُمۡ  ن َ َُم أ َۡد نَۡعل ق َ َۡعَجِمّيٞ  َول ِ أ َۡیھ ل ِ ِحُدوَن إ َِّذي یُلۡ َِّساُن ٱل ۗ ل ََشٞر ُمھُۥ ب ِّ ََّما یَُعل ن ِ ُوَن إ ُول َق ی
ینٌ  ِ ب ِّيٞ مُّ َِساٌن َعَرب َذا ل  .َوھَٰ

                                                             
17 አል አዕራፍ  (180) 



(እነርሱም «እርሱን (ቁርኣንን) የሚያስተምረው ሰው ብቻ ነው» 
ማለታቸውን በእርግጥ እናውቃለን፡፡ የዚያ ወደርሱ የሚያስጠጉበት 
ሰው ቋንቋ ዐጀም ነው፡፡ ይህ (ቁርአን) ግን ግልጽ ዐረብኛ ቋንቋ 
ነው፡፡)18 የመካ አጋሪዎች ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቁርኣንን ከአንድ 
ሩማዊ ባሪያ ነው የሚማረው የሚል ከንቱ ወሬ ማናፈስ 
በጀመሩበት ወቅት አላህ (ዐ.ወ.) የዚያ ሙሐመድን ይህን ቁርኣን 
ያስትመራል በማለት ወደርሱ የሚያስጠጉበት ሰው ቋንቋ አጀም 
ነው ‹ዓረበኛ ያልሆነ› በማለት ከንቱነቱን ግልጹዋል፡፡ ጦበሪ አነዚያ 
አጋሪዎች ይህን ወሬ ባናፈሱበት ወቅት  

َۡیِھ  ل ِ ِحُدوَن إ َِّذي یُلۡ َِّساُن ٱل ینٌ ل ِ ب ِّيٞ مُّ َِساٌن َعَرب َذا ل َۡعَجِمّيٞ َوھَٰ  .أ
(እናውቃለን፡፡ የዚያ ወደርሱ የሚያስጠጉበት ሰው ቋንቋ ዐጀም 
ነው፡፡ ይህ (ቁርአን) ግን ግልጽ ዐረብኛ ቋንቋ ነው፡፡) በማለት 
አጋለጠባቸው ይላሉ፡፡  
   3- በምትቀጥለው አንቀጽ ይገኛል 

 ۗٓ ۡینَا َ َۡوَن َعل َۡخف ِنَا َال ی ت َٰ ِٓي َءای ِحُدوَن ف ِذیَن یُلۡ َّ ِنَّ ٱل  إ
(እነዚያ አንቀጾቻችንን የሚያጣምሙ በእኛ ላይ አይደበቁም፡፡ )19 
የአላህን አንቀጾች ማጣመም በሚለው ዐረፍተ ነገር አንድምታ 
የተለያዩ አቋሞች ተከስተዋል፡፡ አስተያየቶቹም እንደሚከተለው 
ይቀርባሉ፡ 
   1- አጋሪዎች እያፌዙ ቁርአንን በማነብነብና በፉጨት 
መቃዎማቸው ነው፡፡ 
   2- በአላህ አንቀጾች ስለማስተባበላቸው የተነገረው ወሬ ነው፡፡ 
   3- አጋሪዎች በቁርኣን ያላቸው ሞገድ ነው፡፡ 
   4- ክህደታቸውና አጋሪነታቸው ማለት ነው፡፡ 
   5- በአላህ መጽሐፍ ትርጉምና ፍች ያደረጉት የመለዋወጥ 
ተግባር ነው፡፡ 
   ጦበሪ የተባሉት ቅዱስ ቁርኣን ተንታኝ የእነዚህ ፍቾች ደረጃ 
ተመሳሳይ መሆኑንና አንዱ ከሌላው የሚመረጥ አለመሆኑን 
አውስተዋል፡፡ ይሀውም ሁሉም አስተያየቶች ከቃሉ ጥሬ ፍች ጋር 
እጅግ የተቀራረቡ በመሆናቸው ነው ይላሉ፡፡ ወሬው እነዚህን ሁሉ 
አስተያየቶች የሚያካትት መሆኑን አንድህ በማለት ተቁመዋል፡ 
‹አነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ሁሉም አስተያቶች በወሬው ላይ 
                                                             
18  አል ነሕል  (103) 
19 ፉሲለት  (40) 



ያላቸው አንድምታ በትርጉም አጅግ የተቀራረቡ ናቸው፡፡ 
ምክኒያቱም (አል ለሕድ ወይም ኢልሓድ) የሚሉት ቃላት ፍች 
መዘንበል ማለት ነው፡፡ በመሆኑም ከአላህ አንቀጾች መዘንበል 
አነሱን በመካድ፣ በማነብነብና በፉጨት አማካይነት በማፌዝ፣ 
አነሱን በመካድና ለነሱም ሞገድ በማሳየት፣ ቃላታን በማጣመምና 
ፍቻቸውን በማወዛገብ ሊሆን ይችላል፡፡ ከነዚህ አስተያየቶች 
አንደኛው ተቀዳሚ ይሆናል ማለት አይቻለም፡፡ እንዳውም አላህ 
(ዐ.ወ.) በአንቀጹዋ በደፈናው እንደተጠቀሰው ወሬው ሁሉንም 
የሚያካትት ይሆናል ማለቱ ይመረጣል፡፡ 
 
ሦስተኛ፡ ‹ሙልተሐድ) የሚለው ቃል የተጠቀሰባቸው ሁለት 
ቦታዎች፡ 
 በሚከተሉት አንቀጾች ሰፈረው ይገኛሉ፡፡ 

َن  ِھِۦ َول ت َِمٰ َِكل َل ل َدِّ َۡیَك ِمن ِكتَاِب َربَِّكۖ َال ُمب ل ِ وِحَي إ ُ ٓ أ ُل َما ِھِۦ َوٱتۡ تَِجَد ِمن ُدون
تََحٗدا  .ُملۡ

(ከጌታህም መጽሐፍ ወደ አንተ የተወረደውን አንብብ፡፡ ለቃላቶቹ 
ለዋጭ የላቸውም፡፡ ከእርሱም በቀር መጠጊያን በፍጹም አታገኝም፡
፡)20 

تََحًدا ِھِۦ ُملۡ َِجَد ِمن ُدون َۡن أ ََحٞد َول ِ أ َّ ِي ِمَن ٱ َن یُِجیَرن ِّي ل ن ِ ُۡل إ  .ق
(«እኔ ከአላህ (ቅጣት) አንድም አያድነኝም፡፡ ከእርሱም ሌላ 
መጠጊያን አላገኝም» በላቸው፡፡)21 በሁለቱም ቦታዎች የቃሉ ፍች 
መጠጊያ ማለት ነው፡፡ በዚህም በቁዱስ ቁርኣን የተሰጠው 
መዘንበል የሚለው የቃሉ ፍች ከጥሬው ቃል ፍች ጋር የተስማማ 
ይሆናል፡፡ ይህ ዝንባሌ ከእውነት ወይም ከአላማ ሊሆን ይችላል፡፡ 
እሱም በማጋራት፣ በበደል ወይም በወንጀል አለዚያም በደፈናው 
ከትክክለኛው መንገድ ማዘንበል የሚለውን ትርጉም ይይዛል፡፡ 
 
ኢልሓድ ‹ማጋደል› በነብያችን ፈለጎች 
   ‹ለሐድ) የሚለው ቃል በሚከተለው የነብያችን ሓዲስ 
ተጠቅሷል፡ (ከአላህ ዘንድ እጅጉን የተጠሉ ሰዎች ሦስት ናቸው፡ 
(እነሱም) በመስጂድል ሐራም እርም ክልል የሚበደል ወይም 
የሚወነጅል፣ በእስልምና ከገባ በኋላ የድንቁርና ዘመንን ደንብ 
                                                             
20  አልከህፍ  (27) 
21  አል ጂን  (22) 



የሚፈልግና ያለመብት የአንድን ሰው ደም ለማፍሰስ የሚጥር 
ሰው)፡፡22 (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዑመር ‹መካ ውስጥ 
ምግብን አንድ ወቅት በውድ ዋጋ ለመሸጥ ማካበት ወንጀል፣ 
በደልና ከእውነት ማጋደል ነው) ብለዋል፡፡  
   በዚህ መልኩ በቅዱስ ቁርኣንም ሆነ በነብያችን ፈለጎች መዘንበል 
የሚለው ቃል በማንኛውም ፍች ወይም አንድምታ አልተወሰነም፡፡ 
ይልቁንም በደፈናው መዘንበልንና ከአላማና ከቀጥተኛው መንገድ 
ማጋደልን ያካትታል፡፡ እንድሁም ሁሉንም የወንጀልና የበደል 
ዓይነቶችን ያጠቃልላል፡፡ በዚህ ሞያዊ ፍች መሰረት በመካ 
ምግብን በሞኖፖል መያዝም ሳይቀር ወንጀልና በደል ይሆናል 
ማለት ነው፡፡ 
 
የ(ኢልሓድ) ሞያዊ ፍች 
ከላይ እንደጠቀስነው ‹ኢልሓድ› የሚለው ቃል ጥሬ ፍቹም ሆነ 
በቅዱስ ቁርኣንና በነብያችን ሓዲሶች የተሰጠው ትርጉም 
በአጠቃላይ ከአላማ ማጋደል ቢሆንም አንድሁም በዚህ አቅጣጫ 
በደፈናው አገልግሎት የሚሰጥ ሆኖ ቢቆይም የኋላኋላ 
እሙስሊሞች ዘንድ በአንድ የተለየ ፍች ተወስኖ ሞያዊ ትርጉምን 
ይዟል፡፡ አሱም እንደዘመን አማኞችና ሌሎችም ለአሉት 
ከሃይማኖት መስመር ለወጡ ወገኖች የተሰጠ ስያሜ ሆኗል፡፡ 
ራዚይ የተባሉት የእምነቱ ሊቅ እንድህ ይላሉ፡ ‹ሌላው ደግሞ 
የፈጣሪ ከሀዲ ነው፡፡ ምክኒያቱም እሱ (ቃሉ) ሃይማኖቱን ከአንድ 
ሃይማኖት ወደሌላ የዘነበለ የሚያደርግ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ 
መሰመሩን ለቆ ከማንኛውም ሃይማኖት ያጋደለ እንድሆን 
አድርጓልና፡፡›  
   ዘመኽሸሪ የተባሉት ሊቅም በተመሳሳይ መልኩ ለቃሉ ሞያዊ 
ፍች ሲሰጡ እንድህ ይላሉ፡ ‹እገሌ በቃሉ ዘነበለ፣ በሃይማኖቱ 
ዘነበለ ይባላል፡፡ ከዚህም አንፃር የፈጣሪ ከሀዲ የሚለው 
ይካተታል፡፡ ምክኒያቱም እሱ ሃይማኖቱን ከአንድ ሃይማኖት 
ወደሌላ ሃይማኖት ያዘነበለ ብቻ ሳይሆን መስመሩን ለቆ 
ከማንኛውም ሃይማኖት ያጋደለ እንድሆን አድርጓልና፡፡› ይህን ቃል 
ሲያብራሩ ኢብን ሐጀር የተባሉት ሊቅ እንድህ ይላሉ፡ ‹የፈጣሪ 
ከሀዲ ማለት ከአውነት ያጋደለ ማለት ነው፡፡ ክህደተ ፈጣሪ ማለት 
                                                             
22  ቡኻሪ ዘግበውታል  (6882) 



ከአላማ ያጋደለ ማለት ነው፡፡ እዚህ ላይ አነስተኛ ወንጀል 
የሚፈጽም ሰው ከእውነት የዘነበለ ነው ይባላል፡፡ ይህ ሰው ታድያ 
የፈጣሪ ከሀዲ ሊባል ነውን? የሚል ጥያቄ አጭሯል፡፡ መልሱም 
ይህ ስልት በተለምዶ ከሃይማኖት ለወጣ ሰው ብቻ የሚሰጥ ስያሜ 
ነው፡፡ አንድ ወንጀል ለፈጸመ ሰው ከተሰነዘረ የወንጀሉን ታላቅነት 
ለመግለጽ እንጂ ከሃይማኖት የወጣ መሆኑን አይገልጽም፡፡) 
‹ዚንዲቅ› የሚለውን ቃል ሲያብራሩ ደግሞ ዚንዲቅ ‹አረመኔ) 
የሚለው ቃል መሰረቱ ፋርሳዊ ሲሆን የአረበኛ ቋንቋ ተውሶታል፡፡ 
መሰረተ ትርጉሙ ነሮችን በጥልቀት የሚመለከት ማለት ነው 
ይላሉ፡፡ ሰዕለብ የተባሉት ሊቅም በዓረቦች ቋንቋ ‹ዚንዲቅ› የሚል 
ቃል የለም፡፡ ነገር ግን አረቦች ‹ዚንዲቂይ› የሚሉት በጣም ፈሊጥ 
የሚያበዛውን ሰው ነው፡፡ ተራው ሰው የሚለውን ለማለት ሲፈልጉ 
‹ሙልሒድ› ካጅ ወይም ከህደተኛ እንድሁም ‹ደህሪ› የዘመን አማኝ 
ይላሉ፡፡ ዘመን ለዘላለም ያለመቋረጥ ይቀጥላል ባዮች ለማለት 
ነው፡፡ 
   ይህ ዝርዝር ኢብን ሐጀር ሁለቱን አስተያየቶች ለማቃረብ 
ያደረጉት ሙከራ ነው፡፡ ማለትም ቃሉ በሙስሊሞች ልማድ 
አንዳንዴ ከሃይማኖት የወጣን ሰው ያመለክታል፡፡ ሌላ ጊዜም 
ታላቅ ኃጢአት የፈጸመን ሰው ሲጠቁም የውንጀሉን ታላቅነት 
ለመግለጽ የሚሰነዘር ቃል ይሆናል ማለት ነው፡፡ በዚህን ጊዜ 
የልማዱን እውነተኛ ፍች የሚይዝ አይሆንም፡፡ ይህ ዝርዝር 
የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ ዘጋቢዎች ከሰጡት ሞያዊ ፍች ጋር 
እጅግ ይቃረባል፡፡ 
   ከዚህ በመነሳት ከፊል የዓረብ ሊቃውንት (ኢልሓድ) የሚለውን 
ቃል በአጠቃላይ ፍቹ ከእውነት መዘንበል የሚል ብያኔ የሚሰጡት 
ሲሆን ከፊሎቹ ደግሞ በልዩ ፍቹ ከሁሉም ሃይማኖት መውጣት 
በማለት ይበይኔታል ማለት እንችላለን፡፡ 
   ዘመናዊ ጥናቶች ደግሞ ‹ኢልሓድ› የሚለውን ቃል ከሌሎች 
ፍችዎች በማውጣት ፈጣሪ የመኖር ክህደት የሚል ፍች ብቻ 
ሰጥተውታል፡፡ ከዚህም አኳያ ‹ኢልሓድ› የሚለው ቃል የእምነት 
ስያሜ ሲሆን ፍቸውም ፈጣሪ የሚባል ነገር የለም የሚል እምነት 
ነው፡፡ አንዳንድ ሙሁራን ደግሞ ‹ኢልሓድ› የሚለው ቃል ሞያዊ 
ፍች የፈጣሪ መኖር ክህደት ነው ይላሉ፡፡ 



   ‹ላላንድ› የተሰኘው የፍልስፍና መድበለ እውቀት ‹ኢልሓድ› 
በመሊው ቃል ዙሪያ የተደረጉ የተላያዩ ውይይቶችን ሲያቀርብ 
እንድህ ይላል፡ ‹አንዳንድ ተመራማሪዎች ለዚህ ቃል በፍልስፍና 
ሞያዊ ፍች ዘርፍ ተገቢውን ብያኔ መስጠት አይቻልም ይላሉ፡፡ 
በመሆኑም የቃሉ ብያኔ ከቃሉ መሰረታዊ ፍች ማእቀፍ ዙሪያ 
አይወጣም፡፡ ይሀውም ሰዎች በሰፊው ከአሰራጩዋቸው 
ውንጀላዎች ከከህደተ ፈጣሪነት ውንጀላ የበለጠ ባለመኖሩ ነው፡፡ 
ከአለፉት ዘመናት በአንድ ወቅት በዚህ ወንጀል ለመታማት አንድ 
ሰው ምንም እንኳ አጸያፊነታቸውና ብልሹነታቸው የከፋ ቢሆንም 
በወቅቱ በነበሩት አስተያየቶችና በአንደዘመን በነበሩ ይፋዊ 
እምነቶች አለመሳተፉ ብቻ በቂ ነበር፡፡ ስለዚህ እነዚህ 
ተመራማሪዎች ዘንድ ‹ኢልሓድ› የሚለው ቃል ይህ ነው የሚባል 
እውነተኛ ይዘት የለውም፡፡ ይልቁንም እነሱ ዘንድ ቃሉ በየወቅቱ 
እንደየሁኔታው የሚወሰን ታሪካዊ እሴት አለው፡፡ እከፊሎች ዘንድ 
ለፈጣሪ መኖር ማረጋገጫ የሚሆን ተግባር እሌሎች ዘንድ ከህደተ 
ፈጣሪነት ሊሆን ይችላል፡፡ ቃሉ አሁንም ከተጠቀሱት 
ተመራማሪዎች ዘንድ ከፈላስፋዊ እውነቶች ይልቅ ሃማኖታዊ 
ክርክሮችንና አወጣ አወረደን ያቀፈ ነው፡፡ 
   በእውነቱ ይህ ዓይነቱ አመለካከት ቁሳዊ የክህደተ ፈጣሪ 
ቡድኖችን ለመደገፍ የተደረገ ሙከራ ይመስላል፡፡ ከላይ 
እንደተመለከትነው ይህ አካሄድ ቃሉን ካለው ይዘትና እውነታ 
በማራቆትና አንፃራዊ ባመድረግ አንድ ጊዜ ፈጣሪ ባለሞኖሩ 
ለሚያምኑ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ፈጣሪ በመኖሩ 
ለሚያምኑ ተስማሚ እንዲሆን ለማድረግ ይሞክራል፡፡  
   ሪኖቬየህ የተባለው የፈረንሳይ ፈላስፋ ‹የፈጠሪ መኖር እምነት 
በትችት ተጽእኖ ሊዳከም ይችላል፡፡ የዚህ ዓይነቱን እምነት 
ለመግለጽ ከህደተ ፈጣሪነት የሚለው ቃል ተስማሚ ይሆናል፡፡ 
ከዚህም አኳያ ቃሉ በአንድ እምነት የተለየ ፍች ኖሮት በሌላው 
እምነት ያ ፍች የማይኖርበት ምክኒያት አይኖርም የሚል አስተያየት 
አስፍሯል፡፡ 
   ሌሎች ተመራማሪዎች ደግሞ ቃሉን ካለው የፍልስፍና ይዘትና 
እውነታ ማራቆትና ብያኔውን በቃላዊ ፍች ብቻ መወሰኑ ተገቢ 
አይደለም ይላሉ፡፡ ለተለያየ ተግባራት የሚሰጥ ስያሜ ይዟል 
በሚል ከንቱ ምክኒያት ቃሉን ከይዘቶ ማራቆት ተገቢ ያልሆነው 



ለተለያዩ ተግባራት የሚሰጥ ስምነቱና በግደፈት መልኩ የተወሰነን 
ሃይማኖት ለሚቃወም ወይም በተለየ መልኩ ለአንድ ግለሰብ 
የተሰጠ ስም መሆኑ ለቃሉ በአለው የፍልስፍና ይዘት አንድነት 
ተጽእኖ ስለማያሳድር ነው በማለትም ያብራረሉ፡፡ በመሆኑም የዚህ 
አስተያየት ደጋፊዎች ‹ኢልሓድ› የሚለው ቃል ሁለት አቅጣጫ 
ባላቸው ትርጉሞች ብቻ ይወሰናል ይላሉ፡ 
 
አንደኛ፡ ንድፈ ሀሳባዊ ትርጉሙ ሲሆን እሱም የአእምሯዊ 
አመክንዮአዊ መርህን 23 መካድን ወይም በሱ ሰፊ ማብራሪያ 
አለመስጠትን መሰረት ያደረገ ክህደት ነው፡፡ 
   ሁለተኛ፡ ተግባራዊ ትርጉም ሲሆን እሱም በፍጥረታት 
ማንኛውንም ነገር መስራት የሚችለውን የፈጣሪ ሥራ እሴትን ዋጋ 
ቢስ ማድረግን መሰረት ያደረገ ክህደት ነው፡፡ 
    የመጀመሪያው ትርጉም ፈጣሪን መካድን መሰረት ያደረገና 
የፍጥረታትን መሰረት ወደፍጥረትና ደንቦች ግጭት ቲዎሪ 
ለመመለስ ሙከራ የተደረገበት አስተያየት ነው፡፡ ሁለተኛው 
ትርጉም ባለቤቱ በፈጣሪ ሥራ ዙሪያ፣ ደግና ተንኮልን የሚያካትት 
በመሆኑና በፈጣሪ ፍትሃዊነት ጉዳይ ጥርጣሬን ለመፍጠር ጥረት 
የተደረገበት አስተያየት ነው፡፡ 
   በመሆኑም ይሀኛው አስተያት የቃሉ ፍች ከፊል የፈጣረሪን 
ባህርይ ለሚክዱ፣ ወይም የተወሰነ ሃይማኖትን መሰረት እምነት 
ለሚፃረሩ ወይም ውሳኔ የተላለፈበትን የአንድ የቡድን ራእይ 
የሚቃወምን ሳይሆን የፈጣሪን መኖር ለሚክድ ወገን ብቻ የሚሰጥ 
ስያሜ መሆኑን ይገልፃሉ፡፡ ቁሳዊያን ፍላስፋዎች በእርግጥ የፈጣሪ 
ከሃዲያን ናቸው፡፡ ምክኒያቱም እነሱ ቁሳቁስ ወሰን የለሽ ግኝነት 
አላቸው እነሱም የማንኛውም እንቅስቃሴ፣ ሕይወትና አስተሳሰብ 
መሰረት ናቸው ይላሉና፡፡ የዘመን አማኞችም የፈጣሪ ከሀዲያን 
ናቸው ምክኒያቱም እነሱ ዓለም ሠሪ አያስፈልገውም ዓለምና 
በውስጡም ያሉ ነገሮች በመጣጣም ብቻ የተዋቀሩ ናቸው የሚል 
ከንቱ እምነት ያራምዳሉና፡፡ 

                                                             
23 ምክኒያትና የሚያስከትለው ውጤት ማለት ሲሆን በሱ አማካይነት አእምሯችን በፍጥረታት የሚከሰቱ 
ነገሮች በአጋጣሚ የሚከሰቱ ሳይሆን አስፈላጊና ቋሚ ለሆኑ ደንቦች የሚገዙ መሆናቸውን ይገነዘባል፡፡ ይህን 
ማለትም የተወሰኑ ምክኒያቶች ምንጊዜም የማይለጥ ውጤት ይኖራቸዋል ማለት ነው፡፡ ኢብን ሩሽድ 
እንድህ ይላሉ፡ ‹ምክኒያቶች በአላህ ፈቃድ ምክኒያት በሆኑባቸው ነገሮች ላይ ተጽእኖ ማሳደራቸውን የካደ 
ሰው የአላህን ጥበብ የካደና እውቀትን ያራከሰ ሰው መሆኑን ልናወውቅ ይገባል…› መናሂጁል አዲላህ 



 
የሞያዊ ትርጉም መወሰን አስፈላጊነት 
   ኢልሃድ ‹ክህደተ ፈጣሪነት) የሚለውን ቃል ከሌሎች ቃላዊ 
ፍቾች ነጥሎ በልዩ ሞያዊ ትረጉሙ የመወሰኑ አስፈላጊነት የፈጣሪን 
መኖር በመካድና የፍጥረታትን መሰረት ወደአጋጣሚ መመለስ 
በሚለው ጉዳይ ላይ እንዲያተኩር መደረጉ ነው፡፡ ይሀውም እሱን 
ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት በቀጥታ ወደሱ እንዲያተኩር 
ማድረጉ እንዲቀልና ከላይ በተተቁሱት ቃላዊ ፍቾች አእምሮ 
እንዳይበታተን ማድረግን በማሰብ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ በተለየ 
መልኩ ያነሳነው ይህ ገጽታ ከአለፉት ዘመናት በበለጠ 
በመስፋፋቱ፣ በአረቡና በሙስሊሙ ማሀበረሰብ በሰፊው 
በመስረጉ፣ በተለያዩ መደቦች ያሉ አንዳንድ ዘንጊዎችን በተለይም 
ወጣቶችን ለማታተለል የሚደረጉ ሙከራዎች እያደጉ 
በመምጣታቸው ነው፡፡ 
 
አግኖስቲሲዝምና 24 ክህደተ ፈጣሪነት 
   አግኖስቲሲዝም ‹ማወቅ አይቻለም› የሚለው ዐረፍተ ነገር 
መሰረቱ  የእውቀት አቋም ነበር፡፡ ከፈጣሪ መኖር እምነት ጋርም 
የተያያዘ አልነበረም፡፡ እሱም ጥንታዊ የእውቀት አቋም ሲሆን 
የሶፊዝም ፈላስፋዎች መገልገያ ነበር፡፡ ስለማንኛውም ነገር መኖርና 
ስለሱም ያለው እውቀት በትክክል ሊወሰን አይችልም የሚል ይዘት 
እንዲኖረው አድርገው ነበር ያስቀመጡት፡፡ በዚህም መሰረት 
ጥርጣሬ በገሃድ በሚታዩ ነገሮች፣ በተለምዶ በሚታወቁ ነገሮችና 
በንድፈ ሀሳቦች ሰርጎ ይገባል የሚል አቋም ወስደዋል፡፡ በመሆኑም 
በማንኛውም ነገር ቁርጥ አቋም መወሰድ አይቻለም ይላሉ፡፡ ቁርጥ 
አቋም መወሰድ አይቻለም የሚል ቁርጥ አቋም ወስዳችኋል ይህ 
ደግሞ ከአቋማችሁ ጋር ይፃረራል በተባሉ ጊዜ ቁርጥ አቋም 
ከመውሰድ መታቀባችን ቁርጥ አቋምን ሳይሆን ጥርጣሬን የያዘ ነው 
በማለት መልስ ይሰጣሉ፡፡ ከዚያም አልፎ እኛ እነጠራጠራለን 
መጠራጠራችንን ራሱን እንጠራጠረዋለን ይላሉ፡፡ 
   በእውነቱ ይህ ሁኔታ ቁርጥ አቋም ከመውሰድ መታቀብን 
ሳይሆን በአጠቃላይ አቋም አለመኖርን ያንጸባርቃል፡፡ ምክኒያቱም 
ጥርጣሪያቸው የሩቅ ነገሮችን፣ ወይም በአእምሮና በህዋሳት 
                                                             
24 ከህይወት በኋላ ሌላ ህይወትና የአምላክ መኖርን ማወቅ አይቻለም የሚል እምነት 



ሊታወቁ በማይችሉ ነገሮች ዙሪያ የሚያጠነጥን ሳይሆን ይልቁንም 
በህዋሳት የሚታወቁ ነገሮችንም አካቷልና፡፡ 
   አግኖስቲሲዝም በዘመናዊ ተመራማሪዎች አመለካከት የተለያዩ 
አቅጣጫዎች አሉት፣ ከነሱም መካከል፡ የአእምሮን እሴትና 
በእውቀት ዘርፍ ያለውን ብቃት መካድ ወይም እንደ‹ቶማስ ሄንሪ 
ሁክስሊ› ጠቅላላ እውቀትን መካድ የሚሉት ይካተታሉ፡፡ ሁክስሊ 
የቁሳዊና የመንፈሳዊ እምነቶች ሁለቱም ስህተቶች ናቸው የሚል 
አስተሳሰብ ያለው የእውነታዊ እምነት አራማጅ ነው፡፡ ይህን 
አስተሳሰቡን ሲያብራራ ቁሳዊና መንፈሳዊ ነገሮች የነገሮችን ማንነት 
ማወቀችንን ግምት ውስጥ ያስገባሉ፡፡ እኛ ደግሞ የነገሮችን ማንነት 
የማወቅ ችሎታ የለንም ይላል፡፡ ሁክስሊ ይህን አቋሙን 
አግኖስቲሲዝም በማለት ገልጾታል፡፡ 
   አንዳንድ ፈላስፋዎች ለአግኖስቲሲዝም ከተፈጥሮ ባሻገር ያለ 
ነገርን አውቃለሁ ማለት ከንቱ ነው የሚል ይዘት ይሰጡታል፡፡ 
በመሆኑም ማንኛውም እውቀትን የሚክድ ወይም ሊታወቁ 
የማይችሉ እውነታዎች አሉ ብሎ የሚያምን ፈላስፋ 
የአግኖስቲሲዝም እምነት አራማጅ ነው ይባላል፡፡ 
   አግኖስቲሲዝም የእውቀት አቋም እንደመሆኑ ወደክህደተ 
ፈጣሪነት ሊስብ ይችላል፡፡ ምክኒያቱም አራማጁ አንዳንድ ጊዜ 
የጥንት ሶፊዝም አራማጅ ፈላስፋዎች እንዳደረጉት ሁሉ 
በአጠቃላይ እውነታዎች መኖራቸውን ይክዳልና፡፡ ነገር ግን 
በአውነቱ አግኖስቲሲዝም የክህደተ ፈጣሪነት ተቃራኒ ሊሆንም 
አይችል፡፡ ምክኒያቱም እሱን ማወቅን ወይም በሀሳብ መገመትን 
ይክዳል እንጂ አጠቃላይ መኖርን አይክድምና፡፡ እሱ የሚክደው 
እኛ መኖርን ለማወቅ ያለንን ችሎታ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ ሲያብራራ 
እንግሊዛዊው ፈላስፋ ‹‹ሄርበርት ስፔንሰር›› እንዲህ ይላል፡ ‹እኛ 
የተወሰነ ነገርን በልባችን ስናስብ ያለ ነገርንና መጨረሻውን 
እናስባለን፡፡ ወሰን የለሽን በልባችን ስናስብ መጨረሻ አለመኖሩን 
እናስባለን መኖርንም አንክድም፡፡› እንድሁም እንድህ ይላል፡ ‹ገደብ 
የለሽ ነገርን ከማሰብ የሚያግዱን የአስተሳሰብ ደንቦች ማሰብ 
የማይቻል መሆኑን በልባችን እንዳናስብ ያግዱናል፡፡› 
   በመሆኑም ፈላስፋው የዝግምተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ አራማጅ 
ከመሆኑም ጋር ለሃይማኖት እውቅና ለመስጠት መስኩን ከፍት 
አድርጓል ልዩ ቦታ ያለው መሆኑንም ጠቁሟል፡፡ እንድሁም 



እውቀት ልዩ ቦታ ያለውና በእሱ አማካይነት እንጂ ሊፈቱ 
የማይችሉ ደንቦች ያሉት መሆኑንም ጠቅሷል፡፡ ሲዘረዝርም እንድህ 
ይላል፡ ‹ይህ ነገር እውነት መሆኑ ከተረጋገጠ ሃይማኖት ከእውቀት 
ጎን ለጎን ቦታ ያለው መሆኑን ግድ ይላል፡፡ አንዱ የሌላው ተፃራሪ 
ሊሆን የቻለው፡፡ ሃይማኖት በተለያዩ ገጽታዎቹ መሰረቱን ወሰን 
የለሽ ምክኒያቶች በማድረጉና አውቀትም ለሃይማኖት የተለየ 
ወደሆነው መስክ ለመግባት ሙከራ በማድረጉ ነው፡፡ የእውቀት 
ክልሎች በተገቢው መልኩ ከተወሰኑ የግኝነት ማንነት 
የማይታወቅና ልንገነዘበው የማይችል ሐቅ በመሆኑ ከእውቀትና 
ሃይማኖት መካከል የነበረው መፃረር ይወገዳል፡፡ ሁሉም በክልሉ 
ይወሰናል ከመካከላቸው የነበረውም ፍጥጫ ያከትማል፡፡› 
   ከዚህ አስተሳሰብ ባለቤቶች ከመኖርና ከእውቀት መካከል 
ያለውን ልዩነት ለመገንዘብ የቻለ ሰው ከሱ ዘንድ አግኖስቲሲዝም 
የክህደተ ፈጣሪነት ተጣማሪ አይሆንም፡፡ እውቀትን መገንዘብ 
አይቻልም በማለት መኖርን መካድ ማለት ነው በማለት ነገሮችን 
ያቀላቀለ ሰው ደግሞ ከሱ ዘንድ አግኖስቲሲዝም የክህደተ ፈጣሪነት 
ተመሳሳይ ነው፡፡  

* * * 
 
 
የክህደተ ፈጣሪነት ታሪክ በአጭሩ 
   የክህደተ ፈጣሪነት ገጸታ መስፋፋት በርካታ ጥያቄዎች እንድነሱ 
አድርጓል፡፡ ከነሱም መካከል ከዚህ ገጽታ መስፋፋት፣ ከዚህ 
ዘመንና ዘመኑ ከሚለይባቸው የቴክኒክ እድገት፣ ለእውቀት ክፍት 
ከመሆኑና ከቴክኖሎጂ መሻሻል መካከል ግንኙነት አለን? በሌላ 
አባባል ክህደተ ፈጣሪነት ከዚህ ከአዲሱ ዘመንና  ከዚህ በፊት 
ታይተው የማይታወቁ የዘመኑ መለያ ከሆኑት ዓለምን እንደ አንድ 
መንደር ያደረገው መገናኛ መስፋፋት ገጽታዎች አንዱ ነውን? 
የመገናኛ መስፋፋት አስተሳሰቦችና እመነቶች በቀላሉ ከቦታ ቦታ 
እንዲዛወሩና በመላ ዓለማችን በአሉ አገራት እንዲሰራጩ ታላቅ 
ሚና ተጫውቷል፡፡ በመሆኑም በአንድ አገር እንድ የተለየ ሀሳብ 
መፈጠርና ተጽእኖ አሳዳሪና ተጸእኖ የሚደርስበት ከመሆን አንፃር 
ወደተለያዩ ሀገራት የሚያስፋፉት ደጋፊዎች መኖር ቀላል ጉዳይ 
ሆኗል፡፡ ወይስ ይህ ገጽታ በአለፉት ዘመናት መሰረት ያለውና 



በአሁኑ ወቅት በአዲስ መልኩ የተስፋፋ ገጽታ ነው? የሚሉት 
ጥያቄዎች ይካተታሉ፡፡ 
   የክህደተ ፈጣሪነት ገጽታ ጥንታዊ መሰረት ያለው አዲስ ገጽታ 
ከሆነ በየትኛው ዘመን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዓለማችን 
የዘለቀው? በዚያን ወቅት ክህደተ ፈጣሪ የሚለው ሞያዊ ስም 
ተሰጥቶት ነበርን ወይስ ሀሳባዊ ይዘቱ ሌላ ሞያዊ ስም ነበረው? 
የሚሉትም ጥያቂዎች ሊነሱ ይቻላል፡፡ 
   በክህደተ ፈጣሪነት እምነት አራማጆች ስልጣኔ መስክ ለነዚህ 
ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ብንሞክር እነሱ ይህን እምነታቸውን 
የአዲሱ ዘመን፣ የእውቀት ምጥቀትና የሳይንሳዊ እድገቱ ውጤት 
አድርገው ሲቀርጹት እናገኛለን፡፡ 
   እነሱ በሩቅ አድማስ እሱን ከእውቀትና እድገት ጋር በማስተሳሰር 
ይህ እመነታቸው ዘመናዊ መሆኑን ሲገልጹ ሃይማኖትና 
ሃይማኖተኝነት ከእድገት በፊት የነበሩ ዘመናት መለያ ገጽታዎች 
አስመስለው ለማቅረብ ይሞክራሉ፡፡ በዚህም እነሱ በአንድ በኩል 
ከሃይማኖትና ከስልጣኔ ኋላቀርነት መካከል ግንኙት መኖሩን በሌላ 
በኩል ደግሞ ሃይማኖታቸው የአእምሯዊ ነፃነት ፍሬና በቅርቡ 
ለሰው ልጅ የተከሰተው የአስተሳሰባዊና ሳይንሳዊ ብስለት ዉጤት 
መሆኑን ለመግለጽ ይሞክራሉ፡፡ 
   የፈጣሪን መኖር ከሀዲዎች ለሃማኖት ገጽታ ምክኒያት አዘል 
የተለያዩ ማብራሪያዎች በማቅረብና እሱ በአጠቃላይ መሰረቱ 
የሰው ልጅ ሕይወት መጀመሪያና የተፈጥሮ ፍላጎቱ የሆኑ በርካታ 
ምክኒቶች የፈጠሩት ግዴታ እንደነበር በመግለጽ ዘርፍ ከፍተኛ 
ጥረት ያደርጋሉ፡፡ ስለሃማኖት ሲናገሩ እንድህ ይላሉ፡ ‹እሱ 
እውነተኛ ጭብጥ የሌለው ነገር ነው፡፡ እሱም ምንጊዜም ስለ 
ዓለማችን ምስጢር ለማወቅ ጥረት የሚያደርገውና ለመተንተንም 
ሙከራ የሚያደርገው የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ፍላጎት ገጽታ ነው፡፡ 
ይህ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ፍላጎት በመሰረቱ ጥሩ የሚባል ነገር 
ነው፡፡ ነገር ግን መረጃዎች፣ ውስን የነበሩ የእውቀት መሳሪያዎች 
አያቶቻችን ለሚነሱ ጥያቄዎች የተሳሳተ መልስ እንድሰጡ 
አድርገዋቸዋል፡፡ አስተሳሰባቸው ስለፈጣሪና ስለሃማኖት የተሞላው 
እስካሁን ድረስ በዚህ መልኩ ነው፡፡ ነገር ግን ዛሬ የእውቀት 
መሳሪያዎች ከተሟሉለንና ዘመናዊ መረጃዎች ከማሀበራዊና 
ከስልጣኔ እምነታችን እያሌ ነገሮችን ከአስተካከሉልን በኋላ 



አያቶቻችን የደረሱባቸውን የአስተሳሰብ ውጤቶች እንደገና 
የምንመለከትበት ጊዜ ደርሷል፡፡› 
   እንድሁም እንድህ ይላሉ፡ ‹ሃይማኖት የሰው ልጅ የደመ ነፍስ 
ስሜት ውጤት እንጂ እሱ ለውጫዊ ተጨባጭ የተገለጸ ነገር 
አይደለም፡፡› ከፊሎቹም እንድህ ይላሉ፡ ‹ፈጣሪ ማለት በዓለማችን 
አስክሪን የሚንጸባረቅ የሰው ልጅ ማንነት ነጸብራቅ እንጂ ሌላ ነገር 
አይደለም፡፡ በዚህች ዓለምና በመጪው ዓለም ዙሪያ ያለው 
እምነትም የሰው ልጅ ምኞቶች ምሳሊያዊ ቅርጽ እንጂ ሌላ ነገር 
አይደለም፡፡ ራእይም ሆነ ትንቢት ከዚህ በፊት የተመዘገቡ 
የህጻናትን አፈታሪኮች ታይቶ በማታወቅ መልኩ አጉልቶ ማሳየት 
እንጂ ሌላ ነገር አይደለም፡፡› 
   ጁሊያን ሀክስሊ የተባለው እንግሊዛዊ ፈላስፋ እንድህ ይላል፡ 
‹ሃይማኖት ከሰው ልጅና ከአካባቢው መካከል ያለው ልዩ ግንኙነት 
ውጤት ነው፡፡› እንድሁም እንድህ ይላል፡ ‹የፈጣሪ ሃይማኖት 
ሊጠቅምን ከሚችልበት የመጨረሻ ነጥብ ላይ ደርሷል፡፡ ከአሁን 
በኋላ ምንም ዓይነት የመሻሻል ሂደት ሊቀበል አይችልም፡፡ የሰው 
ልጅ ከተፈጥሮ አድማስ ባሻገር ሃይል አለ የሚለውን ሀሳብ 
የተፈላሰፈው የዚህችን ዓለም ድካም እንዲያቃልለት ነበር፡፡› 
በመጀመሪያ ደግምትን፣ ከዚያም የመንፈሳዊ ሂደቶችን፣ ከዚያም 
የፈጣሪ እምነትን ሲጠቀም ቆይቶ በመጨረሻ የአንድ አምላክ 
ሃሳብን ተፈላሰፈ፡፡ ከዚህ ሁሉ የእድገት ሂደቱ በኋላ ሃማኖት 
ከእድሜው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ እነዚህ እምነቶች 
በስልጣኒያችን ታሪክ በአንድ ወቅት ጠቀሜታ ያለቸው አካላት 
እንደነበሩ ጥርጥር የለበትም፡፡ ነገር ግን እነዚህ አካላት በእሁኑ 
ወቅት አስፈላጊነታቸውንና ዛሬ ለአለው የሰለጠነ ማሀበረሰብ 
ያላቸውን ጥቅም አጥተዋል፡፡፡› 
   ኦገስት ኮንት የተባለው የፈረንሳይ ፈላስፋ ደግሞ እንድህ ይላል፡ 
‹ሃይማኖት ያረጀ ያፈጀ ሁኔታ ነው፡፡ የሰው ልጅ በሃይማኖትና 
በሜታፊዚከስ አስተሳሰብ ፋንታ እውቀት የሚሰፍንበት ደረጃ 
ይደርስ ዘንድ የሃማኖት አገልግሎት ሊያከትም ይገባል፡፡› ፈላስፋው 
ይህን አባባሉን ከፊል አካላቸው በተፈጥሯዊ ዓለም ማእቀፍ 
ተልእኮ ካለቸውና ሌላው አካላቸው ደግሞ በሰው ልጅ ሕይወትና 
በማሀበራዊ  እንቅስቃሴ ዘርፍ ሌላ ተልእኮ ካላቸው የሳይንስ 
መስኮች ጋር አያይዞታል፡፡ ከመሆኑም ጋር እንደፈላስፋው አገላለጽ 



‹ሃይማኖት በትንተናም ሆነ በመምራት መስኮች ይህ ነው የሚባል 
ጠቀሜታ አይታይታይበትም፡፡ በመሆኑም ካሁን በኋላ ጠቀሜታ 
አይኖረውም አስፈላጊነቱም እንደበፊቱ ሊሆን አይችልም…› 
   የዚህ ሁሉ ዝርዝር ፍሬ ነገር የዚህ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
ደጋፊዎች ሃይማኖትን ከዘመኑ ብስለት በፊት እንደነበረ አንድ 
የአስተሳሰብና የአእምሮ ግንዛቤ የእድገት ደረጃ መለያ ገጽታ 
አድርገው ይመለከቱታል የሚለውን ግልጽ ጉዳይ ይጠቁማል፡፡ 
የሰው ልጅ በአለፉት ዘመናቱ በቅደም ተከተል በተለያዩ የእድገት 
ደረጃዎች አልፏል፡፡ ሊመክታቸውና ሊቋቋማቸው ያልቻላቸውና 
አሳማኝ ትርጉም ያልተገኘላቸው አደጋዎችና ውዝግቦችን 
አስተናግዷል፡፡ ይህ ሁኔታም የሰው ልጅ ሃይማኖትና ነገሮችን 
የሚቆጣጠር ሃያል አምላክ አለ የሚል የእምነት አስተሳሰብን 
እንዲፈላሰፍ አድርጎታል፡፡ ይሀውም የሚከቱት ሦስት ምክኒያቶችን 
መሰረት በናድረግ ነው፡ 
   1- በዚህች ዓለም ስለመኖሩ፣ ከሕይወት በኋላ ስለሚኖረው 
መጨረሻና በአካባቢው ከአሉ ፍጥረታትጋር ስለአለው ግንኙነት 
አሳማኝና አርኪ መላሽ በመፈለግ፡፡ 
   2- ከፍርሃት የተነሳ የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመቋቋምና ግልጽ 
ያልሆኑ ምስጢሮቻቸውን በመረዳት ከሱ ጋር ሆኖ ሰላምና 
መረጋጋት ለማግኘት የሚያበቃው ታላቅ ሃይል በመፈለግ ሲሆን 
የሃያል አምለክ አስተሳሰብ በመፈላሰፉ ፍርሃቱን ለማስወገድና 
የሚፈለገውን ሰላምና ደህንነት እንዲያገኝ የሚያስችለው መስሎ 
ስለታየው ነበር፡፡ 
   3- የሰው ልጅ በተጨባጭ ሕይወቱ ስለሚያጋጥመው ድካምና 
የሚደርስበትን የእለተ ከእለት ኑሮው መከራ የሚያካክሰው የጠፋ 
የገነት ሕይወት በመፈለግ ነበር፡፡ እሱ በእለት ሕይወቱ ደስታና 
ተድላን ቢያጣም ከዚህ ዓለም ውጭ በሆነ ዓለም በተሻለ ነገ 
እንደሚያገኛቸው ተስፋ ያደርጋል፡፡ 
    የፈጣሪ አለመኖር እምነት አራማጆች ከማሀበረሰቡ መካከል 
የሃይማኖት ገጽታ የሂደት እድገት መሰረቱ የአካባቢ፣ የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚና የማሀበራዊ ሁኔታዎች መሆናቸውን ይገልፃሉ፡፡ 
ይልቁንም እንደዚሁ የመንፈሳዊ ሁኔታም እንደሚካተት 
ይጠቁማሉ፡፡ እንደነሱ አባባል የእነዚህ ሁሉ ነገሮች ተጽእኖ የጥንት 



ህዝቦችና ስልጣኔዎች እውቀና የሰጡት ሃይማኖት እንድስፋፋ 
ታላቅ እገዛ አድርጓል፡፡ 
   በመሆኑም ሃማኖት በነዚያ ወገኖች አስተሳሰብ በአለፉ ዘመናት 
በአንድ ወቅት ለሰው ልጅ አስፈላጊ የነበረ ገጽታ ሲሆን የስው ልጅ 
በዘመኑ ሳይንሳዊ እድገት በተስፋፋበት፣ የዓለምን ምስጢሮች 
ማወቅ በቻለበትና ችግሮችን ለመቋቋም አቅም ባገኘበት ወቅት 
ይልቁንም ሳይንሳዊ እድገት በፈጠረው መሳሪያ ችግሮችን መግታት 
በቻለበት በአሁኑ ወቅት ሃይማኖት የሚያስፈልገው አልሆነም፡፡  
   በእነዚህ አመለካከቶች ዙሪያ ከመወያየት ወይም ከመንፈስ 
ባዶነት፣ ከአእምሯዊ አለመረጋጋት፣ ከእውነተኛ ድንቁርናና ከታላቅ 
ሽንገላ ሁኔታ ያልመነጨ የሆነውን የአስተሳሰባዊና መንፈሳዊ 
ይዘቱን ከመተንተን ባሻገር ዘመናዊ ሳይንስ የደረሰባቸው ግኝቶች 
በእውነቱ ብልሃተኛ አስተናባሪ ፈጣሪ ለመኖሩ ጉልህ መረጃዎች 
ናቸው፡፡ እነደዚህ ባይሆን ኖሮ አጋጣሚ ይህን በጥበብ የተሠራ 
ዓለምንና ይህን ጥልቅ ስርኣት እንዴት ይገልጽልንና ያብራራልን 
ነበር? ይልቁንም ቢያብራራውም እንኳ ዘላቂነትና ቀጣይነቱን 
እንዴት ያብራራልን ነበር? እነዚህ ነገሮች የአጋጣሚ ክስተቶች 
ናቸውን ወይስ አዲስ የፈጠረ፣ በጥበብ የሠራና የመላ ፍጥረታትን 
ሁኔታ ያቀናበረ የታላቅ ፈጣሪ የእንክብካቤና የጥበብ ሥራዎች?  
   በ‹ሥነ ሃይማኖቶች ታሪክ› ዙሪያ በተደረጉ ጥናቶች  በአጠቃላይ 
የሥነ ሰብ ሙሁራን በተለይም ደግሞ የሃማኖቶች ታሪክ ሙሁራን 
ለሃማኖት አጀማመር ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣሉ፡፡ ይሀውም 
የአስተሳሰብ፣ የባህልና የስልጣኔ ደረጃቸውን ግንዛቤ ውስጥ 
ያለማስገባት መላ የዚህች ዓለም ነዋሪዎች የየድርሻቸውን 
የወሰዱበትና ሁሉም ህዝቦች ያወቁት ገጽታ በመሆኑ መሰረት 
በማድረግ ነው፡፡ አንድም ከሃይማኖታዊና እምነታዊ ቅርስ ነፃ የሆነ 
ማሀበረሰብ እይገኝም፡፡ ታሪክ ከመጀመሪያው ገጹ አንስቶ በተለያዩ 
የመልከአ ምድር ከሚኖሩ የአስተሳሰብና የባህል ደረጃቸው 
ቢለያይም በጥንት ህዝቦችና ነገዶች ዘንድ የነበሩ ሃይማታዊ 
አስተሳሰቦችን በአጭሩ አስፍሮ አናገኘዋለን፡፡ 
   እዚህ ላይ በመጀመሪያ ልናስገነዝበው የሚገባው ነገር አለ፡፡ 
እሱም በፈጣሪ መኖር የማያምኑ ወገኖች አንቀበለውም ያሉትና 
የሃይማኖቶች ሙሁራን አጀማመሩን አስመልክቶ ጥልቅ ጥናት 
ያደረጉበት ‹ሃይማኖት› በደፈናው የሚገለጸው የሃይማኖታዊ 



አስተሳሰብ ሲሆን እነዚህም ይሁኑ እነዚያ ህዝቦችና ብሄሮች 
አቀናብረውት በሰውሳራሽ ሃይማኖት ስያሜ ከተካተተውና የፈጣሪ 
ትንቢት መሆኑ ተነግሮለት መለኮታዊ ሃይማኖት የሚል ስያሜ 
ከተሰጠው ሃይማኖት መካከል ስለአለው ልዩነት ያሉት ነገር የሌለ 
መሆኑ ነው፡፡ 
   የሃይማኖት ሙሁራንን አመለካከት ስንመራመር ስለሃይማኖት 
አጀማመር ሦስት ዓይነት አስተያየቶች ያቀረቡ መሆኑን እንረዳለን፡፡ 
እነሱም በሳይንሳዊ ስርኣት የተደገፉ የሃይማኖት አጀማመር ተንታኝ 
አስተያየቶች ሲሆኑ የምርምራቸውና የትንተናቸው መሰረትና 
የጥናታቸው ዳራ የጥንት ህዝቦችን ስልጣኔ መከታተልና ዘመናዊ 
ስልጣኔ ሳይቀላቀላቸው የግል ህለልውናቸውንና ሃይማኖታዊ፣ 
አስተሳሰባዊና ማሀበራዊ ቅርሳቸውን የጠበቁና ከለውጥ እጅ ረቀው 
የሚገኙ ነገዶችን እምነት መተንተን በሚሉት ጉዳዮች ዙሪያ 
የሚያጠነጥን ሆኖም እናገኘዋለን፡፡ የነዚህ ጥናቶች አጭር 
መደምደሚያ የሚከተሉት ሦስት አስተያየቶች ናቸው፡ 
 
አንደኛ፡ የመሻሻል (የሂደት እድገት) አስተያያት፡ 
   የዚህ አስተያየት ደጋፊዎች ሃይማኖት በአፈታሪክና በጣኦት 
መልክ ጀምሮ የሰው ልጅ በእውቀቱና በኢንዳስትሪ ዘርፉ ከእደገት 
ወደእድገት እንደተሸጋገረ ሁሉ በሃይማኖቱም ከትውልድ 
ወደተውልድ እየተሸሻለ መጥቶ በመጨረሻ ምሉእ ወደተባለው 
የአንድ አምላክ ሃይማኖት ደረጃ ደርሷል የሚል አስተያየት 
ያስቀምጣሉ፡፡ ከነሱ መካከልም የአንድ አምላክ ሃይማኖት እምነት 
እጅግ ዘመናዊ ነው የሚል ማብራሪያ ሲሰጡ ይስተዋላል፡፡ 
   ይህ ቲዎሪ የመሻሻል ወይም የሽቅብ ሂደት እድገት ደጋፊዎች 
ንደፈ ሀሳብ ሲሆን በዐሥራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን በአውሮጳ 
ከሳይን ዘርፎች በበርካታዎች ሰፊ ቦታ ይዞ ነበር፡፡ በዚያም ወቅት 
Spencer, Tylor, Frazer, Durkheim እና ሌሎችም 
ፍላስፋዎች በሃይማኖት ታሪክ ጥናት ለማስገባት ሞክረው ነበር፡፡ 
 
ሁለተኛ፡ የሃይማኖት ተፈጥሯዊነትና ጥንታዊነት ሂደት እድገት 
አስተያየት፡ 
   የዚህ ቲዎሪ ደጋፊዎች በሳንሳዊ መንገድ ሃይማኖት የታላቁ 
ፈጣሪ እምነትና የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ የነገሰ ጥንታዊ 



እምነት መሆኑን ለማረጋገጥ ጥረት አድርገዋል፡፡ ለዚህም መረጃ 
የሚያደርጉት በጥንት ዘመንም ሆነ በአለንበት ወቅት ባመንኛውም 
ህዝብ ሃይማኖትን በአጠቃላይ አርግፍ አድርጎ የተወበት ሁኔታ 
አለመኖሩን ነው፡፡ ይህ ቡድን የጣኦታት እምነት በዚህ ዘላለማዊ 
በሆነው ዓለም አቀፍ ሃይማኖት አካል ላይ የገባ ባእድ ነገር ወይም 
በትከሻው የተንጠለጠለ በሽታ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በማለት 
ያብራራሉ፡፡ ይህን አስተሳሰብ ከተለያዩ ሀገራትና ክልሎች 
የተውጣጡ ሙሁራን፣ የሥነ ሰብእና የሥነ ልቦና ባለሞያወች 
ደግፈውታል፡፡ 
   በዚህ መስክ ዝናን ካተረፉ ሊቃውንት የበላዩ አምላክ እምነት 
በኦስትራሊያ፣ በአፍሪካና በአሜሪካ በሚገኙ አረመኔ በሚባሉት 
ነገዶችም ሳይቀር ሰፍኖ የሚገኝ መሆኑን ያረጋገጠው Lang 
በመጀመሪያ ይተቀሳል፡፡ ሌላው ፈላስፋ ደግሞ ይህ ሃይማኖት 
በጥንት የአርያንስ ህዝብ ሰፍኖ ይኖር እንደነበረ ያረጋገጠው 
Seheroeder ነው፡፡አንድሁም ከእስልምና እምነት በፊት በሴም 
ነገዶች መሰፈኑን ያረጋገጠው Laroy, በማእከላዊ አፍሪካ የድንክ 
ዘር ነገዶች መስፈኑን ያረጋገጠው Quatrefages እንድሁም 
በኦስትራሊያ ደቡብ መስራቅ በሚነሩ ጥንታዊ ነገዶች መካከል 
ሰፍኖ እንደነበር ያረጋገጠው Schmidt ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ ይህ 
እሽሚድት የተባለው ፈላስፋ ባደረገው ጥናት የታላቁ አምላክ 
አስተሳሰብ በተለያዩ የጥንት ህዝቦች ዘንድ በሁሉም ነገዶች ሰፍኖ 
የኖረ መሆኑን አረጋግጧል፡፡ 
 
ሦስተኛ፡ የዘመን አብሮ መኖር አስተያየት፡ 
   ይህ አስተሳሰብ ሲብራራ ‹በሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ቅንነትና 
ጥሜት በዘመናት የሽቅብም ሆነ የቁልቁል ጉዟቸው ተተካኪ 
ገጽታዎች አይደሉም፡፡ ይልቁንም ሁለቱም የግለሰቦችን የአእምሮ 
ንቃትና ቀጥተኛነት እንድሁም የውስጥ እውቀትና ብልህነትን ደረጃ 
መሰረት በማድረግ በሁሉም ህዝብና ትውልድ ተሰራጭተው 
በአንድ ዘመን የሚኖሩ ገጽታዎች ናቸው፡፡ አንድ ትውልድ እውነት 
ከአፈታሪክ ዝገት የጸዳ መሆኑን የሚረዳ ንጹህ መንፈስ ያለው 
ከመሆን የማይወገድ ሲሆን ሌላው ትውልድ ደግሞ የዚህ ዓይነት 
መንፈስ የለውም..› የሚል ይዘት ይዞ ይገኛል፡፡ 



    በመደገፍም ሆነ በመቃወም በነዚህን አስተያየቶች ዙሪያ 
ከመወያየት ውጭ የምንሰጠው ውሳኔ ለም፡፡ ምክኒያቱም 
የውይይታችን አውድ ይህን መሰረት ያደረገ አይደለም፡፡ 
አስተያየቶችን በአጭሩ ያቀረብነውም ለዚህ ጉዳይ አልነበረም፡፡ 
ነገር ግን ዋና አላማችን ከሁሉም አስተያየቶች ሊገኝ የሚችለው 
ውጤት ነው፡፡ እሱንም እንደሚከተለው እናብራራለን፡፡ 
   1- የመሻሻል (ሂደታዊ እድገት) አስተያየት ያልነውን 
የመጀመሪያውን አስተያየት ስንመለከት የአንድ አምላክ እምነት 
በእምነታዊ እድገት ትንተና ውስጥ የፒራሚዱ ቁንጮ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ ምክኒያቱም ምሉእነት ከሱ በኋላ ተፃራሪው 
(ጎደሎነት) እንጂ ሌላ ነገር የለምና፡፡ 
   2- የሃይማኖትን መነሻ ያብራራውን ሁለተኛውን አስተያት 
ስንመለከት ደግሞ የአንደኛው አስተያየት ተፃራሪ ሲሆን የታለቁ 
ፈጣሪ አምላክ እምነት በተለያዩ ዜጎችና ነገዶች ይልቁንም በሰለጠኑ 
ህዝቦችም ዘንድ መሰራጨቱን ያረጋገጠ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ይህም 
እመነቱ የሰው ልጅ የፈጠረው ተራ አፈታሪክ ላለመሆኑ ዋና መረጃ 
ነው፡፡ ምክኒያቱም አነዚህ ህዝቦችና እነዚያ ስልጣኔዎች አስተሳሰቡ 
እንዲደርሳቸው ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ነበሩ ብሎ 
መከራከሩ አእምሮ አይቀበለውምና ነው፡፡ መገኘቱን ብንቀብልም 
አንኳ ቀጣይነቱን ማመን አስቸጋሪ ነው፡፡ ይህ በአንድ በኩል ሲሆን 
በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቦች ከመካከላቸው በአስተሳሰብ፣ በባህልና 
በስልጣኔ ዘርፎች መሰረታዊ ልዮነቶች የነበራቸውና አንዱ ወገን 
ከፍተኛ ስልጣኔ ያለው ሌላው ወገን ደግሞ የዘላን ኑሮ ይመራ 
የነበረ መሆኑን ግንዛቤ ውስት ስናስገባ ይህ ራሱ በዚህ ልዩነት 
ውስጥ ያሉ ህዝቦች ሁሉም በታላቁ ፈጣሪ አምላክ እምነት ሀሳብ 
አንድ አቋም ለመውሰዳቸው ጥያቄ ያጭራል፡፡ የስልጠኔና 
የአስተሳሰብ ደረጃ መለያየት ብቻውን በአንድ አቋም 
ላለመስማማታቸው በቂ ምክኒያት ነው፡፡ አንድ ህዝብ የተቀበለው 
ነገር ግዴታ በሌላው ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘት አለበት 
ማለት አይቻልም፡፡  
   3- ሃይማኖት ያረጀ ያፈጀ ነገር ነው ብሎ በድፍረት መናገርና 
የሃይማኖት ነፃነት ማለት አጠቃላይ ከሃይማኖት መውጣት ማለት 
አይደለም፡፡ በተለየ መልኩ ፈጣሪ አምላክ በመኖሩ ማመን አዲስ 
ነገር አይደለም፡፡ በዚህ እምነት ገብተው ሰዎችም እንዲገቡ የጥንት 



ህዝቦች ሲሰብኩ ኖረዋል፡፡ በመሆኑም ይህ እመነት በበርካታ 
ህዝቦች ዘንድ በአንድ ዘመን ኖሯል፡፡ አጎራባች ቦታዎችንም 
አካቷል፡፡ ይህም አባባል በሦስተኛው አስተሳሰብ ተጠቁሟል፡፡ 
ከዚህም አንፃር የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ታሪካዊ መሰረት አለው 
ማለት ይቻላል፡፡ አንድሁም ይህ እምነት ከሰው ልጅ አእምሮና 
አስተሳሰብ እድገት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ትክክለኛ አባባል ነው 
ማለት ያስቸግራል፡፡ 
   4- ፈጣሪ በመኖሩ ማመን እነሱ እንደሚሉት በተለያዩ ምክኒያች 
ጫና የተከሰተ የሰው ልጅ የተፈጥሮ ፍላጎቶች ማርኪያ የሆነው 
የሃይማኖት ውጤት አይደለም፡፡ ምክኒያቱም ሰዎች በሙሉ 
ለተፈጥሮ ፍላጎታቸው በመገዛት ረገድ አንድ አይነት አቋም 
ያላቸው አይደሉም፡፡ ጥቂት ሰዎች ከአእምሯቸው የፈጣሪ መኖር 
እምነት ቢፈጥሩ ሌሎች ሰዎች ይህን እምነት እንዴት ሊከተሉት 
ይችላሉ? ነገሩ እንዲህ ከሆነ እውነተኛው አባባል በፈጣሪ መኖር 
እምነት አላህ በሱ የፈጠረው የሰብኣዊ ተፈጥሮ ነው፡፡ የዚህም 
መረጃው እንድህ የሚለው የአላህ (ሱ.ወ.) ቃል ነው፡ 
َاۚ َال تَۡبِدیَل  َۡیھ َّاَس َعل ََر ٱلن َط ِي ف ت َّ ِ ٱل َّ ِۡطَرَت ٱ ِیٗفاۚ ف یِن َحن ِلدِّ ِۡم َوۡجھََك ل ق َ َأ ف

َُمونَ  َۡعل َّاِس َال ی ََر ٱلن ۡكث َ ِكنَّ أ َٰ َیُِّم َول ق یُن ٱلۡ َِك ٱلدِّ ل ِۚ َذٰ َّ ِ ٱ ق َِخلۡ  ل
(ወደ እውነት ተዘንባይ ኾነህም ፊትህን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ፡፡ 
የአላህን ፍጥረት ያችን አላህ ሰዎችን በእርስዋ ላይ የፈጠረባትን 
(ሃይማኖት ያዟት)፡፡ የአላህን ፍጥረት መለወጥ የለም፡፡ ይህ 
ቀጥተኛ ሃይማኖት ነው፡፡ ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያውቁም፡፡) 25 
ይህን ጉዳይ የሚከተለው የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ ጠቁሞታል፡ 
(የሚወለድ ልጅ ሁሉ በተፈጥሮው ላይ ይወለዳል፡፡...) 26 
    ፈጣሪ በመኖሩ ማመን ይዘቱን በመግለጽ በኩል ሰዎች የተላያየ 
ደረጃ ቢኖራቸውም የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው፡፡ አል ሻህርስታኒ 
የተባሉት ሊቅ እንድህ ማለታቸው ይነገራል፡ ‹በሱ ሃይማኖቶችና 
እምነቶች አንድ አቋም ከወሰዱበት ነገር አንዱ ለዓለም 
የሚስተናብረው የፈጣሪ ሃይል አለው የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ 
ይሁንና የተለያዩ ስሞች ተሰጥቷል፡፡› ሰዎች በፈጣሪ እምነታቸው 
የተለያየ አቋም የያዙት በመለኮታዊ ትንቢት ብርሃን በመመራት 
በአላቸው ልዩነት፣ ከትክክለኛው ምንጭ በመራቃቸውና ታላቅ 
                                                             
25  አል ሩም  (30) 
26  በኻሪ ዘግበውታል  ቁጥር (1358) 



አላማውን መገንዘብ ባለመቻላቸው እንጂ በሌላ ነገር አይደለም፡፡ 
ከዚህ ማብራሪያ በኋላ አንድ ሰው ስለሚከተለው ጥያቄ መልስ 
ለመስጠት የሚያቅተው አይሆንም፡ 
   በፈጣሪ አምላክ መኖር ማመን ነው አፈታሪክ የሚባለው ወይስ 
መኖሩን መካዱ የአፈ ታሪክ ራስና የጥሜት መሰረት ሊባል 
የሚገባው? 
   በዚህ ጥናት አውድ እዚህ ላይ ራሱን የሚደቅነው ጥያቄ በፈጣሪ 
መኖር ማመን ሰብኣዊ ተፈጥሮ ከሆነና ሃማኖት የሰው ልጅ 
የተፈጥሮ ፍላጎት ከሆነ የመጀመሪያው የተፈጥሮ ማፈንገጥ 
የተከሰተውና የፈጣሪን መኖር መካድ የተጀመረው መቼ ነው? 
በምን ዓይነት መልኩስ ነበር የታየው የሚለው ይሆናል? ለዚህ 
ጥያቄ መልስ ከመስጠታችን በፊት ሁሉም ከእምነት ማፈንገጥ ይህ 
ጥናት  ትኩረት በሚሰጠው የአላህ (ዐ.ወ.)ን መኖር መካድ 
መሰረት ያደረገው የክህደተ ፈጣሪነት ሞያዊ ፍች ያቀፈው ይዘት 
የማያካትተው መሆኑን ማስገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ 
   ኢልሓድ ‹ክህደተ ፈጣሪነት› የሚለው ቃል ከዚህ በፊት 
እንደተዘረዘረው የተለያዩ ትርጉሞች ያሉት ሲሆን ሁሉንም 
የእምነትና የአስተሳሰብ ማፈንገጥን ያንጸባርቃሉ፡፡ ሰዎች ይህን 
ቃል አንዳንዴ የፈጣሪን መኖር ለሚክድ ሰው ይጠቀሙበታል፡፡ 
አንዳንዴ ደግሞ የፈጣሪን እውቀት፣ እንክብካቤውን፣ ችሎታውን፣ 
ፍላጎቱን ለሚክድ ሰው ብቻ ይጠቀሙበታል፡፡ አንድ ሰው 
በክህደተ ፈጣሪነት ለመታማት ከሃይማኖት መሰረቶች አንዱን 
ወይም ከተለመዱ እምነቶች አንዱን ወይም በሰፊው ከታወቁ 
አስተያየቶች አንዱን መካዱ ይበቀዋልም ይላሉ፡፡› ሁሉም ምንጮች 
መለኮታዊም ይሁን ሰው ሰራሽ ከተለመደው እምነትና ከታወቀው 
የሃይማኖት አስተያየት ማፈንገጥ ወይም ማጋደል በሚለው በቃላዊ 
ፍቹ የክህደተ ፈጣሪነት ይዘት አላቸው፡፡ 
    ይህ ጥናት በወቅቱ ከፍተኛ ሰበካ ለሚደረግለትና አስተሳሰባዊ 
ይዘቱ ፈጣሪ አምላክ መኖሩን በመካድ የመለኮታዊ እምነተን 
ማፈራረስ ለሆነው ለክህደተ ፈጣሪነት ልዩ ትኩረት የሚሰጥ 
በመሆኑ የዚህን አስተሳሰብ ታሪካዊ ጉዞ በመከታተል ዘርፍ ብቻ 
ይወሰናል፡፡ ይህን ጉዳይ ለማቃለል ክህደተ ፈጣሪነት ጎልቶ የታየ 
ገጽታ ሆኖ ያለፈባቸው ሦስት መሰረታዊ ዙሮች የነበሩ መሆኑን 
መጥቀስ ይቻላል፡፡ 



 
አንደኛው፡ የመጀመሪያው ጊዜ ሲሆን እሱም የክህደተ ፈጣሪነት 
እምነት ወደዓለማችን ብቅ ያለበት ጊዜ ነበር፡፡ 
 
ሁለተኛው፡ የዚህ እመነት መካከለኛ ዘመን ነበር፡፡ 
 
ሦስተኛው፡ አድሱና የዘመኑ ገጽታው የታየበት ዘመን ነበር፡፡ ከዚህ 
ቀጥለን ለየአንዳንዱ ዘመን አጠር አጠር ያሉ ማብራሪያዎችን 
እናቀርባለን፡፡ 
 
አንደኛ፡ ክህደተ ፈጣሪነት ወደዓለማችን የዘለቀበት የመጀመሪያ 
ዘመን፡ 
   በዚህ ዘመን የክህደተ ፈጣሪነት አስተሳሰብ የዘር ፍሬዎች 
የተስተናገዱበት መልከኣ ምድር የአሳባዊ አካባቢና የዘመናት ጊዜ 
ምን ይመስሉ እንደነበር ለመወሰን ሙከራ የተደረገበት ሲሆን 
በሱም ሦስት አስተያየቶች ተጠቅሰዋል፡ 
   1- የመጀመሪያው አስተያየት የክህደተ ፈጣሪነት አስተሳሰብ 
መነሻ የሆኑ ነገሮች በጥንት ግሪካዊያን የፍልስፍና ዘመን በተለይም 
ከልደተ ዓመት በፊት በአራተኛውና በሦስተኛው ክፍለዘመን 
እንደበር ይጠቁማል፡፡ ይሀውም በወቅቱ መነጋገሪያ የነበረውን 
የዓለምና የነገሮች አጀማመርን በማብራራት ዘርፍ ከክህደተ 
ፈጣሪነትና ከቁሳዊ አስተሳሰቦች መካከል ግንኙነት ያለ መሆኑን 
በመግለጽ ነበር፡፡ ቁሳዊ ፈላስፋዎች ‹ቁሳቁሶች ገደብ የለሽ ግኝነት 
አላቸው እነሱም የእንቅስቃሴ፣ የሕይወትና የሀሳብ መነሻዎች 
ናቸው በማለታቸው የክህደተ ፈጣሪነት አራማጆች ሆነዋል፡፡› የዚህ 
አስተሳሰብ ነጸብራቆች የጥንት ግሪካዊያን ፈላስፋዎች አንዱ 
በሆኑት ዲሞክራቲዮስ በተባሉት ፈላስፋ ጽሑፎች ሰፍረው የተገኘ 
ሲሆን ቀጥሎም አቢቆር የተባሉት ፈላስፋ ያስፋፉት መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 
   የጥንት ግሪክ ጠበብቶች በዚህ ዘርፍ ወደሁለት ተከፍለዋል፡  
አንደኛው ክፍል ለህልውናው በሚያስፈልጉት ነገሮች በህዋሳት 
ሊታወቁ ከሚችሉ ነገሮች የሚለይ፣ ከአካላት ተቀጥላዎችና አዲስ 
ከሚከሰቱለት ነገሮች እንድሁም ከቁስ አካልና ከመዘመን ነፃ የሆነ 
ወገን ያለ መሆኑን ያምናል፡፡ ከዚያም አልፎ የነገሮች ተከታታይነት 



ራሱን ያቻለ ቁስ ሲሆን መጨረሻውም አንድ ራሱን የቻለ ግኝ 
አካል መሆኑን ለማረጋጥ ጥረት አድርጓል፡፡ ይህ አካልም 
ከመገጣጠምና ከመቀናጀት ነፃ ነው፣ የዚህን አካል ቅንበር አእምሮ 
ሊያስበው አይችልም፣ ግኝነቱ ራሱ እውነትነቱ ነው፣ እውነትነቱም 
ራሱ ግኝነቱ ነው፣ እሱ አካል የሌለውም ይሁን ቁስ አካል ያላቸው 
የሁሉም ነገሮች የመገኛ ምንጭ፣ እውነተኛ አስገኝና ፈጣሪ ነው 
የሚል እመነት አለው፡፡ የዚህ አስተሳሰብ አራማጆች ለፈጣሪ 
ተገዢዎች የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸው ነበር፡፡ ከዚህ ቡድን አባላት 
መካከል ፊሳጎርስ፣ ሱቅራት፣ አፍላቶንና አርሰስቶ ይገኛሉ፡፡ የነሱን 
እመነት የተከተሉ ሰዎች ቁጥር እጅክ ከፍተኛ ነብር፡፡ 
   ሌላኛው ክፍል ደግሞ ከቁሳቁስና ቁሳዊ ነገሮች ሌላ የሚገኝ ነገር 
የለም የሚል አቋም ወስዷል፡፡ ይህ ቡድን ያለ ነገር የምንለው 
በአምስቱ የህዋሳት አካላት ለንገነዘበው የምንችለው ነገር እንች 
ከዚያ ውጭ አለ የሚባል ነገር አናምንም ይላል፡፡ ይህ ቡድን 
ቁሳዊያን የሚባል ስያሜ ተሰጥቶት ነበር፡፡ ስለቁሳቁስ ገጽታ፣ 
ስለመለያ ነገሮች፣ በተጽእኗቸው ምክኒያት የተከሰቱ ነገሮች  
ስለመለያየታቸው ሲጠየቅ ከነሱ መካከል በተለይም ጥንታዊያን 
የልዩነቱ መነሻ ተፈጥሯቸው ነው የሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ 
በመሆኑም ተፈጥሯዊያን የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸው ነበር፡፡ ይህን 
ቡድን ዓረቦች ተፈጥሯዊ ቡድን በሚለው ስያሜው ነው 
የሚያውቁት፡፡ የዚህ ቡድን መሪ ዲሞክራቲዮስ ነበር፡፡ 
   ዶክተር ዓብደል ሐሊም ማሕሙድ የተበሉት የቀድሞው 
የአልአዝሃር ተቋም መሪ  ይህን አስተያየት  ደግፈውታል፡፡ 
እንድህም ይላሉ፡ ‹ከህደተ ፈጣሪነት ከጥንት የግሪክ ስልጣኔ ጋር 
ከተፈጥሮና ከሃማኖት አፈንግጦ ነው የተከሰተው፡፡ የተመሰረተው 
በመጋራት ጎንና በአንድ አምላክ እምነት አጎራባች ሆኖ ነበር፡፡› 
   በአለፈው አንቀጽ የአንድ አምላክ አምነት የሚለው ሐረግ  
በዚያን ወቅት የነበሩ ፈላስፋዎች ያምኑበት የነበረውና የአእምሮ 
ምርምር ውጤት የነበረው የአንድ አምላክ አምነት እንጂ መሰረቱ 
የፈጣሪ ትንቢት የሆነው የአንድ አምላክ እምነት አይደለም፡፡ 
   ዶክተር ዓብደል ሐሊም ማህሙድ  እንድህ ይላሉ፡ ‹የክህደተ 
ፈጣሪነት የመጀመሪያው የዘር ፍሬ ከሶፍሲዎች፣ አቢቆርና 
ስቶይኮች አስተሳሰብ ውስጥ ልናገኘው እንችላልን፡፡› የዚህ 
አስተያያት ደጋፊዎች መሰረት አድርገው የሚንቀሳቀሱት የጥንት 



ግሪካዊያንን የፍልስፍና ጽሑፍንና የቀድሞውን የግሪክ ታሪክን 
ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ጉዳይ በሳይንስ የተደገፈ ጠንካራ ታሪካዊና 
የፍልስፍና መረጃ ያለው ጉዳይ ነው፡፡ 
   እንደዚህ ከመሆኑም ጋር ይህ አስተያየት በክህደተ ፈጣሪነተና 
ቁሳዊ አስተሳሰብ ታሪክ ቅድሚያ የሚሰጠውና ታላቅ ቦታ ያለው 
የጥናት መነሻ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን የሰው ልጅ ከአንድ 
አምላክ እምነት ወደክህደተ ፈጣሪነት አንድ ጊዜም አፈንግጦ 
አያውቅም፡፡ ወይም ከጥንታዊ የግሪግ ስልጣኔ በፊት ክህደተ 
ፈጣሪነት ታይቶ አያውቅም ብሎ በቁርጠኝነት ለመነጋር ተጨማሪ 
ጥናትና መረጃዎች ማቅረብን ይጠይቃል፡፡ 
   ከግሪክ ስልጣኔ በፊት ወደነበረው በዘመን ረዢም ጎዳና 
በተጓዘው በታሪክ ወደጥልቅ ዘመን ለመግባት ብንሞክርና 
በቀድሞው የግሪክ ታሪክ ዘመን ይኖሩ የነበሩ በተለያዩ የማሀበራዊ 
አካባቢዎች የሰው ልጅ ሕይወት ሁኔታዎችን ብንመለከት የክህደተ 
ፈጣሪነት አስተሳሰብን ያስተናገደና በክህደተ ፈጣሪነት ዘርፍ 
የአስተሳሰብ መዋቅር በማስቀመጥ ግሪክን የቀደመ ቦታ መኖሩን 
ልንገነዘብ እንችላልን፡፡ 
   2- ሁለተኛው አስተሳሰብ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
የመጀመሪያው ዘር ከልደተ ዓመት በፊት በስደስተኛው ከፍለ 
ዘመን እንደተዋቀረ ከሚነገርለት ከጥንት የህንድ ጄኒዝምና 
ቡዲዝም ሃይማኖት እንደተራባ ይጠቁማል፡፡ ሁለቱም እምነቶች 
የተዋቀሩት በህንድ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ችግር ያደርስ የነበረውን 
የሂንዱዝምን ስልጣንና የነበረውን የመደብ ስርኣት በመቃወም 
ነበር፡፡  
   ‹እንደሚታወሰው የጄኒዝም እምነት መስራች መሃወይራ ፈጣሪ 
አምላክ የለም የሚል አምነት ያመኘጨው ሃይማኖቱን ለማዋቀር 
የተነሳሳው የሂንዱዝምን እመነት በመቃወምና በሂንዱ ሱልጣን  
ላይ በማመጽ በመሆኑ የነሱን ጣኦታት ክዷል፡፡ ምክኒያም ለነሱ 
ጣኦታት እውቅና መስጠት አዳድስ ጨቋኝ የሂዱዝም እምነት 
ተከታዮች ወይም ከሰዎችና ከጣኦታት መካከል አገናኝ ነን የሚሉ 
ካህናትን እንደገና ሊፈጥር ይችላል በማት ነበር፡፡ በመሆኑም ለዚህ 
ዓለም ታላቅ መንፈሰም ሆነ ታላቅ ፈጣሪ የሚባል ነገር የለም 
ከሚል ውሳኔ ላይ መድረሱን አስታወቀ፡፡ በመሆኑም ይህ 
አስተያየቱ ክህደተ ፈጣሪነት የሚል ስያሜ ተሰጠው፡፡› 



    ቡዳ የተባለው የቡዲዝም እመነት መስራች ፍልስፍና ደግሞ 
ጸረ ሂንዱዝምና የመደብ ወንጀሎቹን ተቃውሞ ያዘለ ቢሆንም 
የፈጣሪ አለመኖር ሀሳብ በአስተሳሰቡ ጎልቶ አልታየም፡፡ ይሀውም 
ይህ ፈላስፋ በሰበካው ታላቁን ቦታ የያዙት የእውቀትና የሥነ 
መግባር ዘርፎች ነበሩና ነው፡፡ በመሆኑም በፈጣሪ መኖርና 
አለመኖር ሀሳብ በአለው የቡዳ አቋም እሱ የፈጣሪን መኖር ክዷል 
ወይስ በፈጣሪ መኖር ያምናል? ለሚለው ጥያቄ መልስ በማግኘት 
ዙሪያ የተላያዩ አስተያየቶች ተከሰቱ፡፡  
   በርካታ ተመረማሪዎች ቡዳ ‹ብዙውን ጊዜ የፈጣሪን መኖር 
ከማረጋገጥ ይልቅ ፈጣሪን ወደመካድ ሲያዘነብል መስተዋሉን 
ይጠቁማሉ፡፡› ሲያብራረም በአንድ ወቅት ለሰዎች ንግግር ሲያደርግ 
በፈጣሪ አምላክ መኖር በሚያምኑ ሰዎች ሲያፌዝ እንድህ ብሏል 
ይላሉ፡ ‹አነዚያ ፊት ለፊት እሱን ሳያዩ ስለፈጣሪ የሚናገሩ 
ሙሁራን ወዳጁ ማን እንደሆነች ሳያውቅ በጭንቀት በፍቅር 
እንደሚቀልጥ አፍቃሪ ወይም ቤተ መንገስቱ የት እንዳለ ሳያውቅ 
መወጣጫ መሰላል እንደሚሠራ ሰው ናቸው..› 
ይህ ፈላስፋ የፈጣሪ መኖርን ስለመካዱ እንደመረጃ የተጠቀሱት 
የሚከተሉት አባባሎቹ ናቸው፡፡ 
   ‹የተፈጥሮ ህግ ለተቀደሰ አካል ተገዢና እሱም እንደፈለገ 
ሊያደርገው የሚያስችል ህግ አይደለም፡፡ ይልቁንም ያ ህግ ራሱን 
የቻለና በራሱም የሚፈጸም ነው፡፡ በማንኛውም መልኩ 
በሰብኣዊም ሆነ መለኮታዊ ተጸእኖ የሚለዋወጥ አይደለም፡፡› 
ከልደተ ዓመት በፊት እንደተከሰቱ በሚነገረው በጥንት የህንድ 
እምነት ጄኒዝምና ቡዲዝም የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተጀምሯል 
ብሎ መናገር በመጀመሪያ ከተጠቀሰውና ይህ እምነት በግሪክ 
ፈላስፋ አስተሳሰብ አማካይነት ተጀምሯል ከሚለው አመለካከት 
ጋር ይፃረራል፡፡ 
     3- ሦስተኛው አስተያየት የክህደተ ፈጣሪነት አጀማመር 
የጥንት ፋርሳዊያን እመነት እንደሆነ ከሚነገርለት ከዓለማዊነት 
እመነት ነው የሚል ነው፡፡ ይህ አስተያየት የዓለማዊነት እምነት 
በሰው ልጅ ዘንድ የተሰራጨው የማንኛውም ክህደተ ፈጣሪነትና 
ቁስ አካላዊነት መነሻ ነው ብሎ ያምናል፡፡ ይህ እምነት ዘመን፣ ቁስ 
አካልና ተጨባጩ ዓለም ጥንታዊ ናቸው ብሎ የሚያምን ሲሆን 
ፈጣሪ፣ ፍጥረት፣ አንክብካቤ፣ ከሞት በኋላ ሕይወት፣ ለሒሳብ 



መቅረብ... የሚባል ነገር የለም ብሎ ይክዳል፡፡ ይህ አስተሳሰብ 
ተጫባጩን ዓለም የፈጠሩትና የሚንከባከቡት ከዋክብት ናቸው 
ብሎ ያምናል፡፡ የዚህ አስተሳሰብ መሰረቱ የዓለማዊነት እመነት 
መነሻና መሰረቱ ፋርስ ነው ሲል የገለጸው ዲ ቦር የተባለው 
ኦሬንታሊስት ነው፡፡ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በሰፊው 
የሚጠቀሙበት ዝርዋኒዝም ‹‹Zrwanizmus›› የሚለው ቃል 
መሰረቱ ፋርስኛ መሆኑንም ያረጋግጣል፡፡ ዙርዋን ወይም ዙርፋን 
የሚለው ቃል በፋርስኛ  መጨረሻ የሌለው ዘመን ማለት ነው፡፡ 
የጥንት የታሪክ ምንጮች እንደሚያመለክቱት የዓለማዊነት አምነት 
በፋርስ አገር ይፋዊ ሃይማት በመሆን የተከሰተው ከ‹‹438 - 457››
ነግሶ በቆየው የሳሳናዊያን ንጉስ ዳግማዊ የዝደጀርድ ዘመን ነበር፡፡ 
የዓለማዊነት እመነት ተከታዮች የአስተሳሰባቸውን ይዘት መሰረት 
በማድረግ በርካታ ስያሜዎች ተሰጥተዋል፡፡ ከነሱም መካከል ቁስ 
አካላዊያን፣ ህዋሳዊያን፣ ፈጣሪን ካህዳንና ተዋልዶዋዊያን የሚሉት 
ይገኙበታል፡፡ 
   ይህን አስተያየት የሚደግፉ በርካታ ተመራማሪዎች አሉ፡፡ 
እነሱም የዓለማዊነት እምነት በአረቡ አካባቢ የእስልምና እምነት 
ከመውረዱ በፊት የነበረ ለመሆኑና በሒራ ንግስተ መንግስት 
አማካይነት ካፋርስ ወደክልሉ ለመግባቱ እንዳንድ ምክኒያቶችን 
ይጠቅሳሉ፡፡ ቅዱስ ቁርኣን የዓላመዊነት እምነትን እንድህ 
ብምትለዋ አንቀጽ ጠቁሞታል፡ 

َا  َا نَُموُت َونَۡحی ی نۡ ُنَا ٱلدُّ َات ِالَّ َحی ُواْ َما ِھَي إ َال ِالَّ ٱلدَّۡھُرۚ َوَما َوق ٓ إ ُِكنَا َوَما یُۡھل
ُّونَ  ن ُ َظ ِالَّ ی ِۡن ھُۡم إ ٍمۖ إ َِك ِمۡن ِعلۡ ل َذٰ ِ َھُم ب  .ل

(እርሷም (ሕይወት) የቅርቢቱ ሕይወታችን እንጅ ሌላ ነገር 
አይደለችም፡፡ «እንሞታለን፤ ሕያውም እንኾናለን፡፡ ከጊዜም 
(ማለፍ) በስተቀር ሌላ አያጠፋንም» አሉ፡፡ ለእነርሱም በዚህ 
(በሚሉት) ምንም ዕውቀት የላቸውም፡፡ እነርሱ የሚጠራጠሩ 
እንጅ ሌላ አይደሉም፡፡)27 ይህችን አንቀጽ ሲያብራሩ አል 
ዘመኽሸሪ የተባሉት ሊቅ እንድህ ይላሉ፡ ‹ዓለማዊያን ለመንፈስ 
መጥፋት ዋናው ምክኒያት የቀንና ሌሊት በተከታታይነት ማለፍ 
ነው በማለት ያምኑ ነበር፡፡ የሞት መላእክ መኖሩንና በአላህ ፈቃድ 
መንፈስን የሚወስድ መሆኑንም ይክዱ ነበር፡፡ የማንኛውንም 
                                                             
27  አልጃሲያ  (24) 



ክስተት መነሻ ጊዜና ዘመን ነው የሚል እምነት ነበራቸው፡፡ አል 
ሻህርስታኒ የተባሉት ሊቅ ደግሞ በዓረብ ክልል የነበሩ የዓለማዊነት 
እምነት ተከታዮችን ከእስልምና እምነት መውረድ በፊት በዓረቡ 
ክልል ከነበሩ የፈጣሪን ፍላጎት ከሃዲዎች ከሆኑ ወገኖች ጋር 
መድበዋቻዋል፡፡ 
   የእስልምና አምነት የመሰረተ እምነት ባለሞያዎች የፈጣሪን 
መኖር ስለሚክዱትና ተጨባጩ ዓለማችን አዲስ የተፈጠረ ሳይሆን 
ጥንታዊ ነው ብለው ስለዓለማዊያን ከፍተኛ ትኩረት ስጥተው ሰፊ 
ጥናት አካሄደዋል፡፡አል ቃዲ ዓብደል ጀባር የተባሉት የእምነት 
ዘርፍ ባለሞያ እንድህ ይላሉ፡ ‹የቁስ አካል ጥንታዊነት አመለካከት 
የተሳሳተ መሆኑንና ሰሪና አስተናበሪ መኖሩን ማረጋገጥ አማራጭ 
የሌለው ጉዳይ መሆኑን በመረጃ አረጋግጠናል፡፡ ቁስ አካል ሌላ 
ቁስ አካልን መስራት የማይችል መሆኑንም በመረጃዎች ያረጋገጥን 
ሲሆን ይህም የዓለማዊያንና የፈጣሪ ፍላጎት መኖሩን የሚክዱ 
ወገኖች ሃማኖት ክንቱ መሀኑን በግልጽ ያሳያል፡፡› በመጀመሪያ 
ዘመኑ የነበረውን የክህደተ ፈጣሪነት እስመልክቶ በታሪክ የተዘረዘሩ 
አስተሳሰቦች እነዚህ ነበሩ፡፡ በአጠቃላይ ሲታዩ የአምነቱ 
የመጀመሪያ መነሻ የሆኑ መሰረቶችን እንድሁም የተከሰተበትን 
የመልከአ ምድር አካባቢ በመወሰን ረገድ የተለያዩ አቋሞች 
ተወስደዋል፡፡ ይህም የእምነቱ መነሻ ነው ለሚለው አስተሳሰብ 
ቅድሚያ የሚሰጠው የግሪግ ፍልስፍና ወይስ የህንድ እመነቶች 
ወይስ የፋርስ ሃይማኖት ይሆን? ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት 
አሉታዊ ተጽእኖ አሳድሯል፡፡ 
   የያንዳንዱን አስተያየት የታሪክ ደረጃ ብንገመግም የህንድ 
እመነቶች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፡፡ ከዚያም የግሪክ ፍልስፍና 
ቀጣዩን ቦታ ይይዛል፡፡ የፋርስን እመነት አስመልክቶ ከተጠቀሰው 
ዘመን ወደኋላ ፈቀቅ የሚያደርገው መረጃ ስሌለ በክስተት እጅግ 
ቅርቡ ነው፡፡ 
   እዚህ ላይ ተጽእኖ አሳዳሪና ተጽእኖ ተቀባይ አስተሳሰብ 
የሚለው ጉዳይ ሌላው መለኪያ ሊሆን ይችላል፡፡ በታሪክ 
ተቀዳሚነት ከነዚያ ቦታዎች አንደኛው ይህን የክህደት ፈጣሪነት 
እምነት ለመጀመሪያ ጊዜ አስተናግዷል ብልን ቁርጥ ሃሳብ 
ከወሰድን በአካባው ወደአሉ ክልሎች በመዛመትም የነበረው 
ተጽእኖ ከፍተኛ ነበር፡፡ በዚህ ታላቅ ተጽእኖውም እምነቱ 



ወደተለያዩ አካባቢዎች እንዲሸጋገር አድርጓታል ልንልም 
እንችላለን፡፡ 
   ይህን ማለትም ግዴታ በአንዱ ቦታ ብቻ ተከስቶ ወደዓለም 
የተለያዩ ክፍሎች ተዛውሯል ምክኒያቱም  አንዱ ክልል ተጽእኖ 
አሳዳሪ ሌላው ክፍል ደግሞ ተጽእኖ ተቀባይ ነው የሚል አንድ 
ወጥ አመለካከት ትክክለኛ አይደልመና፡፡ ይልቁንም እመነቱ 
በአንድ ወቅትም ባይሆን በተጠቀሱት ክልሎች ለየብቻ የተከሰተ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ምክኒያቱም የተጠቀሱት ክልሎች መራራቅ አንዱ 
በሌላው ላይ ተጽእኖ አሳድሮ እመነቱን አሸጋግሯል ከሚል ውሳኔ 
ላይ ለመድረስ ታላቅ እንቅፋት ይሆናልና፡፡ ይህን ካልንም 
የመልከአ ምድር መለያየትና የሃሳባዊ መንፈስ ብዝኀነት ትንተና 
በሜታ ፊዚክስ ጉዳዮች ለግንዛቤ ካአለው አቅም በላይ በሆነ ነገር 
ብቻውን በራሱ ሲሠራ የአእምሯዊ አመክንዮ ውስንነትና የአድማሱ 
ጥበት ተገዢ ሆኖ ይቆያል፡፡ በተለይም ከትንቢት መንፈስና ከቅን 
መስመሩ የራቀ ከሆነ፡፡  
    ከከህደተ ፈጣሪነት እመነት ታሪክ ዙሮች ለዚህ ለመጀመሪያው 
ዙር ከቀጣዮቹ ዙሮች የሚለዩት መለያዎች አንደሚከተለው 
ሊጠቀሱ ይችላል፡ 
   1- እነሱ ሁላቸውም ከፈጣሪ ትንቢት ጋር ምንም ዓይነት 
ግንኙነት የሌላቸው የተለያዩ ምክኒያቶች የፈጠሯቸው የአእምሮ 
ወለድ አስተሳሰቦች ናቸው፡፡ ለምሳሌ የጣኦታት እምነቶችን ወይም 
የተሳሰቱ እምነቶች የፈጠሩትን አስከፊ የማሀበራዊ ስርአት 
በመቃዎም ሊሆን ይችላል፡፡ በቁስ አካላዊ ፍልስፍና የማስተንተን 
ውጤትም ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ ወቅት የዓለምንና የተጨባጭ 
ነገሮችን አጀማመር ሲተነትን ትንተናው ለህዋሳት ችሎታው ተገዢ 
ሲሆን ለህዋሳትና ለሚታዩ ነገሮች ወደማይገዙ ከአድማስ በአሻገር 
ወደአሉ ነገሮች አይራመድም፡፡ 
   2- እነሱ ሁላቸውም በተራራቁ አካበቢዎቻቸው (ህንድ ግሪክና 
የፋርስ አገር) ከነሱ መካከል መለኮታዊ ሃይማኖት የሌሉባቸው 
ከሆኑ የእምነት ዓይነቶች ጋር ተጎራብተዋል፡፡ በመሆኑም ከንቱን 
በከንቱ የመከላከል ዓይነት እንጂ በመለኮታዊ ሃይመናት ከንቱን 
በእውነት የመከላከል ዓይነት አልነበረም፡፡  
   3- እነሱ ሁላቸውም በዘመናቸው የነበሩ እምነቶችን ሲዋጉ 
የተጠቀሙት መሳሪያ ከአእምሯዊ ውይይትና ክርክር ያለፈ 



አልነበረም፡፡ በመሆኑም ጉዳዩ ለልባዊ ምርጫና ለአእምሯዊ 
ተቀባይነት ተገዢ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህም ሁኔታው በወቅቱ ካለው 
ሃማኖትን ለመዋጋት የዘመኑን መሣሪያዎች ከሚጠቀመው ከወቅቱ 
የከህደተ ፈጣሪነት ገጽታ የተለየ እንዲሆን አድርጎታል፡፡ 
   4- እነሱ ሁላቸውም የሥነ ምገባር ፍልስፍናን አስመልክቶ 
ትተውት ከሄዱት ጥቂት ሥራ በስተቀር በቅርሶቻቸው በሁሉም 
ሁኔታ የጋራ ሥራ መልክ አልታየባቸውም፡፡ 
   5- እነሱ ሁላቸውም በሥነ ምግባር የነበራቸው ፍልስፍና የሰው 
ልጅ ፍላጎትንና ስሜትን ለማርካት ያዘነበለ ነበር፡፡ በሜታፊዝክስም 
ሆነ በሥነ ምግባር ገጽታቸውም ቁስ አካላዊነት ጎልቶ ይታይበት 
ነበር፡፡ ይሁንና የሥነ ምግባራዊ ሐሳባዊነት ገጽታው ጉልህ 
የነበረው የህንድ ቡዲዝም እመነት ለየት ያለ ነበር፡፡ ይህውም ይህ 
እምነት የሂንዱዝምን እምነት በመቃወም የተዋቀረ ቢሆንም 
ወደቁጠባና ይህችን ዓለም ወደመናቅ የሚሰብከው የሥነ ምግባር 
እሴቱ በህንድ የማሀበረሰብ መደብን በመፍጠር ችግር ያስነሳውን 
የሂንዱዝምን እመነት የሚቃወምና የሥነ ምግባር እሴቱን ጠብቆ 
የቆዬ የሃይማኖት ተሃዲሶ ነበር ሊባል ይችላል፡፡ 
   የዲሞክራስ ሐሳባዊ የሥነ ምግባር ፍልስፍና ምክኒያት ደግሞ 
የተጨባጩን ዓለም አጀማመር አስመልክቶ ያደረገው ትንተና ቁስ 
አካላን መሰረት ያደረገና ለቁስ አካል የማይገዛ ደንብ መኖሩን 
ቢክድም እንድሁም ትንተናው ለእምሯዊ ሀሳብ ብቻ የሚገዛ 
ቢሆንም ተግባራዊ ሥነ ምግባሩ እንደዚሁ ግዴታ ቁስ አካል ነው 
ማለት አይደለም፡፡ በተለይም እምነቱ ዋና መሰረቱን ፍልስፍና 
ያደረገ መሆኑን ስንገነዘብ ይህ ጉዳይ ግልጽ ሆኖ ይታያል፡፡ 
እንድሁም ፍልስፍናው ሃይማኖታዊ እምነትንም ሆነ ማህበራዊ 
ስርኣትን በመቃወም የተዋቀረ አልነበርም፡፡ 
 
ሁለተኛ፡ ማእከላዊው የክህደተ ፈጣሪነት ዙር፡ 
   ይህ ዘመን እመነቱ ወደዓለማችን ብቅ ካለበት ዘመን ቀጥሎ 
የነበረው የእምነት ዘመን ነው፡፡ እሱም ከአዲሱ የክህደተ ፈጣሪነት 
ጊዜ በፊት የተከሰተ ሲሆን በዚህ ዘመን ሰው ሰራሽ እምነቶችና 
የቁስ አካላዊ ፍልስፍና በእጅጉ ተስፋፋተውበት ነበር፡፡ በአውሮፓ 
የመካከለኘው ክፍለ ዘመናት እየተባለ የሚጠራውን ዘመን ማለቴ 
ነው፡፡ ይህ ዘመን የእስልምና ስልጣኔና እድገት ጡዘት የደረሰበት 



ዘመን ነበር፡፡ ይህን ዘመን ከአለፉት ዘመናት ለየት የሚያደርገው 
ነገር ክህደተ ፈጣሪነት መለኮታዊ እምነትን በሚያውቁ 
ማሀበረሰቦች ዝንድ የተከሰተ መሆኑ ነው፡፡ በዚህ ዘመን የክህደተ 
ፈጣሪነት እምነት ትክክለኛ መረጃ ያለውን መለኮታዊ እምነት 
የሚዋጋ አስተሳሰብ ሆኗል፡፡ 
   በዚህ ዘመን የክህደተ ፈጣሪነት እምነት በሙስሊሙ ማሀበረሰብ 
የተከሰተና አውሮፓ የምታስተናግደው ብለን ወደሁለት 
ልንከፍለው እንችላልን፡፡ ልዩነቶቹን እንደሚከተለው ማብራራት 
ይቻላል፡፡ 
   1- ይዚህ ዘመን የሙስሊሙ ማሀበረሰብ ከፍተኛ የስልጣኔ 
እድገትና የእውቀት ብልጽግና ላይ የደረሰ ዘመን ሲሆን በዚሁ 
የመካከለኛው ክፍለዘመናት እየተባለ በሚታወቀው ዘመን ኢሮፕ 
የስልጣኔ ኋላ ቀርነትና የእውቀት ግትርነት እያጠቃት በነበረበት 
ወቅት የተከሰተ ነበር፡፡ እሱም የኢሮፕ ጥቁር ዘመን የሚባል ስያሜ 
የተሰጠው ሲሆን የሁለቱን አካባቢዎች የባህልና ስልጣኔ ልዩነትን 
በግልጽ ያሰይ ነበር፡፡ 
   2- ክህደተ ፈጣሪነት በኢሮፕ በቀጥታ ፈጣሪን ወደመካድ ገብቶ 
በኋላም አጠቃላይ ሃይማኖትን ክዷል፡፡ በሙስሊም አካባቢ ያለው 
ክህደተ ፈጣሪነት ግን ነብያትን በመካድ ነበር የጀመረው፡፡ 
ማለትም በዚህ ዘመን የፈጣሪ ክህደት አካባቢውን በሚስማማ 
መልኩ ነበር የተስፋፋው ማለት ነው፡፡ 
   ዶክተር በደዊ ይህን ጉዳይ ሲያብራራ አንድህ ይላል፡ ‹በምእራብ 
አካባቢ ወሰን የለሽ ፈጣሪን በመካድ ሃይማት ጠፍቷል፡፡ በአረብ 
አካባቢም ነብይነትና ነብያትን በመካድ ሃይማኖት ተወገዷል፡፡›  
እንደሁም እንድህ ይላል፡ ‹ነብይነትን ከመካድ በስተጀርባ 
የተደበቀውን ምስጢር ማጣራት አጅጉን አስፈላጊ ነው፡፡ 
ምክኒያቱም የዚህ ዓይነቱ ክህደት ወደራሱ ወደፈጣሪ መሸጋገሩ 
አይቀሬ ነውና፡፡ ይህውም ፈጣሪን ወደማወቅ የሚያሸጋገረን 
ነብይነት መኖር አስከሆነ ድረስ ይህ መዳረሻ በመሰወሩ ፈጣሪ 
ወደማወቅ የመድረሻችን መንገድ ተቋረጠ ማለትይሆናል፡፡ 
   ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የቁስ አካላዊ ፍልስፍና የክህደተ ፈጣሪነት  
ንድፈ ሀሳባዊ ገጽታ የሚል ስያሜ ተሰጠው፡፡ በመሆኑም የቁስ 
አካላዊ ፍልስፍና ታሪክ ጥናት የክህደተ ፈጣሪነት ታሪክ ጥናት 
ሆነ፡፡ 



   በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ቁስ አካላዊ ፍልስፍና በመጠኑም 
ቢሆን ከኢሮፕ ተስውሮ ነበር፡፡ ይህን ጉዳይ ከሚከተለው 
የፕሮፌሶር ሐምዲ ዘቅዙቅ አባባል ልንረዳው እንችላለን፡ 
‹በአወሮፓ በቀድሞው ዘመንና በአዲሱ ዘመን በርካታ ቁስ 
አካላዊነት ፈላስፋዎችን እናገኛለን፡፡ ነገር ግን በዚህ ክልል 
በመካከለኛው ዘመን በዚህ ዘርፍ የተንቀሳቀሱ ፈላስፋዎችን 
አናገኝም፡፡ ምክኒያቱም በዚያን ዘመን የፍልስፍና አላማ ሥነ 
መለኮት ትምህርትን ማገልገል ነበር፡፡ በመሆኑም በይዘቱ የክህደተ 
ፈጣሪነትን ትርጉም ያዘለው የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ቦታ 
አልነበረውም፡፡› 
   ይሁንና በመካከለኛው ከፍለ ዘመን የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና 
ከኢሮፕ መሰወሩ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ብቻ የተወሰነ ነበር፡፡ 
በተግባራዊ ደረጃ ግን በተሃዲሶ ስም በሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ስር 
ተደብቆ ይንቀሳቀስ ነበር፡፡ 
   ወደሙስሊሙ ህብረተሰብ ስነሽጋገር በትርጉም ዘርፍ በነበረው 
እንቅስቃሴ (በተለይም የግሪክና የፋርስ ቅርሶችን በመተርጎም) ፀረ 
እስልምና እምነት የሆኑ አስተሳሰቦች ወደዓረብና ወደሙስሊሙ 
ባህል የተሸጋግሩ መሆኑን እንረዳለን፡፡ ይህን ሁኔታ የተገነዘቡ 
የሙስሊም ሙሁራን በመሰረተ እምነትና በእስላማዊ ፍልስፍና 
ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ተቃውመውታል፡፡  
   የነዚህ አስተሳሰቦች አደጋ በይዘታቸው የእስልምና እምነትን 
የሚያፈርስ መሆኑ ነው፡፡ ለምሳሌ በዚህ ፍልስፍና ዘርፍ የተሰማሩ 
ወገኖች የነብይነትን ሀሳብ ክደዋል፡፡ አስተሳሰባቸው በአጠቃላይ 
የመለኮታዊ እምነትንና የመሰረታዊ እምነት እውነትን ይፃረራሉ፡፡ 
   በአረቡና በሙስሊሙ ማሀበረሰብ የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
የጀመረው የነብይነትን ሀሳብ ወደመካድ በሰበኩ ወገኖች 
አማካይነት ሲሆን ይህ ሀሳብ በይዘቱ የመለኮታዊ እመነትን 
ከነመሰረቱ ያፈራርሳል፡፡ በዚህ ሀሳብ መጀመሪያ የተንቀሳቀሱ 
ፈላስፋዎች በርካታ ቢሆኑም በቅድሚያ የሚጠቀሱት፡፡ ኢብን አል 
ረዋንዲና አቡ ዘከርያ አል ራዚ የተባሉት ፈላስፋዎች ናቸው፡፡ 
   በርካታ በእስልምና እምነት የመሰረት እምነት ባለሞያዎች በዚህ 
ሀሳብ ዙሪያ ልዩ ልዩ ውይይቶችን ያደረጉ ሲሆን የማፈንገጥ 
ገጽታዎች የታዩባቸውን ቦታዎች አብራርተዋል፡፡ እንድሁም እነዚህ 
ወገኖች የንብይነትን ሀሳብ በመካዳቸው በሙስሊሙ ማሀበረሰብ 



ስልጣኔ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
የመጀመሪያ ዘር ፍሬ መሆናቸውንም አጋልጠዋል፡፡ 
  የተግባራዊ ደረጃን አስመልክቶ በርካታ ተመራማሪዎች የብዝኀ 
ህዝብ ንቅናቄዎች መስፋፋት ነበር የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
እንዲፈጠር ያደረገው ይላሉ፡፡  
   ያም ሆነ ይህ፣ በነዚያ ዘመናት የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
በቲዎሪም ደረጃ ይሁን በተግባራዊ ደረጃ ቢጀመርም የሁለገብነት 
ገጽታ እልነበረውም፡፡ በንድፈ በሳባዊ ፍልስፍና ደረጃ በአብዛኛው 
በምርምርና ጥናት ዘርፎች ብቻ የተወሰነ ነበር፡፡ በተግባራዊ ደረጃ 
ግን በሙስሊም ማሀበረሰብ በሰፊው የተሰራጨ አልነበረም፡፡ በዚያ 
ዘመን የነበረውን የክህደተ ፈጣሪነት ገጽታን በማህደር ለማስፈር 
ብንፈልግ እንደሚከተለው ሊሆን ይችላል፡ 
   1- በኢሮፕ የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ የጀመረው በወቅቱ 
የነበረውን የአስተሳሰብ፣ የስልጣኔና የማሀበራዊ ኋላ ቀርነቶችን 
ለመዋጋት በተደረገው እንቅስቃሴ አማካይነት ነበር፡፡ በመሆኑም 
በወቅት የነበረውን የሕይወት ችግር በመጠቀም በደብቅም ቢሆን 
ሰበካውን ሲያጠናክር ነበር፡፡ 
   2- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በአረቡና ሙስሊሙ ማሀበረሰብ 
ብቅ ያለው በኢሮፕ ከታየበት ገጽታ በተለየ መልኩ ነበር፡፡ 
ማለተም በዚህ ክልል መታየት የጀመረው ከእስልምና ስልጣኔ 
እድገት ሂደት አንፃር የአስተሳሰብ፣ የባህልና የስልጣኔ ለውጥ ገጽታ 
ይዞ ነበር፡፡ በተለየም የጥንት ስልጣኔዎችንና የሌሎች ህዝቦችን ሥነ 
ጥበባት የመተርጎም እንቅስቀሴ በተጀመረበት ወቅት በመከሰቱ 
በወቅቱ ከፍተኛ የባህልና የአስተሳሰብ ልውጥ አስከትሎ ነበር፡፡ 
   3- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በአረቡና በሙስሊሙ ማሀበረሰብ 
መታየት በጀመረበት ወቅት በአፋጣኝ በርካታ ደጋፊዎች 
እልነበሩትም ነበር፡፡ በወቅቱ ለመስፋፋት የሚያደርጉ ምክኒያቶች 
ባለመኖራቸው በሙሀራን ሰበካ ዘንድና በማህደሮቻቸው ውስጥ 
አንዳንዴ በመካድ ሌላ ጊዜ ደግሞ በመደገፍ ሰፍሮ ነበር፡፡ በዚያን 
ወቅት በማሀበረሰቡ ዘንድ ምንም ዓይነት ደጋፊ አልነበውም፡፡ 
   4- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በዚያን ወቅት በኢሮፕ አካባቢም 
ይሁን በሙስሊሙ ማሀበረሰብ ዘንድ የነበረው ገጽታ የአእምሯዊ 
ክርክርና የአስተሳሰባዊ ውይይት ያለፈ መሰረት ወይም የመዋቅር 
አካላት አልነበረውም፡፡ 



   5- በዚያን ወቅት ከነበረው የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ ገጽታ 
አበይት ከሚባሉት አንዱ የመለኮታዊ እምነት ተቀናቃኝ መሆኑ 
ነበር፡፡ በመሆኑም በወይይት መስኮችና በመወያያ ነጥቦች ስር ነቀል 
ለውጥ ተከስቷል፡፡ ከዚያም አንፃር የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
ባሳደረው ተጽእኖ የትንቢትና ክህደት ሀሳብ መመንጨት ጀመረ፡፡ 
   6- በርካታ ምንጮች፣ መረጃዎችና ድርሰቶች አስካሁን ድረስ 
በቤተ መዛግብት ያሉ በመሆኑ በዚያን ጊዜ የነበረውን የክህደተ 
ፈጣሪነት ሀሳብ መሰረትና ሥነ ጠበባቱን ማወቅ ይቻላል፡፡ 
   7- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በመጀመሪያ ክፍሉ ሐሳባዊነትን 
በአንዳንድ ገጽታውም (የአቢቆር ፍልስፍና)መልካም እሴቶችና 
መርሆች በሚፃረር የሥነ ምግባራዊ ፍልስፍን ተጎናጽፎ ብቅ 
ቢልም እንድሁም በሌላ ገጽታው የተግባራዊ ፍልስፍና የሥነ 
ምግባር ሐሳባዊነት የተላበሰ ቢሆንም (የቡዳና የዲሞክራቲስ 
ፍልስፍና) በኋላ ላይ በወቅቱ ከነበረው የሰው ልጅ ፍላጎትንና 
ስሜትን ለማርካት ከፍተኛ ጉዞ ካደረገው ከቁስ አካላዊ ሥነ 
ምግባር ፍልስፍና ጋር ጠንካራ ግንኙነት አድርጓል፡፡ ትሰስሩም 
አሰከ አሁኑ ዘመን ዘልቆ በአዲሱ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ጎልቶ 
የሚታይ ገጽታ ሆኗል፡፡ 
   8- አንዳንድ ሰዎች ያለመረጃ እንደሚናገሩት ክህደተ ፈጣሪነት 
የአእምሮ ነፃነትና የሳይንሳዊ እድገት የፈጠረው ገጽታ አይደለም፡፡ 
ለዚህም እንደዋና መረጃ የሚጠቀሰው የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
ከኢሮፕና ከሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል የነበረው የባህልና 
የስልጣኔ ልዩነት እጅግ ከፍተኛ ሆኖ ሳለ በዚያ በመካከለኛው 
ክፍለዘመናት በአንድ ወቅት መከሰቱ ነው፡፡ በዚያን ወቅት ምንም 
ዓይነት የእድገት መሰረት አልነበረም፡፡ ይልቁንም በአንፃሩ 
በህዝቦች መጨረሻ ደረጃ እንዲሆን ምክኒያት የሆነ ኋላ ቀርነት 
ተጭኖት ነበር፡፡ የእስልመና ስልጣኔ በዚያን ጊዜ የተለየ አቋም 
ነበረው፡፡ ሙስሊሞች በዚያን ወቅት የስልጣኔ ቁልፎችና የእውቀት 
ችቦዎች በእጆቸቸው ነበሩ፡፡ ከመሆኑም ጋር የክህደተ ፈጣሪነት 
ሀሳብ በማሀበረሰቡ ዝንድ ምንም ዓይነት ተቀባይነት 
አልነበረውም፡፡ ይልቁንም በአስተሳሰብና በማሀበራዊ ደረጃ 
አሳዳጁ የበዛ ሽፍታ ነበር፡፡ በመሆኑም የሙስሊሙ ህበረተብ ልዩ 
መለያና ጉልህ ገጽታው ሃማኖትና ሃይማኖተኝነት እንደሆነ ቀጠለ፡፡ 
 



 
ሦስተኛ፡ የአዲሱና የዘመኑ ክህደተ ፈጣሪነት ክስተት፡ 
   የመካከለኛው ከፍለ ዘመናት ያከተመበትንና አዲሱ ዘመን 
የጀመረበትን ትክክለኛ ጊዜ በመወሰን ረገድ የታሪክ ሊቆች የተለያዩ 
አቋሞች ወስደዋል፡፡ ሁሉንም አመለካከቶች ጠቅለል ባለ መልኩ 
ብንተንትናቸውና በአውሮፓ ታሪክ የመንታ መንገድ መለያ ብለው 
ያስቀመጧቸውን  ክስተቶች ብንመለከት በክልሉ የመካከለኛው 
ክፍለዘመናት ያከተመበትንና አዲሱ ዘመን የጀመረበትን ትክክለኛ 
ጊዜ መወሰን እንችላለን፡፡ እነዚህ ክስተቶች ከዐሥራ አምስተኛውና 
ከዐሥራ ስድስተኛ ክፍለዘመናት መካካል በሉት ጊዚያት ነበር 
የተፈጸሙት፡፡ 
   የዚህ ጊዜ ልዩ መጣሪው የህዳሴ ዘመን የሚል ነበር፡፡ ‹የህዳሴ 
ዘመን ለአዲሱ ዘመን እንደመግቢያ ነበር፡፡ ‹በዚያ ዘመን ሁሉንም 
ቁስ አካላዊ፣ መንፈሳዊ፣ አካላዊና አእምሯዊ የሕይወት መስኮችን 
ያካተተ አጠቃላይ ህዳሴ ተከናውኗል፡፡ ይህ በሥነ ጽሑፋዊ፣ ሥነ 
ጥበባዊ፣ ሳንሳዊና ሃይማኖታዊ ህዳሴ መልክ የተከሰተው ለውጥ 
ከፍተኛ ፖሊቲካዊና ማህበራዊ ተጽእኖም አስከትሏል፡፡› 
   ሃይማኖትን ለማስወገድ ጥረት የሚያደርገው ዓለማዊነት በዚህ 
በጸንፍኝነት መልኩ መከሰቱ በሰዎች መንፈስ የነበረው የሃይማኖት 
ኃይል በእጅጉ መዳከሙን ያሳያል፡፡ እሱም በኅቡእ ያደርገው 
ከነበረው እንቅስቃሴው ወደይፋዊ የዓለማዊነት እመነት ለመሸጋገር 
በቅቷል፡፡ 
   የዓለማዊነት ሀሳብ በኢሮፕ ክልል እስካሁን ድረስ በሀሁለት 
የዘምነ ክፍሎች አልፏል፡ 
   የመጀመሪያው ዙር በዐሥራ ሰባተኛውና በዐሥራ ስምነተኛው 
ከፍለ ዘመናት የነበረው ለዘብተኛው የዓለማዊነት እምነት ዘመን 
ነበር፡፡ በዚህ ዘመን ሃይማኖት መንግስት ጣልቃ ሊገባበት 
የማይገባ የግል ጉዳይ እንደሆነ ይታመን ነበር፡፡ 
   ሁለተኛው ዙር ደግሞ በዐሥራ ዘጠነኛወ ክፍለ ዘመን 
የተስፋፋው ጸንፈኛው የዓለማዊነት እምነት ጡዘት የደረዘበት 



ዘመን ነበር፡፡ በዚህ ዘመን በቁስ አካላዊ አስተሳሰብ ታሪክ 
የዓለማዊነት አምነት ሃይማኖትን ከምድረገጽ ለማጥፋት ያለሰለሰ 
ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ይህን ማለትም እምነቱ ነገሮች 
የሃይማኖት ሚና ከሕይወት ጉዳዮች ጋር ግንኙት እንዳይኖረውና 
በግል ጉዳይነት እንዲወሰን በሚለው አመለካከት ብቻ ሳይወሰን 
በግለሰብም ሆነ በማሀበራዊ ደረጃ ሃይማኖት የተባለ ነገር በምድረ 
ገጽ ህልውና እንዳይኖረው ለማድረገረም ጥረት አድርጓል፡፡ 
ዓለማዊነት በዚህ ዓይነት ትርጉሙና ገጽታው የክህደተ ፈጣሪነት 
ሌላው ገጽ ነው ማለት ይቻላል፡፡ በመሆኑም ወደዓለማዊነት 
የሚደረጉ ሰበካዎች የሚያስከትሉትን ችገር ቀድሞ መገመት 
ያስፈልጋል፡፡ የሰበካውን ምንነት እንዲሁም ያለአስተሳሰባዊ 
ተቃውሞ እንቅስቃሴዉን እንዲቀጥል ከተተወ መጨረሻው ወዴት 
እንደሚያደርስም ማስጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡  
   ክህደተ ፈጣሪነት ብልን ልንጠራው የሚቻለው ጸንፈኛ 
ዓለማዊነት በዚህ በአዲሱ ዘመን የተከሰተው የክህደተ ፈጣሪነት 
ሀሳብ ብቻ አይደለም፡፡ ይህ ሀሳብ (1713- 1784) በኖረው በዲኒህ 
ዴድሮ ፍልስፍና (1709- 1751) በኖረው በላሚትሪ (1723- 1789)
በኖረው በሄልባኽ (1798- 1857) በኖረው በኦገስት ኮንትና 
በሌሎችም የቁስ አካላዊ ፍልስፍና አስተሳብ በይፋ ታይቶ ነበር፡፡ 
እነሱም የጥንት የዲሞክራቲስና የአቢቆር ቁስ አካላዊና 
የከህደተፈጣሪነት እምነቶችን ሕያው በማድረግ ዘርፍ ነበር 
የተንቀሳቀሱት፡፡ 
   የአዲሱ ዘመን ቁስ አካላዊነት እድገትና መስፋፋት በዲካርት፣ 
ጋሲንዲና ሆበር ፍልስፍናዎች ተጽእኖ አማካነት እንደተከሰተ 
ይነገራል፡፡ አዲሱ ቁስ አካላዊኒት በተለይም በፈረንሳይ የእውቀት 
ማስፋፋት ንቅናቄና ፍልስፍና በተከሰተበት ወቅት እንደተገኘ 
ይነገራል፡፡ የዚህን የጸንፈኛ ቁስ አካላዊነት እንቅስቃሴውን የመሩት 
ዲኔህ ዴድሮ፣ ላሚትሪና ሂልባኽ ነበሩ፡፡ 
    ዲደሮ በ(1751) የመጀመሪያ እትሙ የወጣው የዝነኛው 
የፈረንሳይ መድበለ እውቀት ዋና አዘጋጅ ነበሩ፡፡ ዲደሮ በዚህ 



የመድበለ እውቀት ዝግጅት በርካታ ጽሑፎችን አስነብበዋል፡፡ 
እነዚህ እትሞቹ ወደ ዐሥራ ሰባት እትም የደረሰው የመድበለ 
እውቀት ዝግት የመጀመሪያው የክህደተ ፈጣሪነት መነሻ እንደነበሩ 
ይነገርላቸዋል፡፡ 
   የዲደሮ ድርሰቶች በመጀመሪያ በተፈጥሯዊ ሀሳብ ፈጣሪ እንዳለ 
የሚያምኑ ቢያምኑም ተጨባጩን ዓለም ፈጣሪ የሚንከባከበው 
አይደለም የሚል ሀሳብ አቀላቅለዋል፡፡ ከዚያም የቁስ አካል 
ህያውነት ራሱን የቻለ ነው ሕያው ቁስ አካል የሚያመነጨውን 
ህዋስ መሰረት በማድረግ ሕያው ነገሮች በራሳቸው ይባዛሉ፣ 
ያድጋሉ፣ ይሻሻላሉም ወደሚለው ወደቁስ አካላዊ ክህደተ 
ፈጣሪነት ሀሳብ ተሸጋግረዋል፡፡  
   ባሮን ፎን ሁልባኽ በበኩሉ የቁስ አካለዊ ፍልስፍና መሰረት 
እንደሆነ በሚነገርለት ‹‹የተፈጥሮ ስረኣት በተሰኘው መጽሐፉ ከቁስ 
አካላዊ አቶም በስተጀርባ ፈጣሪ ወይም መንፈሳዊ የሚባል ነገር 
የለም የሚል እምነት እነዳለው ገልጹዋል፡፡ በተጨባጩ ዓለም 
ውስጥ ከቁስ አካል ሌላ ነገር የለም ይላል፡፡ መንፈሳዊ የሚባል ነገር 
የለም ካልም ረቂቅ ቁስ አካል ነው ይላል፡፡ በዚህ ዓለም ያለው 
ተጨባጭ ነገር ቁስ አካልና እንቅስቃሴ ብቻ ነው ማንኛውም 
ከስተት በተፈጥሮ ህግ ደንብ ማለትም በምክኒያታዊ የመካኒክስ 
ህግ መሰረት ነው የሚከሰተው ይላል፡፡ እንደሱ አባባል መንግስትና 
ማሀበረሰቡም ለነዚህ ህግጋት ተገዢዎች ናቸው፡፡ በተፈጥሮ መስክ 
የአካል ድክመት፣ ስበትና ግፊት የሚባሉት ስርኣቶች በማሀበረሰቡ 
ዘንድ ራስ ወዳድነት፣ ፍቅርና ጥላቻ የሚባሉት ናቸውም ይላል፡፡ 
በዚህ መልኩ ነው በተፈጥሮ ሳይንስና በአዲስ የእውቀት ግኝቶች 
በሚል ስያሜ ጥላ ስር ሆኖ ከአዲሱ ዘመን ቁስ አካላዊ ትምህርትና 
ከክህደተ ፈጣሪነት አስተሳሰብ መካል ያለው ትስስር እጅጉን 
የተጠናከረው፡፡ 
   እሱም የዐሥራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን በርካታ ሳይንሳዊ 
ግኝቶችንና በተጨባጩ አለም አፈጣጠርና በሕይወት መሰረት 
ዘርፎች የተለያዩ አመለካከቶችን አስተናግዷል፡፡ በመጀመሪያ ከታዩ 



አበይት አመለካከተቶች (1809 - 1882) የኖሬት የእንግሊዙ 
ባየሎጂሰት ቻርልስ ዳርዊን በ1859 በአሳተሙት የዝርያዎች 
‹ዝግመተ ለውጥ› በተሰኘው መጽሐፉ ያቀረበው የእድገት ንድፈ 
ሀሳብ አንደኛው ነበር፡፡ ዳርዊን አዲስ ባቀረበው የዝግመተ ለውጥ 
ኀልዮት መጀመሪያ ላይ የሰውን ልጅ መሰረት ያለቁርጥ ሀሳብ 
አልፎት ነበር፡፡ ነገር ግን በ1871 በታተመው የሰው ልጅ መነሻ 
በተሰኘው መጽሐፉ እንደገና ተመልሶበታል፡፡ በዚህ መጽሐፉ 
ዝግመተ ለውጥ የሰው ልጅንም እንደሚያካትት አረጋግጧል፡፡ 
በመሆኑም በዳርዊን ርእይ የሰው ልጅ በሥነ ሕያው ዓለም 
የነበረውን ልዩ ቦታ እንዲያጣ ተገዷል፡፡ በቀጥታ ፈጣሪ የፈጠረው 
መሆኑ ቀርቶ የአጠቃላይ ሥነ ሕያው የዘር ውጤት ብቻ ሆኗል፡፡ 
ከዚያም አልፎ የሰው  ልጅ እንደሌሎቹ ሕያው ነገሮች ሁሉ ተራ 
እንሰሳ ሆኗል፡፡ 
   የሰው ልጅ መነሻን ‹አፈጣጠሩን ሳይሆን› አስመልክቶ ዳርዊን 
ያስቀመጠው የትንተና መሰረት እሱ የፈጣሪን መኖር ባይክድ ኖሮ 
ሊዋቀር ባልቻለ ነበር፡፡ ከዚህ ራእዩ አንፃር የዝግመተ ለውጥን 
ሀሳብ ተፈላስፏል፡፡ አንባቢያን ዳርዊን ያስቀመጠው የዝግመተ 
ለውጥ መሰረት የአቢቆር አባባል እንደሆነ ከሚነገርለት አባባል 
ሊያገኙት ይችላል፡፡ 
    እዚህ ላይ ለአእምሮ እንግዳ የሆነው ነገር የዚህ ዓይነቱን 
አስተሳሰብ የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ አራማጆች እውነተኛነቱን 
ማረጋገጥ ባይችሉም አንኳ እውነተኛ መሰረቶች እንደሆኑ 
በማስመሰል ሲገልጹ ይስተዋላሉ፡፡ ይህ አስተሳሰብ እስካሁን ድረስ 
የሥነ ተፈጥሮ ባለሞያዎች እውነተኛነቱን ማረጋገጥ ያልቻሉ የሆነ 
ተራ የግል ርእይ ከመሆኑ አላለፈም፡፡ ከመሆኑም ጋር በርካታ 
ሙሁራን የዝግመተ ለውጥ ሀሳብን መሰረት አስመልክቶ በሳይንስ 
የተደገፉ ተቃውሞዎችን አቅርበውበታል፡፡ 
   በአረቡና በሙስሊሙ ማሀበረሰብ ወደተከሰተው አዲሱ የዘመኑ 
ክህደተ ፈጣሪነት ጥናት ስንሻጋገር በክልሉ የክህደተ ፈጣሪነት 
አጀማመር መሰረቶች በኢሮፕ ከነበረው ክህደተ ፈጣሪነት መሰረት 



ጋር ይመሳሰላል ሲል የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን 
በቀላሉ እንረዳለን፡፡ የዚህ አባባላቸው መሰረት የእስልምናን 
እውነተኛ መሰረትን ባለማወቅ ወይም ስለሱ አላዋቂ በመምሰል 
ሊሆን ይችላል፡፡ ከእስልምናና ከሳይንስ አንዲሁም ከሳይንቲስት 
መካከል አንድም ጊዜ ምንም ዓይነት ጥላቻ ተፈጥሮ አያውቅም፡፡ 
ማንኛውም መለኮታዊም ይሁን ሰው ሰራሽ ሃይማኖት የእስልምና 
እምነት ያደረገውን ያህልና ስለሳይንስና ስለሙሁራን የሰጠውን 
ያህል ድጋፍ አልሰጠም፡፡ ለዚህ እውነት ቅዱስ ቁርኣን ለምእምናን 
ብቻ ሳይሆን ለሙሁራንም ከፈተኛ ደረጃ ያላቸው መሆኑ መግለጹ 
ብቻ በቂ መረጃ ሊሆን ይገባል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 ُ ِذیَن أ َّ ْ ِمنُكۡم َوٱل َِّذیَن َءاَمُنوا ُ ٱل َّ َما َیۡرَفِع ٱ ِ ُ ب َّ ٖتۚ َوٱ َم َدَرَجٰ ِعلۡ وُتوْا ٱلۡ
یرٞ  ِ ُوَن َخب  .َتۡعَمل

(አላህ ከናንተ እነዚያን ያመኑትንና እነዚያንም ዕውቀትን 
የተሰጡትን በደረጃዎች ከፍ ያደርጋል፡፡ አላህም በምትሰሩት ሁሉ 
ውስጠ ዐዋቂ ነው፡፡)28 ለዚህ ጉዳይ በቅዱስ ቁርኣንና በነብያችን 
ሐዲሶች አንዲሁም በደጋግ አበው ተግባራት ያሉት መረጃዎች 
ቁጥር ስፍር የላቸውም፡፡ 
   በአለፉት ዐሥርት ዓመታት የክህደተ ፈታሪነት አስተሳሰብ 
በምርምርና ሥነ ጸሑፍ ዘርፎች ብቅ እልም ሲል ቆይቷል፡፡ 
በቅርቡ ግን ማህበረሰቡን አስከፊ በሆነ እብሪተኝነትና ድፍረት 
በመፈታተን ርእዩን በግልጽ እያወጀና አያስተዋወቀ መጥቷል፡፡ ይህ 
ሀሳብ በበርካታ ወጣቶች ዘንድ እንድስፋፋ አዲሱ የቴክኖሎጂ 
መገናኛ ዘዴ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡ 
   ከአለፉት ማብራሪያዎች የክህደተ ፈጣሪነት አስተሳሰብ በምንም 
ዓይነት አዲሱና የዘመኑ ስልጣኔ ያስገኘው ሀሳብ አለመሆኑ ግልጽ 
የሆነ ይመስለኛል፡፡ እንድሁም በአረቡና ሙስሊም ህብረተሰብ 
መሰረት ያለው ሀሳብም አይደለም፡፡ የዚህ አስተሳሰብ መሰረት 
የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ጥንታዊ አስተሳሰብ ነው፡፡ ይህ 

                                                             
28  አል ሙጃደላህ  (11) 



አስተሳሰብ በማሀበራዊ ድረ ገጽ አማካነት የመጤ ስልጣኔዎች 
ጉድለት ነው፡፡  
   እዚህ ላይ ሊነሳ የሚገባው ጉዳ ቢኖር የአረብ ሃማኖተ ቢሶች 
ድረ ገጽ በኣለም ቀፍ የመገናኛ ገጽ ኢንተርኔት በጠንከራ አያያዥ 
ከክህደተ ፈጣሪነት አምነት ተከታዮች ድረ ገጽ ጋር ተሳስሮ 
መዝለቁ የክህደተ ፈጣሪነት አምነት በግልጽ ለማወጀ ሁኔታዎች 
የማመቻቸት አንድ እርምጃ ነው ሊባል ይችላል፡፡ ይህ ጉዳይ ራሱ 
ስለክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ መልኮች፣ ስሞችና ባሕርዮች 
እንድንነጋገር ይጋብዘናል፡፡ በጥንት ዘመንም ሆነ በአዲሱ ዘመን 
የክህደተ ፈጣሪነት እምነት የዘለቀው በይዘት አንድ ሆነው በሞያዊ 
ስምነት የተለያዩ ስሞችን ይዞ ነበር፡፡ ከነዚህ ስሞቹ በቀደምትነት 
የሚጠቀሱት ኒቸራዊነት፣ ቁስ አካላዊነት፣ ዓለማዊን፣ ሃማኖት 
ቢስነትና ተፈጥሯዊነት የሚሉት ነበሩ፡፡ የአዲሱ ዘመን የክህደተ 
ፈጣሪነት አበይት መለያዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 
   1- ሕይወትን፣ የጠጨባጩን ኣለምና የሕያው ነገሮችን መነሻ 
ለመተንትን በሃይማነት ፋንታ ሥነ ተፈጥሮን መሰረት አድርጓል፡፡ 
   2- እሱን ለመቀበል በአእምሯዊ ክርክር በመወሰንና ልባዊ 
ስሜቶችንም መሰረት በማድረግ ፈንታ በሃይማኖት ዙሪያ ያሉትን 
ክርክሮች ዋና መረጃዎች አድርጓል፡፡ ወይም በሌላ አባባል 
በድንቁርናም ሆነ በቅጥፈት የሃይማኖት እውነታዎች፣ በርካታ 
የሳይንስ እውነቶችንና ስኬቶችን መፃረሩ በማለት ያለምንም መረጃ 
ያቀረባቸው እውነታዎች ለመስፋፋቱና ደጋፊ ለማግኘቱ ተጽእኖ 
ነበራቸው፡፡ 
   3- በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በአስተሳሰብና በማሀበራዊ ደረጃ 
አንዳንድ ስረኣቶችን ከቀየሩ እንደሶሻሊዝምና ማርክሲዝም ካሉ 
አቤዎታዊ ንቅናቄዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበረው፡፡ 
   4- ለሃይማኖታዊ ወይም ለማሀበራዊ ሥነ ምግባራዊ ህግጋት 
ከመገዛት ይልቅ የሰው ልጅ የተጠፈጥሮ ፍላጎቶች ማርካትን 
ከመረጠው ከቁስ አካላዊ ሥነ መግባር ፍልስፍነ ጋርም ጥልቅ 
ትስስር አድርጓል፡፡ ይህ ፍልስፍና መነሻውን በሰው ልጅ መንፈስ 



ያለ አእምሯዊ ተፈጥሮን ቢያደርግም በሰብእነት በኩል ያለውን 
የሰው ልጅን ፍለጎት ከማርካታ ያለፈ ለሰው ልጅ ያበረከተው 
ጠቃሚ ነገር አልነበረም፡፡ የዓረብ ሃይማኖተ ቢስና ክህደተ ፈጣሪ 
እምነት ተከታዮች ድረ ገጽ የሚከታተል ሰው ሊገነዘበው 
የሚችለው የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በተለይም የእስልመና 
እምነትን በሚቃወሙበት ወቅት የሚንጸባረቀው ሀሳባቸው 
እንደሚከተለው ሊገለጽ ይችላል፡፡ 
   1- የይዘቱ እውነታ ከቃሉ አላማ ጋር የሚፃረር አስመስሎ 
ለማቅረብ ሲባል በዐወደ ንባቡ ንባቦችን መቆራረስ፡፡ 
   2- የቋንቋ ድንቁርና ይንጸባረቅባቸዋል፡፡ በአንዳንድ ወቅት 
የነሱን ዋና አላማ ለመረዳት እንዳይቻል የንባቦችን እውነተኛ ፍች 
ሆን ብሎ ግልጽ አለማድረግ፡፡ 
   3- በእውቀት የተሳሰቱ ሀሳቦች፣ ስህተተኛ ግንዛቤዎችንና 
ድስኩራዊ ዘይቤን ይጠቀማሉ፡፡ በተለይም ከሰይንሳዊ እይታ 
ሃማኖታዊ ጉዳዮችን ወይም በግልባጩ ባለው ሁኔታ ወይይት 
ሲያደርጉ ከሃይምኖትና ለሳይንስ መካከል መፃረርና አለመስማማት 
ያለ ለማስመሰል እንድሁም ብድንቁርናቸው ሃይማኖታዊ ንባቦች 
የሳይንሳዊ እውነታዎችን ሊቋቋሙ እንደማይችሉና ሳይንስ 
ሃይማኖትን በተጫባጩ ሁኔታ በሚያሽንፍ መልኩ በማቅረብ 
የሰዎችን ሀሳብ ለማምታት የሀሰት ብልጣብልጥ ቃላቶችን 
ይጠቀማሉ፡፡ 
   4- አፍንጋጭ ግንዛቤዎችንና አስተያየቶችን እንድሁም ተመራጭ 
ያልሆኑ የጥናት ጥረት ውጤቶችን በመከታተል ትክክለኛ የሃመኖት 
አስተምህሮ ናቸው በማለት መቅጠፍ በነሱ ዙሪያ ያለውን 
የሙሁራን አቋምና የሰነዘሩትን ነቀፌታ ወደጎን በመተው በነዚህ 
አፈንጋጭ ግንዛቤዎች እውነተኛ መመሪያዎችን ለማፍረስ ሙከራ 
ያደርጋሉ፡፡ 
   5- ከሃይማትና ከሳይንስ መካከል አለ የሚባለውን የግጭት አፈ 
ታሪክ ተጨባጭ አስመስሎ ለማቅረብ ሙከራ ያደርጋሉ፡፡ 
ይህውም ሳይንሳዊ መላምቶችን ሳይንስ ቁርጥ አቋም የወሰደባቸው 



የሰው ልጅ ግዴታ ሊቀበላቸው የሚገባ እውነታዎች አስመስሎ 
በማቅረብ ሲሆን የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብን አጉልተው 
ያቀርባሉ፡፡ ይህ ጸንሰ ሀሳብ የተሰነዘሩበትን አያሌ ነቀፌታዎች 
መቋቋም ያልቻለ ከመላምት ያላለፈ ጽንሰ ሀሳብ ነው፡፡ 
   6- አንዳንድ ከመካከለቸው የመፃረር ገጽታ ያለባቸው 
የሚመስሉ ንባቦችን መከታተልና የሰው ልጅ ሰራሽነቱን 
የሚያንጸባርቅ ተቃርኖ ያለ በማስመስል የትንቢት ጥብቀነትና 
የሃማኖት ንባቦች ቅድስናን ለማረከስ ጥረት ያደርጋሉ፡፡ 
   7- የነዚህን ወገኖች ሥነ ጥበባት የሚከታተል ሰው ከስርኣተዊ 
የውይይትና ክርክር ሥነ ምግባር ውጭ መሆናቸውን በቀላሉ 
ሊገነዘብ ይችላል፡፡ እንድሁም ስርአት አልባ ዘይቤያቸውን፣ 
ስድብና ያለ ምክኒያት መሳለቅ ማብዛታቸውን እንድሁም 
ለውይይት ከቀረቡ ጉዳዮች እውነተኛ ይዘት የሚያርቅ በሆነ 
መልኩ ነገሮችን ለማመሳሰልና ሀሳቦችን ለማምታታት 
የሚያደርጉትን ጥረት ሊመለከት ይችላል፡፡ ከዚህ ሁሉም ይበልጥ 
የሚያስደንቀው ለውይይት የሚያቅርባቸውን ጉዳዩች ምንነት 
በጥልቀት የማያውቁ መሆናቸው ነው፡፡ 
 
የክህደተ ፈጣሪነት መከሰት ምክንያቶች፡ 
   በሰው ልጅ ታሪክ ውሰጥ የክህደተ ፈጣሪነት መስፋፋትና ያለው 
ተጽእኖ መጠናከር በአሁኑ ወቅት በአለው መልኩ ታይቶ 
አያውቅም፡፡ በእርግጥ የእምነቱ አራማጆች በተለያዩ ቦታዎች 
ተበታትነው ይኖሩ ነበር፡፡ ቁጥራቸውም እጅግ አነስተኛ ነበር፡፡ 
በዚህ ምልኩ ነበር አስከ አለፉት አምስት መቶ ዓመታት ድረስ 
የቆየው፡፡ በዚያን ወቅት ነበር የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
የመጀመሪያው ፍንጣቂ በምእራቡ ዓለም ማእከላዊ ከፍል ብቅ 
ያለው፡፡ ከዚህም ላይ የዚህ የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ እንድከሰት 
ያደረጉ ምክንያቶችን ለማጠንጠን ጥናታችንን ልንጀምር 
እንችላለን፡፡ 
 



 
አንደኛ፡ በምእራቡ ዓለም የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
እንድከስት ሚና የነበራቸው ነገሮች፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነትን በግልጽ ያስነበበውና ወደሱም በይፋ ስብከት 
ያሰፈረው የመጀመሪያው መጽሐፍ በ1770 የተጻፈ መሆኑ 
ይታወሳል፡፡ እሱም በባሮን ዲ ሁልባኽ የተጻፈው ‹የተፈጥሮ 
ስርኣት› የተሰኘው መጽሐፍ ሲሆን ደራሲው በዚህ መጽሐፍ የሰው 
ልጅ ከተፈጥሮ ባሸገር ለአለ ነገር ትኩረቱን አቁሞ ለራሱ ለጠፈጥሮ 
ትኩረት እንዲሰጥ ጥሪ አድርጓል፡፡ ሲያብራራም አንድህ ይላል፡ 
‹የሰው ልጅ በተፈጥሮ ውስጥ ይገኛል፡፡ ራሱን ከሱ ነፃ ማድረግ 
ለማይችለው ህጉም ግዴታ ተገዢ ነው፡፡›  
   በኢሮፕ ተላላቅ ፈላስፋዎችና የታሪክ ሊቆች የክህደተ 
ፈጣሪነትን ሀሳብ ደግፈዋል፡፡ ከነሱም መካከል ‹ኒቼ›፣ ቮልቴር›፣ 
ካርል ማርክስ›፣ ‹አንጀልዝ›፣ ‹ራሲል›፣ ‹ኮንት›ና ሌሎችም ተላላቅ 
ፍላስፋዎች፣ የማህበራዊና የታሪክ ሊቆች ይካተታሉ፡፡ እነዚህና 
ሌሎችም ፈላስፋና የታሪክ ሊቆች ሀሳቡን በመቀበላቸው በነሱ ላይ 
እምነት የነበራቸው በርካታ ሰዎች  በወቅቱ በነበረው ሃይማኖታዊ 
ጸንፈኛ ጫና ለመላቀቅም ሲሉ እንድሁም በበርካታ የተጣመሙ 
ሃይማኖታዊ አመለካከቶች ከወቅታዊ ሳንሳዊ ግኝቶች መካከል 
የተፈጠረው አለመጣጣም ባሳደረባቸው ተጽእኖ ምክንያት ይህን 
የክህገተ ፈጣሪነት ሀሳብን ተቀብለዋል፡፡ 
   ምእራባዊያን በከፊልም ቢሆን ወደክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
እንዲያመሩ ያደረጓቸውን ነገሮች እንደሚከተለው መዘርዘር 
ይቻላል፡ 
 
1- እውቀት ነክ ምክንያቶች፡ 
   ምእራባዊያን ወደክህደተ ፈጣሪነት እንዲገቡ ያደረጓቸው 
እውቀት ነክ ምክንያቶች ወደ ሁለት ይከፈላሉ፡ 
 
 



 
ሀ- ሳይንሳዊ ግኝቶች፡ 
   አስከ አለፉት አምስት መቶ ዓመታት ድረስ በአውሮፓ 
የእውቀት ምንጭ ሆኖ የቆየው በተጨባጩ አለም፣ በከዋክብት፣ 
በምድር፣ በፊዚክስ፣ በኬምስትሪና በተፈጥሯዊ ታሪክ ዘርፎች 
ያስቀመጡዋቸውና ከቅዱሳን ግንዛቤዎች ጋር ያቀላቀሏቸው 
የአርስቶና የበትሊሞስ ሳይንሳዊ አስተያየቶች ነበሩ፡፡ በዚያን ጊዜ 
የነበረው የኢሮፕ ህዝብም ሰለተጨባጩ አለም የነበረው 
አመለካከት መሰረቱ አነዚህ አስተያየቶች ነበሩ፡፡ 
   የህዳሴ ዘመንና የሳይንሳዊ እድገት በጀመረበትና በኢሮፕ 
ማሀበረሰብ ልብ ዝንድ እውቀታዊና ሃይማኖታዊ እንደሆኑ 
ይታመንባቸው ከነበሩ እውነታዎች ጋር የሚፃረሩ ሳንሳዊ ግኝቶች 
በተከሰቱበት ወቅት ሰዎች መሰረቱ ሃይማኖት ነው ብለው 
ከሚያምኑበትና አዲስ ከተገኙት ሳይንሳዊ እውነታዎች መካከል 
ጥልቅና መራራ ፍጥጫ ተፈጠረ፡፡ እንሆ ‹‹ኮፐር ኒኮስ›› የተባለው 
የሒሳብ ባለሞያ በአመነጫቸው የሒሳብ ግኝቶች፣ ‹‹ጋሊሎ›› 
የተባለው ፈላስፋ አዲስ በተፈላሰፈው የአጉልቶ ማሳያ ቴሌስኮፕ 
ምድር የዓለም ማእከል አለመሆኗን በመረጃ አረጋገጡ፡፡ ይልቁንም 
በጸሓይ የሚዞር ተራ ተከታይ ኮከብ መሆኑንም እንደዚሁ 
በሳይንሳዊ ድጋፍ ገለጹ፡፡ መሬት በተጨባጩ አለም የሚገኝ ቋሚ 
አካል ናት ጸሓይ፣ ጨረቃና ሌሎችም ከዋክብት በምድር በቀለበት 
መልክ በምድር ዙሪያ ይሽከረከራሉ የሚለው ከዚያ በፊት 
ተንሰራፍቶ የነበረው አመለካከት ፈራረሰ፡፡ አንድሁም ሌሎችም 
በርካታ እምነቶች በሳይንሳዊ ግኝቶች ምክንያት በዚሁ መልክ 
ፈራረሱ፡፡ ይህ ሁሉ ታድያ ሃይማኖት የሳይንሳዊ እድገት አንቅፋት 
ይሆናል የሚለው ሀሳብ እንድስፋፋ አደረገ፡፡ አእምሮዎች የእምነት 
መሰረት በሆኑት በሚከተሉት ሦስት የሃይማኖት ዋና ዋና 
ግንዛቤዎች መጠራጠር ጀመሩ፡፡ 
   1- ዓለምን የፈጠረ አምላክ የመኖሩ እምነት፡፡ 



   2- መድረሻ አላማ እየተባለ የሚታወቀው ለዓለም መለኮታዊ 
ንድፍና መለኮታዊ ግብ አለው የሚለው እምነት፡፡ 
   3- ዓለም ፈጣሪ የሚወስነው ሥነ ምግባራዊ ስርአት ነው 
የሚለው እምነት፡፡ 
   በወቅቱ በሰፊው ከተሰራጩና በዓለም በተለያዩ ክፍሎች ከፍተኛ 
ተጽእኖ ካሳደሩ የሳይንሳዊ ለውጦች ታላቁ የሆነው የዳርዊን 
ዝግመተ ለውጥ ኀልዮት በዘለቀ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በተጨባጩ 
ዓለም አፈጣጠር፣ አጀማመር፣ መዳረሻ፣ ግኝትና መጨረሻ ዙሪያ 
ለሚነሱ ጥያቄዎች እርኪ መልስ በመስጠት ረገድ ሃይማኖትን 
ይተካል የሚል እምነት አሳደሩ፡፡ በመሆኑም በፈተጣሪ መኖር 
በመያምኑ ወገኖች ዘንድ በሰፊው ተቀባይነትን አገኘ፡፡ 
   ይህ ጽንሰ ሀሳብ በሃያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ 
ከፍተኛ ውድቀት ቢደርስበትም የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
አራማጆች በዚህ ዘመን የሚመኩበትና ለከንቱ እምነታቸው 
ጠንካራ ድጋፍ ሆኖ ቆይቷል፡፡ 
   የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብና ከሱም ጋር የተስፋፉ የተሳሳቱ 
የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳቦች በብዙ ወገኖች ልዩ ልዩ ተጽእኖዎችን 
አሳድረዋል፡፡ እምነቱ የሚከተሉትን አቅጣጫዎች እንድይዝም 
አድርገዋል፡ 
   1- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በሳይንሳዊ መሰረቶች የተዋቀረ 
ነው፡፡ 
   2- ዓለምን የፈጠረ አምላክ መኖሩና እሱን ተከትሎ የተከሰቱት 
ሃይማኖተኞች የሚገዙላቸው ህግጋት በስው ልጅ እድገት ታሪክ 
በአንድ ወቅት ሚናውን ተጫውቶ ያለፈ የአስተሳሰባዊ እድገት 
ውጤት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም፡፡ ለዚህ ለአለንበትም ዘመን 
ተስማሚ አልሆነም የሚል ሀሳብን ማስፋፋት ነው፡፡ 
   3- በነዚህ ሀሳቦች ጸንቶ መቆየት ኋላ ቀርነት አንጂ ሌላ ነገር 
አይደለም፡፡ 



   4- በመጨረሻ የሥነ ምግባር ውድቀትና የሚያደርሰውና ቁስ 
አካለዊነት እንድስፋፋ የሚያግዘውን ለሃይማኖታዊና ሥነ 
ምግባራዊ ግዴታዎች ከመገዛት ነፃ መሆንን ማስፋፋት፡፡ 
 
ለ- የፍልስፍና አጠራጣሪ ጉዳዮች 
   በፍልስፍና ገጽታው ያለውን የክህደተ ፈጣሪነት አስተሳብ 
ወደጥንት ግሪካዊያን ዘመን በበመለስ የመሰረቱን ምንነት መግለጽ 
እንችላለን፡፡ በዚያን ዘመን የሰው ልጅ ገና በመዳህ ላይ ነበር ማለት 
ይቻላል፡፡ ይህ ነው የሚባል ሳይንሳዊ ግኝትም ሆነ ስለተጨባጩ 
ዓለም ታላቅ ነው የሚባል እውቀት አልነበረም፡፡ በመሆኑም የግሪክ 
ፈላስፋዎች ከተፈጥሮ በስተጀርባ ስለአለው ሁኔታ በአስቀመጡት 
የመላምት ክርክር የሰው ልጅን በአጠቃላይ እንደእንሰሳ በጭፍን 
ይነዱት ነበር፡፡ በፍልስፍና ጎዳና የተጓዙ ግሪካዊያን ተመራማሪዎች 
አንዳንድ ነባር ግንዛቢዎችን ውድቅ ለማድረግ በፍልስና አስተሳሰብ 
የተደገፉ መረጃዎችን አቀረቡ፡፡ ለምሳሌ የምክኒያታዊና የፍጥረታት 
መርህን ውደቅ የሚያደርጉ መረጃዎችን አቀረቡ፣ የደግነትና 
ተንኮልኝት ችግርን መከራከሪያ ጉዳይ አድርገው ትንቢት 
የሚባለው ነገር እውነት ሊሆን አይችልም የሚል ክርክር አነሱ፡፡ 
የተቀደሱ የሃይማኖት መጸፍትን ተቹ፡፡ (ዘላለማዊ ኑሮ) መርህን 
በመንቀፍ ከሞት በኋላ ሕይወት የለም አሉ፡፡ በዚህ ዘርፍ 
ተመሳሳይ ቅጅ (ኮፒ) ሊኖር ይችላል ወይም በሌላ መልኩ የሰው 
ልጅ ወደዚች ዓለም ሊመለስ ይችላል የሚል አዲስ ሀሳብ 
አመነጩ፡፡ በዚህ መልኩ የሚቀረብ የመፍትሄ ሀሳብ የፈጣሪን 
መኖር በመካድ የተመሰረተው የክህደተ ፈጣሪነት የመጀመሪያ 
እርምጃ ሆኗል፡፡ በመሆኑም እስካሁን ድረስ ከክህደትና ከእምነት 
መካከል ለአለው ፍልሚያ እንደመሳሪያ ሆኖ ቆይቷል፡፡ 
    በነዚህ መሰሎች የፍልስፍና ክርክሮች ፈጣሪ በመኖሩ አናምንም 
የሚሉ ወገኖችን የፍልስፍና መሰረት ምንነት በአጭሩ ማስገንዘብ 
እንችላለን፡፡ በፈጣሪ መኖር ማመንን አሻፈረኝ ያሉበት መሰረታዊ 
ምክንያት የሚከተሉት ነጥቦች መሆናቸውንም እንጠቁማለን፡ 



 
አንደኛው ምክንያት፡  
   የግኝነቱ መረጃዎች ፈራርሰዋል የሚል ግልጽ መረጃ የሌለው 
መከራከሪያ ማንሳት ነበር፡፡ አንዳንድ እንደ ‹‹ደይቪድ ህዮም››፣ 
‹‹አማኖኤል ከንት››ና ‹‹ቤርትራንድ ራሲል›› ያሉ ፈላስፋዎች 
መስሏቸው ወይም ማሳሳትን ኢላማ አድርገው በፈጣሪ መኖር 
መስክ የነበሩ መረጃዎች ከነመሰረታቸው ፈራርሰዋል ይህን መሰል 
ጉዳይ ለማረጋገጥ እውቀትን መሰረት ያደረገ ስርኣት አልተገኘም 
የሚል ማብራሪያ መስጠታቸው እንድሁም ሌሎች ፈላስፋዎች 
የእነዚህን መረጃዎች ትክክለኛነት ለማወቅ ከተሞክሮና ከህዋሳት 
የሰፋ ማረጋገጫ የለም በፊዚክስ የመጠን የሙከራ ጥናት የፈጣሪ 
መኖር መረጃዎችን ጨምሮ እውነትነቱ ገደብ የለሽ የሆነ ምርህ 
እንዴሌለ አረጋግጧል ማለታቸው ይህን ምክንያታቸውን 
አጠናክሮታል፡፡ 
 
ሁለተኘው ምክንያት፡  
   የተንኮል ችግር ነው፡፡ ይሀኛው መከራከሪያቸው ተጨባጩ 
ዓለም የፈጣሪ ሥራ መሆኑን የሚፃረሩ መረጃዎችን በማቅረብ 
የተመሰረተ ነው፡፡ ከዚያም ይህ ተጨባጭ ዓለም ሠሪ የለውም 
ወደሚለው ሀሳብ ይሻገራሉ፡፡ ይሀውም ተጨባጩ ዓለም 
ምክንያታዊ ነው፡፡ የሰራውም ፈጣሪ አለው እሱም ነው 
የሚያቀናብረው ካልን ይህ ዓለም ከማንኛውም ጎደሎና ብልሹነት 
ነፃ መሆን ነበረበት፡፡ ምክንያቱም ፈጣሪ ካለ በእውቀቱ፣
በችሎታውና በደግነቱ ለምሉእነቱ ወሰን የሌለው ምሉእ መሆን 
ይኖርበታል፡፡  ይህ እኛ የምንኖርበት በጉድለት፣ በብልሹነትና 
በተንኮል የተሞላው ዓለም እንዴት በእውቀቱ፣ በችሎታውና 
በደግነቱ ምሉእ የሆነ ፈጣሪ ሥራ ይሆናል? በማለት ይተነትናሉ፡፡ 
በዚህ የተሳሳተ ቁም ቅዠታቸው ምክኒያት ለዓለም ፈጣሪ የለውም 
ማለትም ለኛም ፈጣሪ የለንም ወደሚለው ከንቱ ሀሳባችው አመሩ 
ማለት ነው፡፡ 



 
ሦስተኛው ምክንያት፡  
    የፈጣሪ አስተሳብ ሀሳብ ተቀባይነት የለውም በሚል መከራከሪያ 
የተመሰረተ ነው፡፡ ሲያብራሩም አለ የምንለው ፈጣሪ እኛ 
ከምንኖርበት ከተጨባጩ ዓለምና በሱም ካሉ ነገሮች ባሕርይ 
የጠራ መሆን ይኖርበታል፡፡ ምክኒያም እነዚህ መርሆች ናቸው 
ለዓለም ፈጣሪ አለው እንድንል ያደረጉን፡፡ ይህን ማለትም 
ያለመረጃ አለ ብለን የምንከራከርለት ፈጣሪ አካል፣ ቦታ፣ ጊዜና 
ቅርጽ ያለው ሊሆን አይገባም፡፡ ከነዚህ መርሆዎች ነፃ የሆነ ፈጣሪ 
አለ ብሎ ማሰብ ምንም ትርጉም የሌለው ቃል ብቻ ከመሆን 
አያልፍም፡፡ ይሀውም እኛ በልባችን ከነዚህ ባሕርዮች ነፃ የሆነ ነገር 
ለማሰብ ብንሞክር ተገደን እነዚህ ባሕርዮች እንዳሉበት ማሰባችን 
አይቀርም፡፡ አካል፣ ቅርጽ፣ ቦታና ዘመን የሌለው ነገር አለ ብልን 
እንዴት ማሰብ እንችላለን? በመሆኑም የፈጣሪ መኖር ሀሳብ ምንም 
ዓይነት ባሕርይ ለሌለው ነገር የሚሰጥ ስም ከመሆን አያልፍም፡፡ 
ምክኒያቱም እነዚህን ባሕርዮች አለመኖር ለሱ ትርጉሙ አለመኖርን 
ያስከትላል፡፡ 
 
2- ስልጣኒያዊ ምክንያቶች፡ 
   የስልጣኒያዊ ችግሮች ከአዲሱ የኢሮፕ የስልጣኔ እድገት ጋር 
የተያያዘ ነው፡፡ ምእራባዊያን በድንቁርናም ይሁን በቅጥፈት 
በወቅቱ የነበረውን ሃይማኖት በማንኛውም ሳይንሳዊ እድገትና 
በስልጣኔ መሻሻል ጉዞ መስመር ላይ እንደተደቀነ እንቅፋት  ነበር 
የሚቆጥሩት፡፡ በመሆኑም አዲሱ የኢሮፕ ስልጣኔ የሰውን ልጅ ነፃ 
ለማውጣትና ለሱም የድሎት ኑሮን እውን ለማድረግ የሚያደርገው 
ጉዞ እንዲቀጥል ከተፈለገ ከዚህ ሃይማኖት መገላገል ፈጣሪ 
እንድሁም ይህን ዓለም የሚንከባከብ ኃይል መኖሩን መካድ 
አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው የሚል ጥልቅ እምነት ነበራቸው፡፡ 
ይህ አስተሳሰብ ሆን ተብሎም ይሁን በአለማወቅ ሀሳብን 
በመተቸት ዘርፍ በወቅቱ የተስፋፋውን የተሳሳተ አመለካከት 



መሰረት ያደረገ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ በዚህ አመለካከት 
ከመርሆች ምልኡነትና በአፈጻጻም ወቅት ከሚከሰቱ ጉድለቶች 
መካከል የማቀላቀል እንድሁም የአንድ ሀሳብ ደጋፊ የሚፈጽመውን 
መጥፎ ተግባር ወደራሱ ወደሃሳቡ የመመለስ ገጽታ ይታይበታል፡፡ 
 
3-ምጣኔ ሀብታዊ ምክንያቶች፡  
   የክህደተ ፈጣሪነት አመነት እንድስፋፋ እግዛ ካደረጉ ነገሮች 
እንዱ ክህደተ ፈጣሪነትን መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ ስርኣት 
መከሰቱ ነበር፡፡ ለዚህ ጉዳይ በተለይም ካርል ማርክስ የሰበከለት  
ሶሻሊዝም ስርኣት ከፍተኛ ሚና ነበረው፡፡ ይህ ስርኣት መነሻው 
ምጣኔ ሃብታዊ ሆኖ የካፒታሊዝም ስርኣት በግለሰቡ ላይ 
የሚያደርሰውን በደልና የህዝባዊ ኑሮ የሚመራውን ማሀበረስብ 
ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ሙከራ መከላከል ቢሆንም የኋላኋላ 
ድጋፊዎቹ ከምጣኔ ሀብት መስመር ውጭ የሆነ ሌላ ገጽታ 
አላብሰውታል፡፡ ሙቶ መነሳት፣ ለሒሳብ መቅረብና ፈጣሪ የሚባል 
ነገር የለም በመሆኑም ሰዎች በዚህች ዓለም ሲኖሩ በማንኛውም 
ቁስ አካል ያለገደብ የመደሰት መብት አላቸው የሚል መረጃ 
የሌለው አመለካከት አስቀመጡ፡፡ ሃይማኖቶች የተከሰቱትም 
ደሃዎችን ለመቆጣጣር ባለሀብቶች በአስቀመጡት ደንብ 
አማካይነት ነው ሲሉም የቅጥፈት ማብራሪያ አሰፈሩ፡፡ 
 
 
4- ማሀበራዊ ምክኒያቶች፡  
   አውሮፓዊያንን ሲያስጨንቅ የነበረው የተጣመመ የማሀበራዊ 
ሁኔታ የበደሎች ተግባራት መስፋፋት፣ የተላያዩ የማሀበራዊ 
መደቦች መፈጠርና ያስከተለው አስከፊ ተግባር እንድሁም በመላ 
ማሀበረሰቡ  ፍትህን እውን ማድረግ አለመቻሉ የክህደተ ፈጣሪነት 
እምነት እንድሰፋፋ እግዘዋል፡፡ ይህ ሁኔታ አእምሮዎች የሰውችን 
ጥቅም የሚያስከብር ፈጣሪ አለ የሚለውን ሀሳብ እንዳይቀበሉ 
እንቅፋት ሆኗል፡፡ 



 
5- መንፈሳዊ ምክንያቶች፡ 
   ፐል ፊትዝ የተባለው አሜሪካዊው የሥነ ልቦና ባለሞያ 
ግለሰቦችና በማሀበረሰቡ የክህደተ ፈጣሪነት እምነትን መቀበል 
ስለሚችሉ መንፈሳዊ የሥነ ልቦና ጥናቶች አካሂዷል፡፡ ›የክህደት 
ፈጣሪነት ሥነ ልቦና› ከአሳተመ በኋላ የከህደተ ፈጣሪነት የሥነ 
ልቦናና መነሻውን አስመልክቶ ሰፊ የጥናት በር ተከፍቷል፡፡ 
ደራሲው በዚህ መጽሐፉ ሰዎችን በፈጣሪ መኖር እንዳያምኑ 
እንቅፋት የሆነውና በኋላም በፈጣሪ እንዲክዱና ለክህደተ 
ፈጣሪነት እንዲገዙ ምክንያት የሚሆኑት የእንድ ሰው የመንፈስ 
የማንነትና የማሀበራዊ ምክኒያቶች መሆናቸውን አረጋግጧል፡፡ 
‹ፊትዝ› በዚህ መጽሐፉ እንዲህ ይላል፡ ‹ማንኛውም የክህደተ 
ፈጣሪነት ሀሳብ ከሚያነሳቸው የእውቀትና የአምክንዮ ምክንያቶች 
በርካታ መንፈሳዊና የማንነት ምክንያቶች የሚገኙ ለመሆኑ 
እርግጠኛ ነኝ፡፡› 
   በግለሰቡም ሆነ በማሀበረሰቡ የሚደርሱ የግልና አጠቃላይ 
መከራዎች መንፈሳዊ ውዝግቦችን ይፈጥራሉ፡፡ እነሱም ሰዎች 
የክህደተ ፈጣሪነትን እንዲቀበሉ ያደርጋሉ፡፡ ወይንም ለሱ በቀጥታ 
ምክኒያት ይሆናል፡፡ ወይም አንዳንድ ጊዜ ከሰው ልጅና ከፈጣሪው 
መካከል ያለውን የግንኙነት ምንነት ባለማወቅ እንድሁም 
በተጫበጩ ዓለም ያለውን የተንኮልና የመከራ ትርጉምና ጥበብ 
በመዘንጋት ሰዎች ለዚህ እምነት እንዲገዙ ይገደዳሉ፡፡ 
   በእርግጥም የምእራቡ ማሀበረሰብ በአዲሱ ሳይንሳዊ አቢዎት 
ምክኒያት ለበርካታ የእውቀትና የአስተሳሰብ አለመረጋጋት 
ተዳርጓል፡፡ ሚዛን የማጣትና የጥርጣሬ አደጋም በሰፊው 
ሰፍኖባቸው ነበር፡፡ በዚያን ወቅትም የክልሉን የኢኮኖሚና 
የማሀበራዊ ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ የለወጠ ግዙፍ የሚባል 
የኢንዳስትሪ አቢዎት ተካሂዶ ነበር፡፡ እሱም ጥልቅ የሆነ 
የማሀበራዊ መደብ መዛባት አስከተለ፡፡ ሰዎችም በተከሰተው 
ለውጥ ምክኒያት በሰፊ ትርጉሙ ስልጣኔን በማሰደድ ጎዳና 



ገብተው የፍጥነት ጉዙዋቸውን ቀጠሉ፡፡ በቁስ አካላዊ ፍላጎት 
ተዘፍቀውም ህዋሳዊ ጥማቸውን ለማርካት የሚያደርጉትን 
ጥረታቸውን አጠናከሩ፡ እነዚህ አዳዲስ የስልጣኔ፣ የባህልና 
የአስተሳሰብ ክስተቶች ከትክክለኛው የሃይማኖታዊ አስተምህሮ 
ከመራቅ ጋር ተዳምረው በስው ልጅ መንፈስ በቅደመ መስፈርት 
እንጂ ስሜትን እንዳያረካ ከሚገቱት ሃይማኖታዊ እገዳዎች ሸሽታ 
ወደ ክህደተ ፈጣሪነት እንዲትጠጋ የሚያደርጉ ሥነ መንፈሳዊ 
ምክኒያቶች ለመፍጠር በቂ መነሻዎች ነበሩ፡፡  
   ከዚያም በላይ  የወጣቱ መንፈስ ከላይ በተጠቀሱት አዳዲስ 
ክስተቶች ተጽእኖ እንዳይቀየር ጠንካራ አጥር የነበረውና የመልካም 
እሴቶችና ሥነ ምገባራት ምንጭ የሆኑት አርኣያነት ያለቸው 
ሙሁራን ክብር መራከስ ጉዳዩን አባብሶታል፡፡ ይህን ጉዳይ ‹ፊትዝ› 
(አባት አልባ› የሚል ስያሜ ሰጥቶታል፡፡ 
 
ሁለተኛ፡ በአረቡ ዓለም ክህደተ ፈጣሪነት የመከሰቱ ምክንያቶች፡፡ 
 
1- እውቀት ነክ ምክንያቶች፡ 
   በምእራብ የጀመረው የሳይንሳዊ ተሃዲሶ ወደምስራቅ 
በተዛወረበት ወቅት የምእራባዊ አስተሳሰብ አካል በመሆን የቁስ 
አካላዊ አስተሳሰብም አብሮ ወደምስራቅ ተሸጋግሯል፡፡ ይህ 
የምእራባዊው የቁስ አካላዊ ሀሳብ ተጽእኖ ያሳደረባቸው ሰዎች 
በክህደተ ፈጣሪነት እምነት እንዲገቡና ስለሱም እንዲከላከሉ ሰፊ 
ሚና ነበረው፡፡ ይህ ሁኔታ በምእራባዊያን መምህሮች እጅ 
ትምህርት በቀሰሙ ወገኖች በጉልህ ታይቷል፡፡ 
   ከዚያም አልፎ እነዚህ ሰዎች የሙከራዊ የሥነ ተፈጥሮ ሳይንስ 
በደረሰበት እድገት ያለወሰን መደነቅ በዚህ በአዲሱ ስርኣት 
የማይመሩ ሌሎች የእውቀትና የሙከራ ስርኣቶችን አስከመካድ 
አድርሷል፡፡ 
   እንድሁም ሌሎች ወደዓረቡ አለም ሰርገው የገቡ የአስተሳሰብ 
ስርአቶች ክህደተ ፈጣሪነት እንድስፋፋ ሚና ነበራቸው፡፡ ለምሳሌ 



ማነኛውም ሰው በልማድ፣ በባህልና በሃይማኖት ሳይታገድ አሱ 
እንደሚያየውና እንደራሱ ፍላጎት የህልውናውን ማንነት የመወሰን 
መብት አለው የሚል ሀሳብ ይዞ የመጣው ህልውናነት በዓረቡ 
ዓለም በገባበት ወቅት ለክህደተ ፈጣሪነት መስፋፋት ምክኒት 
ሆኗል፡፡ 
 
2- ስልጣኔ ነክ ምክንያቶች፡ 
አዲሱ የምእራብ ስልጣኔ ገጽታ በዓረቡ ማሀበረሰብ ተጽእኖ 
አሳድሯል፡፡ ይህ ስልጣኔ በቅንጦትና በቁስ አካላዊ መስክ 
ወደእድገት አድማስ ያደረገው ምጥቀትም አስደምሞት ነበር፡፡ 
በመሆኑም የምእረብ ተከታይነት ሁኔታ በቁጥጥር ስር አዋለው፡፡ 
የስልጣኔን ሁኔታ በጠቅላይነት መመለከትን መረጠ፡፡ በርካታ 
የዓረብ ማሀበረሰብ አባላት ምእራባዊያን በስልጣኔ ፈጣን እድገት 
ያስመዘገቡት ሃይማኖትን ከሳይንስ በመለየታቸው ነው የሚል 
እምነት አደረባቸው፡፡ ከዚያም አልፎ ምእራባዊያን ሃይማኖትን 
አስከመካድና በሱም ላይ እስከማመጥ መድረሳቸው ሕይወታቸው 
ተስካክሏል የኢንዳስትሪ፣ የእውቀትና የስልጣኔ እድገት ሰብልን 
ለመሰብሰብ ችለዋል ከሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ፡፡ በሳተላይት 
ተሌቭዢን ጣቢያዎች፣ በኢንተርኔትና በማሀበራዊ መገናኛ ዘርፎች 
ጠፈር ለዓለም ክፍት መሆኑ እንድሁም በነዚህ የመገናኛ ዘዴዎች 
አማካይነት የሚተላለፉ ሰሜት ቀስቃሽና አጠራጣሪ ነገሮች ታዳጊ 
ወጣቶችንና ወጣቶችን በማተለል መስክ የድርሻቸውን 
ተውጥተዋል፡፡ አሉታዊ ተጽእኖውን የሚከላከል ምንም ዓይነት 
ተቃራኒ ዘመቻ አለመኖሩ ይህ ሀሳብ በቀላሉ ወደዓረቡ ማሀበረሰብ 
እንዲሸጋገር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡ 
 
3- መንፈሳዊ ምክንያቶች፡  
   በዚህ ዘርፍ የነበሩት መንፈሳዊና የማንነት ምክንያቶች ብዙ 
ነበሩ፡፡ ከነሱም መካከል የሚከተሉት ይገኛሉ፡ 



   1- የራስን ማንነት በመገመት ወሰን ማለፍ፣ ማንኛውም ሰው 
ራሱን ከሁሉም በላይ አድርጎ በመገመት በሚያገኘው ደስታ ራሱን 
ለማርካት መሞከርና እሱ በአእምሮው፣ በብልጠቱና በልዩ 
ችሎታው ከሰው በላይ መሆኑና ሰዎች ከሱ በታች መሆናቸውን 
በልቡ ማሰደር ሲሆን በቅዠትና በድንቁርና የተዘፈቀ በመሆኑ 
በክህደተ ፈጣሪነት እነዚህን ፍላጎቶቹን ማርካት የሚችል 
ይመስለዋል፡፡ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታይ መሆን 
የምርጥነትና የባለ ልዩ ችሎታነት ቁንጮ መሆኑን በመገመት 
የድንቅ አእምሮ ባለቤቶች እንጅ ማነም ሊደርስበት አይችልም 
እሱም ከነሱ አንዱ መሆኑን በአከባቢው ያሉት ሰዎች ሁሉም 
በማይያዝና በማይጨበጥ ሃይል ስለሚያምኑ አንድሁም በከንቱ 
ራሳቸውን በአምልኮ ሰለሚያደክሙና አካላቸውን ከደስታና ድሎት 
ሰለሚገቱ ኋላ ቀሮች ናቸው በሚሉት ሀሳቦች ራሱን ሊያሳምን 
ይፍጨረጨራል፡፡ እንድህ ዓይነቱ ሰው ምላሰ ረጂም፣ በሌሎች 
ፌዝ፣ ቀልድና ማሾፍ የሚያበዛና ራስን አሞጋሽ የሚል ስያሜ 
ከመሰጠቱ ሌላ ስም ምንም ስም አይኖረውም፡፡ 
   2- ወደእብሪተኝነት ደረጃ የሚያደርስ ወስን የለሽ የግል ነፃነት 
ለማግኘት መሞከር፣ የትእዛዝና ክልከላ መርህን መቃወም፣ 
ከሃይማኖታዊ ግደታዎችና ከማሀበራዊ ስርኣቶች ራሱን በማውጣት 
የማንነት አለመረጋጋት፣ የሥነ ልቦና በሽታና አስገዳጅ ጎትጓች 
እንድሁም ሌሎች ችግሮች የሚያስከትሉትን የመንፈስ ፍላጎት 
ለማርካትና በዳተኝነት ለመኖር የሚያደርገው ጥረት ነው፡፡ 
   3- በመንፈሳዊ ሽንፈት ምክኒያት የተፈጠረውን የጉድለትና 
የበታችን ስሜትን ለመላቀቅ የሚያደርገው ሙከራ ሲሆን ይህ 
ጉዳይ ከዓረብ ማሀበረሰብና ከሌላው ማሀበረሰብ መካከል 
በተለይም በዘመናዊ ሳይንስ ዘርፍ በሚደረግ የተሳሳተ የማነፃፀር 
ተግባር ምክንያት ይከሰታል፡፡ ይህ ሰውዬ በአንዳንድ ሙስሊሞች 
የሚታየውን ማንኛውንም ጎደሎና ኋላ ቀርነት ከእስልምና እምነት 
ጋር ያስተሳስራል፡፡ በምስራቅም ይሁን በምእራብ የሚመዘገቡ 
ስኬቶችን ሁሉ ከክህደተ ፈጣሪነት ጋር ያቆራኛል፡፡ 



   4- በሃማኖት፣ በማሀበራዊና በሌሎችም ዘርፎች ነገሮችን 
ማክረር፣ ከህግ፣ ከአእምሮና ከተፈጥሮ ውጭ በሆነ መልኩ ራስን 
በመግረፍ ወሰን ማለፍ፣ ራስን ማስጨነቅ፣ አእምሯዊ ጠባብነት 
መፍጠር ሲሆን መንፈስ ማስደንበርን ያስከትልና ፈጣን አጸፋ 
መልሱ ወደክህደተ ፈጣሪነት መግባት ይሆናል፡፡ አንድ ሰው 
የልከኝነት ብሶሉን (የአቅጣጫ መለኪያውን) ካጣ ንፋስ 
ወደየትኛም አቅጣጫ ያማታዋል፡፡ ከነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲስ 
የሚከተለውን ዐረፍተ ነገር እናገኛለን፡፡ ‹አክራሪዎች ጠፉ›29  
   5- ሥነ ልቦናዊ አለመረጋጋት፡ በከፍተኛ ደረጃዎቹ አምልኮን 
በመጊባ ከማድረስና ከአዲሱ ቁስ አካላዊ ስልጣኔ ውጤቶች 
መካከል ያለውን መስማማት ለይቶ ማወቅ ባለመቻሉ 
የሚፈጠረው ሥነ ልቦናዊ አለመረጋጋት እንድሁም የሥራዎችን 
ደረጃና የሰው ልጅ መንፈስ በሚዳከምበት ወቅት የእስልምና 
እምነት የሚሰጠውን እፎይታ ባለመገንዘብ በርካታ ሰዎች መላ 
የሃይማኖት ስርኣቶችን እንፈጽምም በማለት ሃይማኖተኝነታቸውን 
እርግፍ አድርገው ይተዋሉ፡፡ በዚህም ያለምንም ቅድመ መስፈርትና 
እገዳ ፍላጎታቸውን የማርካት መብት የተሰጣቸው ይመስለቸዋል፡፡ 
 
4- ማሀበረሰባዊ ምክንያቶች፡  
   1- የማሀይምነት ችግር፡ የማሀይምነት ችግር ስንል የማንበብ 
መፃፍ ማሀይምንት ማለታችን ሳይሆን ባለቤቱን ወደጠባብ 
አድማስ የሚያደርሰውንና የአፍንጋጭ አስተሳሰብ ውጤቶችን 
መተንተን ባለመቻሉና መሰረተቢስ ባህሉ ለዚህ ለጠማማው 
የክህደተ ፈጣሪነት አስተሳሰብ ሰለባ የሚያደርገውን የግንዛቤና 
የንቃት ማሀይምነት ማለታችን ነው፡፡ 
   2- የእመነት ማሀይመነት ችግር፡ የእምነት ማሀይምነት ችግር 
እጅግ አደገኛ እንደሆነ ይገመታል፡፡ በተለይም የግሎበላይዜሽን 
መንፈስና በባህል ለሌላው ክፍት የመሆን ፖሊሲ በተስፋፋበት 
በአሁኑ ወቅት እንድሁም ዓለምን እንደ አንድ መንደር ያደረገው 
                                                             
29  ሙስሊም ዘግበውታል  



በፍጥነት እየተስፋፋ ያለው የመገናኛ ዘዴዎች መሰራጨትና 
አላማቸው ያልታወቁ የሆኑ ድረ ገጾች መብዛት በዓለም አቀፍ 
በአሉ የበሄራዊ መገናኛ ገጾች አጠራጣሪና ግልጽ ያልሆኑ ሀሳቦችን 
ማሰራጨታቸው ሁኔታውን አባብሰውታል፡፡ እነዚህ የማሀበራዊ 
መገናኛዎች በፈጣሪ ባህርይ እንድሁም በነብያትና በመልክተኞች 
ማንነት ላይ ስድቦችንና ጽያፍ ቃላትን    የሚሰነዝሩ ዘላፊዎችን 
ያስተናግዳሉ፡፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነት ቀፎ ልብን በድንገት አግኝቶ 
እንደሚቆጣጠረው ሁሉ በአጋጣሚም ቀፎ አእምሮን አግኝቶ 
ሊቀራመተው ይችላል፡፡ ወጣቶች እውቀታዊ መከላከያቸው ደካማ 
በመሆኑ ምክንያት የክህደተ ፈጣሪነት ወይም ወደሱ እንዲያመራ 
ለሚያደርጉ ሀሳቦች ሰለባ ሊሆን ይችላል፡፡ 
   3- ትንሽም እንኳ ቢሆን አስተሳሰባዊ መከላከያ በማጣቱ 
ለአጠራጣሪ ነገሮች መዳረግ ነው፡፡ ከክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
አራማጆችና ከሃይማኖት ነቃፊዎች ጋር ተመጣጣኝ ያልሆነ ክርክር 
ውስጥ በመግባት እንድሁም ስለሃይማኖት የሚያጠራጥርና አፍራሽ 
ሃሳቦች የሚያነሳ ተከራካሪውን ብቃት በመናቅ በርካታ ወጣቶች 
በነፃነትና ልቅ በመሆን ጎዳና እንድገቡና ከሙሁራንና ከባለሞያዎች 
ምክር መቀበልን አሻፈረኝ ይላሉ፡፡ 
    4- የሃይማኖተኞችን ጉድለት ማግዘፍና የዚህን ጉድለት ውጤት 
የሃማኖት ጉድለት አድርጎ መቁጠር ነው፡፡ እነዚህ ጉድለቱች 
እንደአቅም ማጣት፣ በደል መፈጸም፣ ድንቁርና፣ ለስሜት መገዛት፣ 
ስንፍና፣ ለፍላጎት መገዛትና የመሳሰሉ ሰብኣዊ ጉድለቶች ወይም 
አምልኮ አፈጻጸምን ማጣመምና የትንቢታዊ ቃላትን አንድምታ 
በራቀ መልኩ ማከናውን መሆኑ ለጉዳዩ ለውጥ አያመጣም፡፡ 
   5- ወጣቶች ተግባራዊና ትንቢታዊ ትእዛዛትን በመልካም ልቦና 
ማቀፍ አለመቻላቸውና በደረቅ ሳንሳዊ ትምህርት ወይም እድሳትና 
ፈጠራ በጎደለው የሙሁራን ተግሳፅ መመካታቸው ነው፡፡ 



   6- በርካታ ወጣቶች ለነሱ እንደሰንሰለት የሆኑትንና ፀረ ግል 
ነፃነት እንደሆኑ የሚገምቱዋቸውን የዓረብ ማሀበረሰብ ልምድና 
ባህሎችን እንቀበልም የሚል ፍላጎት ማሳደራቸው ነው፡፡ 
   7- ከሃይማኖትና ከሃይማኖተኝነት አስደንባሪ የሆነው 
የሃይማኖታዊ ደረቅነትና ጸንፈኝነት ነው፡፡ በክህደተ ፈጣሪነት 
ከተጠመዱ ሰዎች ብዙሃኑ ወደዚህ እምነት የገቡት ለአጋጠማቸው 
ሃይማኖታዊ፣ ማሀበራዊና ቤተሰባዊ አክራካሪ ነገር እንድሁም 
ለአስተሳሰባዊ ጸንፈኝነት እንደሥነ ልቦናዊ የበቀል አፃፋ በማድረግ 
እንደነበር ታውቋል፡፡ 
   8- ስለተጨባጩ ዓለም አጀማመርና እሱን ሰለፈጠረው ኃይል 
አርኪ መልስ የሚፈልጉ ጥያቄዎች የሚያነሱ ብሩህ አእምሮ 
ያላቸው ታዳጊ ወጣቶች መኖራቸውና የሚያጋጥማቸው አፈና 
ነው፡፡ በርካታ በክህደተ ፈጣሪነት የገቡ ሰዎች ወደዚህ እምነት 
እንዲያመሩ ያደረጋቸው ልባቸውን ያናወጡ ጥያቄዎች 
በማንሳታቸውና አርኪ መልስ በማጣታቸው ምክንያት እንደነበረ 
ታውቋል፡፡ 
 
5- የጸንፈኛ ቡድኖች ማጋነን፡  
   ጸንፈኛ ቡድኖች የሚፈጽሙት የማነጋነን፣ ሌላውን በክህደት 
የመወንጀል፣ የአጥፍቶ መጥፋት፣ የሽብር፣ የሕይወት ማጥፋትና 
በሰላማዊ ህብረተሰብ ጸጥታን ማደፍረስ ተግባር አንዳንድ ወገኖች 
ዘንድ በዐጠቃላይ ሃይማኖትን አስከመካድ ያደረሰ የበቀል አጸፋን 
አስከትሏል፡፡ 

* * * 
 
 

 
 
 
 
 



 
ክህደተ ፈጣሪነት በግለሰብ፣ በቤተሰብና በማሀበረሰብ ደረጃ 
ሊያደርሰው የሚችለው አደጋ 
    ክህደተ ፈጣሪነት አደገኛ ገጽታ ተው፡፡ አደጋው በግሰብ ደረጃ 
ይጀምርና ከዚያም በቤተስብ ድረጃ ዘልቆ በኋላም በማሀበረሰብ 
ደረጃ ይንጸባረቃል፡፡ ይህውም እንደሚታወቀው ግለሰብ የቤተሰብ 
ፍሬ ሲሆን ቤተሰብ ደግሞ የማሀበረሰብ ህዋስ ነው፡፡ 
   የመለኮታዊ እምነቶች ለሰው ልጅ ጥቅም ባላቸው ነገሮች፣ 
ለሕይወት፣ ንብረትና ለክብር ደህንነት ምክንያት በሚሆኑ ነገሮች፣ 
በፍትህ እሴቶች፣ በእኩልነት፣ በእውነተኝነት፣ በታማኝነት፣ 
በትእግስተኝነት፣ የህዝቦችና ሀገራት ጥቅም በማስከበር እና 
በሌሎችም ጥቅም ባላቸው ነገሮች አስፈላጊነት አንድ አቋም 
ወስደዋል፡፡ እነዚህ ነገሮች የሃይማኖት ህግጋት አለማዎች በመባል 
ይታወቃሉ፡፡ በነዚህ አጠቃላይ ሰብኣዊ መርሆች የመለኮታዊ 
ህግጋት እንዱ ሌላውን የተጻረረበት ሁኔታ የልም፡፡ ከነሱም 
አንድም ነገር አልተሰረዘም፡፡ 
   ክህደተፈጣሪነት በግለሰብ፣ በማሀበረሰብና አጠቃላይ በህዝቦች 
ላይ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ብልሹነቶችና ተንኮሎች እንድስፋፉ 
ያደርጋል፡፡ ከነሱም መካከል መልካም እሴቶች መወዛገብ፣ ወንጀል 
መስፋፋት፣ ቤተሰብና ማሀበረሰብ መበታተን፣ የመንፈስ ባዶነትና 
መረበሽ መስፋፋት፣ እንድሁም እንደራስን ማጥፋት፣ ሶዶማዊነትና 
የመንፈስ ጭንቀት ያሉ አደገኛ ገጽታዎች መሰራጨት የሚሉት 
ጥቂቶቹ ናቸው፡፡  
   በዚህ ጎዳና መጓዝ ተጓዡን ያወድማል፣ በዚህች ዓለምና 
በመጪው ዓለምም ለጥፋት ይዳርገዋል፡ መራራው የክህደተ 
ፈጣሪነት ጭብጥ እንደማፈንገጥ፣ ሶዶማዊነትና መንፈስ ጭንቀት 
ባሉ የሥነ ልቦናና የአካል በሽታዎች የተሞላ ነው፡፡ ወንጀል 
ይስፋፋበታል፣ የራስን ማጥፋት፣ ግድያና ንብረት የማወደም 
ወንጆሎች ይበዙበታል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
َمِة  َٰ ِی ق َۡوَم ٱلۡ ُۥ ی َھُۥ َمِعیَشٗة َضنٗكا َونَۡحُشُره ِنَّ ل َإ َۡعَرَض َعن ِذۡكِري ف َوَمۡن أ

َۡعَمىٰ  َِصیٗرا .أ َۡد ُكنُت ب َۡعَمٰى َوق ِٓي أ َِم َحَشۡرتَن َاَل َربِّ ل َك  .ق تَتۡ َ َِك أ ل َاَل َكَذٰ ق
َاۖ  َنَِسیتَھ ُنَا ف ت َٰ ُنَسىٰ َءای َۡوَم ت ی َِك ٱلۡ ل َۡم یُۡؤِمۢن  .َوَكَذٰ َۡسَرَف َول َِك نَۡجِزي َمۡن أ ل َوَكَذٰ

َٰىٓ  ۡبق َ ََشدُّ َوأ ِ أ ِخَرة ََعَذاُب ٱۡألٓ ِت َربِِّھۦۚ َول َٰ َای ـٔ ِ  .ب



(«ከግሣጼዬም የዞረ ሰው ለእርሱ ጠባብ ኑሮ አለው፡፡ በትንሣኤም 
ቀን ዕውር ኾኖ እንቀሰቅሰዋለን፡፡ «ጌታዬ ሆይ! ለምን ዕውር 
አድርገህ አስነሳኸኝ በእርግጥ የማይ የነበርኩ ስኾን» ይላል፡፡  
(ነገሩ) እንደዚሁ ነው፡፡ «ታምራታችን መጣችልህ፡፡ ተውካትም፡፡ 
እንደዚሁም ዛሬ ትተዋለህ» ይለዋል፡፡  እንደዚሁም ያጋራንና 
በጌታው አንቀጾች ያላመነን ሰው እንቀጣዋለን፡፡ የመጨረሻይቱም 
ዓለም ቅጣት በጣም ብርቱ ሁልጊዜ ዘውታሪም ነው፡፡)30 
እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

َھُمۡ  ل َۡعَمٰ ََضلَّ أ َّھُۡم َوأ َتَۡعٗسا ل َُرواْ ف ِذیَن َكف َّ  َوٱل
 

(እነዚያም የካዱት ለእነርሱ ጥፋት ተገባቸው፡፡ ሥራዎቻቸውንም 
አጠፋባቸው፡፡)31 
   ይህም ሃይማኖት የተፈጥሮ ሕይወት መዋቅርና ዋልታው 
መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ያለሃይማኖት ሕይወት ሕይወት 
ያለመልካም እሴት፣ ያለስርኣትና ያለሥነ ምግባር ማለት ነው፡፡ 
የሰው ልጅ በቀጥተኛው ጎዳና የሚያደርገውን ጉዞ ቅን ለማድረግ 
ሃይማኖት የጀርባ አጥንት ነው፡፡ አንድ ሰው ከፈጣሪው ጋር 
ጠንካራ ግንኙነት ከሌለው ሃይማኖታዊ፣ ልምዳዊና ባህላዊ 
ቅጣቶች ምንም እንኳ የረቀቁ ቢሆኑም በተጨባጩ ዓለም ያለውን 
የዚህን ሰው  እንቅስቃሴ ቅን ሊያደርጉት አይችሉም፡፡ በመሆኑም 
የክህደተ ፈጣዲነት አደጋ እንደሚከተለው ሊገለጹ ይችላል፡ 
 
አንደኛ፡ ክህደተ ፈጣሪነት በግለሰብ ደረጃ የሚያደርሰው አደጋ 
ሁለተኛ፡ ክህደተ ፈጣሪነት በቤተሰብና በማሀረቡ የሚያደርሰው 
አደጋ 
 
 በመጀመሪያ ክህደተ ፈጣሪነት በግለሰቡ የሚደረስ አደጋ 
   ክህደተ ፈጣሪነት በግለሰቡ የሚያደርሰው አደጋ ጎልቶ 
የሚታየው ቅን የሆነውን የአላህን ስርአት የማይከተል ሲሆን ነው፡፡ 
ምክኒያቱም ከህደተ ፈጣነት እንድንጠብቃቸው የታዘዝነውን 
የሃይማኖት ህግጋት አለማዎች ያጠፋልና ነው፡፡ እነሱም 
ሃይማኖትን፣ ሕይወትን፣ አእምሮንና ገንዘብን መጠበቅ የሚሉት 
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31  ሙሐመድ (8) 



ናቸው፡፡ የሀገርን ደህንነት ማስከበርም እንደዚሁ ከነሱ ጋር 
ይቀላቀላል፡፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነት በነዚህ አላማዎች በየያንዳንዳቸው ላይ 
የሚያደርሰው ተጽእኖና እሱም በግለሰቡ ላይ እንዴት 
እንደሚንጸባረቅ ለማብራራት የሚከተለውን ዝርዝር እናቀርባለን፡  
 
ሃይማኖትን የመጠበቅ አላማ 
   ሃይማኖት ማለት ሰዎችን በእምነት ወደእውነትኛ መንገድ 
በስርኣትና ከሰዎች ጋር በአለው ግንኙነት አማካይነት ወደደጉ 
መስመር እንዲመሩ አላህ (ዐ.ወ.) በላካቸው መልክተኞቹ 
አማካይነት ያወረዳቸው መለኮታዊ ህግጋትን ያከተተ ደንብ ነው፡፡ 
ሰዎች በነዚህ ደንቦች ጥላ ስር በመግባታቸውና ትእዛዝን 
በመፈጸምም ሆነ ከእርም በመታቀብ ለነሱ ተገዢ በመሆናቸው 
የዚህችን ዓለምና የመጪዉንም ዓለም ደስታ ያገኛሉ፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ََال یَِضلُّ َوَال  َّبََع ھَُداَي ف ََمِن ٱت ِّي ھُٗدى ف ن َُّكم مِّ َن ِی ت َأۡ ا ی ِمَّ َإ َىٰ ف َۡشق َوَمۡن . ی
َۡعَمىٰ  َمِة أ َٰ ِی ق َۡوَم ٱلۡ ُۥ ی َھُۥ َمِعیَشٗة َضنٗكا َونَۡحُشُره ِنَّ ل َإ َۡعَرَض َعن ِذۡكِري ف  .أ

(ከእኔም የኾነ መሪ ቢመጣላችሁ መሪየን የተከተለ አይሳሳትም 
አይቸገርምም፡፡ «ከግሣጼዬም የዞረ ሰው ለእርሱ ጠባብ ኑሮ 
አለው፡፡ በትንሣኤም ቀን ዕውር ኾኖ እንቀሰቅሰዋለን፡፡)32 
የክህደተ ፈጣሪነት ይዘት አላህ (ሱ.ወ.) መኖርን አለመቀበል ወይም 
ሃይማኖትን በደምሩ መካድ ማለት መሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡ 
በመሆኑም ይህ አላማ መፍረሱ አይቀሬ ነው፡፡ ለሃይማኖቱ 
የምንገዛለት ኃይል የለም ካልን ሃይማኖት የለም ማለታችን 
ቅድሚያ ይሰጠዋል፡፡ ይህን ማለትም ሰውዬው እንደእንሰሳት 
ይልቁንም ከነሱ የበለጠ መንገድን የሳተ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َۡل  ِم ب َعٰ نۡ ِالَّ َكٱۡألَ ِۡن ھُۡم إ یًال إ ِ ََضلُّ َسب  ھُۡم أ
(እነርሱ እንደ እንስሳዎች እንጂ ሌላ አይደሉም፡፡ ከቶውንም እነሱ 
ይልቅ መንገድን የተሳሳቱ ናቸው፡፡)33 እሱ ያለገሳጭና ተቆጭ 
በምድር ብልሹነትን ያስፋፋል፡፡ ለፍላጎቱ ተገዢም ሆኖ ይኖራል፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
                                                             
32  ጦሃ (123 – 124) 
33 አልፉርቃን (44) 



ٖم َوَختََم  َٰى ِعلۡ ُ َعل َّ َّھُ ٱ ََضل ھُ َوأ ٰ ھَھُۥ ھََو َٰ ل ِ ََّخَذ إ ََرَءۡیَت َمِن ٱت ف َ َٰى َسۡمِعھِۦ أ َعل
ََال تََذكَُّرونَ  ف َ ِۚ أ َّ َۡعِد ٱ َۡھِدیِھ ِمۢن ب ََمن ی َوٗة ف َٰى بََصِرهِۦ ِغَشٰ ھِۦ َوَجَعَل َعل ِ ب َلۡ  .َوق

(ዝንባሌውን አምላኩ አድርጎ የያዘውን፣ አላህም ከዕውቀት ጋር 
ያጠመመውን፣ በጆሮውና በልቡ ላይም ያተመበትን፣ በዓይኑም ላይ 
ሺፋን ያደረገበትን ሰው አየህን! ታዲያ ከአላህ በኋላ የሚያቀናው 
ማነው? አትገሠጹምን?)34 
   በእውነቱ የፈጣሪን መኖር ከሃዲዎች ደንቁርናና ለፍላጎት መገዛት 
እንጂ ሌላ ነገር አያንቀሳቅሳቸውም፡፡ በድንቁርናቸው በዘተፈጥሮ 
ሊታወቅ የሚችለውን ማንኛውንም አዲስ የተከሰተ ተጨባጭ 
ነገርን ሁሉ ያስገኘው ሃይል መኖር አለበት የሚለውን ሀሳብ 
ይክዳሉ፡፡ ፍላጎትን ለማርጋት በመገዛታቸው የሃማኖትን ደንቦችና 
ስርኣቶች አሻፈረኝ ብለው እንደፈለጉ ሊፈነጩ፣ ሊበሉና ሊዝናኑ 
ይፈልጋሉ፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َّھُمۡ  ٗوى ل َّاُر َمثۡ ُم َوٱلن َعٰ نۡ ُكُل ٱۡألَ ُوَن َكَما تَأۡ ُكل َأۡ َُّعوَن َوی َتََمت َُرواْ ی ِذیَن َكف َّ ٱل  .وَ
(እነዚያም የካዱት (በቅርቢቱ ዓለም) ይጣቀማሉ፡፡ እንስሳዎችም 
እንደሚበሉ ይበላሉ፡፡ እሳትም ለእነርሱ መኖሪያቸው ናት፡፡)35 
 
ሕይወትን የመጠበቅ አላማ 
   አላህ (ዐ.ወ.) የሰውን ልጅ ፈጥሮ የሞገስን ሸማ አጎናጽፎታል፡፡ 
ከብዙዎቹ ፍጥረታቱም በአእምሮ፣ በእውቀት፣ ማብራራት 
በመቻል፣ በመናገር፣ በቅርጽ፣ ብውብ ገጽታ፣ ክብር በአለው 
አቋም፣ በተስተካከለ ቁመና፣ እውቀትን መቅሰም በመቻል፣ 
በሀሳብና በላቅ መልካም ምግባር በመላበስ የበለጠን ቦታ እንዲይዝ 
አድርጎታል፡፡ በእናቱ ማህፀን እያለ ከዚያም በኋላ በአሉት 
የሕይወት ደረጃው ሌላ ፍጥረትን አድርጎ አስከፈጠረው ጊዜ ደረስ 
ልዩ እንክብካቤና ጥበቃም አድርጎለታል፡፡ የሕይወት መጠበቅ 
ማለት የግለሰቡንም ሆነ የማሀበረሰቡን ህይወት ከጥፋት መጠበቅ 
ማለት ነው፡፡ ምክኒያቱም ተጨባጩ ዓለም የምንለው ከግለሰቦች 
የተዋቀረውን ማሀበረሰብ ነው፡፡ እያንዳንዱ ነፍስ የዓለም ከፊል 
አካል የሆነው የተለየ ባሕርይ አለው፡፡ 
   ህይወትን መጠበቅ ማለት የህግ ሊቆች እንደሚሉት የገደለን 
በመግደል የሰዎችን ሕይወት መጠበቅ ማለት አይደለም፡፡ 
                                                             
34  እልጃሲያ  (23) 
35  ሙሐመድ (12) 



ምክኒያቱም እሱም አንዳንድ የሚያመልጡ ነገሮችን ለመጠበቅ 
ሲባል የሚፈጸም ነው፡፡ ሕይወትን ምንም ነገር እንዳይደርስበት 
መጠበቅ ተቀዳሚ ይሆናል፡፡ እንድሁም ህይወትን መጠበቅ በቁስ 
አካል ብቻ የተወሰነ አይደለም፡፡ ይልቁንም የሰውን አካል ቁስ 
አካልና መንፈስን ያካተተ መሆን ይኖርበታል፡፡ ይሀውም ምድርን 
ማልማትና በሷም ተተኪነትን እውን ማድረግ የሚቻለው በዚህ 
መልኩ ሕይወትን መጠበቅ ሲቻል ብቻ ነውና፡፡ 
   የእስልምና እምነት መልእክት ዋና አላማ ያደረገው ነፍን 
መጠበቅ ደግሞ መሰረቱ ነፍስን ማጽዳትና ንጹህ ማድረግ ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
َب  ِكتَٰ ُِّمھُُم ٱلۡ َِك َویَُعل ت َٰ َۡیِھۡم َءای ُواْ َعل ل َتۡ ھُۡم ی نۡ ِیِھۡم َرُسوٗال مِّ بَّنَا َوٱۡبَعۡث ف َ ر

نَت ٱلۡ  َ ََّك أ ن ِ ۖ إ یِھۡم َ َویَُزكِّ ِحۡكَمة َحِكیمُ َوٱلۡ  .َعِزیُز ٱلۡ
(«ጌታችን ሆይ! በውስጣቸውም ከነሱው የኾነን መልክተኛ በነርሱ 
ላይ አንቀጾችህን የሚያነብላቸውን መጽሐፍንና ጥበብንም 
የሚያስተምራቸውን (ከክህደት) የሚያጠራቸውንም ላክ፤ አንተ 
አሸናፊው ጥበበኛው አንተ ብቻ ነህና» (የሚሉም ሲኾኑ)፡፡36 
እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

ُواْ  ل َتۡ ھُۡم ی نۡ َن َرُسوٗال مِّ ـۧ یِّ مِّ ََعَث فِي ٱۡألُ َِّذي ب یِھۡم ھَُو ٱل ِھِۦ َویَُزكِّ ت َٰ َۡیِھۡم َءای َعل
یٖن  ِ ب ٖل مُّ َٰ ِي َضل َف َۡبُل ل ُواْ ِمن ق ِن َكان َ َوإ ِحۡكَمة َب َوٱلۡ ِكتَٰ ُِّمھُُم ٱلۡ  .َویَُعل

(እርሱ ያ በመሃይሞቹ ውስጥ አንቀጾቹን (ቁርኣንን) በእነርሱ ላይ 
የሚያነብላቸው፣ (ከማጋራት) የሚያጠራቸውም፣ መጽሐፍንና 
ጥበብን የሚያስተምራቸውም የኾነን መልክተኛ (ሙሐመድን) 
ከእነርሱው ውስጥ የላከ ነው፡፡ እነርሱም ከእርሱ በፊት በግልጽ 
ስሕተት ውስጥ ነበሩ፡፡)37 እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 
َۡیِھۡم  ُواْ َعل ل َتۡ ُِسِھۡم ی نف َ ۡن أ ِیِھۡم َرُسوٗال مِّ ََعَث ف ذۡ ب ِ ِیَن إ ُمۡؤِمن َى ٱلۡ ُ َعل َّ َقَۡد َمنَّ ٱ ل

ُواْ ِمن  ِن َكان َ َوإ ِحۡكَمة َب َوٱلۡ ِكتَٰ ُِّمھُُم ٱلۡ یِھۡم َویَُعل ِھِۦ َویَُزكِّ ت َٰ ٖل َءای َٰ ِي َضل َف َۡبُل ل ق
ینٍ  ِ ب  .مُّ

(አላህ በምእምናን ላይ ከጎሳቸው የኾነን፤ በእነርሱ ላይ አንቀጾቹን 
የሚያነብ፣ የሚጠራቸውም፣ መጽሐፍንና ጥበብን 
የሚያስተምራቸውም የኾነን መልእክተኛ በውስጣቸው በላከ ጊዜ፤ 
                                                             
36  አል በቀራህ  (129) 
37 አል ጁምዓህ (2) 



በእርግጥ ለገሰላቸው፡፡ እነርሱም ከዚያ በፊት በግልጽ ስህተት 
ውስጥ ነበሩ፡፡)38 
በመሆኑም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ በማለት ይጸልዩ ነበር፡፡ 

ھَم آِت نَْفِسى  ّ ِیُّھَا الل ْنَت َول َ اھَا أ ھا أنَت َخْیُر َمْن َزكَّ تَْقَواھَا وزكِّ
 39...َوَمْوالھا

አላህ (ሱ.ወ.) ነፍሰን ከኃጢአት ያጠራ ሰው ፍላጎቱን በእርግጥ 
እንዳገኘና በኃጢአት የሸፈናትም በውነትም ያፈረ መሆኑን 
በመግለጽ ዐሥራ አንድ ጊዜ ምሏል፡፡ ለምሳሌ በሸምስ ምዕራፍ 
አንድህ ላል፡ 

ھَا ٰ ََح َمن َزكَّ ل فۡ َ َۡد أ َۡد َخاَب َمن َدسَّٰ  .ق  ھَاَوق
(ከኀጢኣት) ያጠራት ሰው ፍላጎቱን በእርግጥ አገኘ፡፡ (በኀጢኣት) 
የሸፈናትም ሰው በእውነት አፈረ፡፡)40 
   ለዚህ ዓይነቱ የነፍስ ማጥራት በትሩፋት የተሞላና ከርኩስነትም 
ያገለለ የሆነ መንፈሳዊ እንድሁም ተግባራዊ ዘዴዎች አሉት፡፡ 
ከመንፈሳዊ ዘዴዎች መካከል በአላህ አንድነት ማመን፣ በወንጀል 
መጸጸት፣ መታገስ፣ ታማኝነት፣ የአላህን ትእዛዝ በታማኝነት 
መፈጸምና የፈጠሪን ትእዛዛት ለማድረስ ጥረት ማድረግ የሚሉት 
ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ የተግባራዊ የመንፍስ ጽዳት ዘዴዎችም ስግደት፣ 
ጾም፣ የሐጅ ሥራ ማድረስ፣ መጽዋት መስጠት፣ አላህን 
ማስታወስና እውቀትን መቅሰም የሚሉት ናቸው፡፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነት ይህችን ነፍስ በአካል አንፃር ራስን በመግደል 
ሊያውደማት ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ አንፃር ያለአላማና ግብ 
እንደእንሰሳት ወይም በበለጠ ስህተት በመኖር ሊበክላት ይችላል፡፡   
የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታዮች ስርኣት መረጋጋትም ሆነ 
ደስታን አላስገኘላቸውም፡፡ ለዚህም መረጃ የሚሆነው በዓለም 
ዙሪያ ያሉ ስታትስቲኮች እንደሚያመለክቱት ክህደተ ፈጣሪነት 
አንድ ሰው ራሱን ለመግደል ምክኒያት አየሆነ መጥቷል፡፡ ክህደተ 
ፈጣሪነት ራስን በማጥፋት ሕይወትን በአካል ያጠፋል፡፡ እንድሁም 
ከእንሰሳት በባሰ በስህተት ሕይወትን በመምራት ራሱን በመንፈሳዊ 
ደረጃ ያጠፋል፡፡ 

                                                             
38  ኣለ ዒምራን (164) 
39  ሙስሊም ዘግበውታል  
40  አል ሸምስ  (9-10) 



የእስልምና እምነት መንፈሰን ለማጥራት ጥረት ሲያደርግ ክህደተ 
ፈጣሪነት ይህችን ነፍስ ለማራከስ በኀጢአትና በወንጀል 
እንድትዘፈቅ ለማድረግ ይሞክራል፡፡ በመሆኑም ከትሩፋት 
እንድተወገድና በርኩስነት እንዲትሞላ ያደርጋታል፡፡  
 
ዘርን የመጠበቅ አላማ፡ 
   ዘርን፣ ዝርያንና ክብርን መጠበቅ አስፈላጊ ከሆኑ የሃይማኖት 
አላማዎች አንዱ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ዘርን መጠበቅ በሰብኣዊ 
ደረጃ አስፈላጊ ቢሆንም በቤተሰበ ደረጃ አስፈላጊነቱ እጅግ የበለጠ 
ነው፡፡ እንድሁም ከብርን መጠበቅ በግለሰብ ደረጃ እጅጉን 
አስፈላጊ ነው፡፡ ሦስቱም የቅርብ ትሰስር አላቸው፡፡ ክብርን 
መጠበቅ ዘርን ወደመጠብቅ ያሸጋግራል፡፡ ዘርን መጠበቅ ደግሞ 
ዝርያን ለመጠበቅ ዋስትና ይኖረዋል፡፡  
   የክህደተ ፈጣሪነት አሉታዊ ተጽእኖ ይህን አላማ ለማሳካት 
የሚደረገውን ጥረት የሚያደናቅፍ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ በዚህ 
እምነት ምክኒያት ሥነ ምግባር፣ መልካም እሴቶች፣ የዝምድና 
መቀጠል ስሜቶች ይውደማሉ፡፡ ቤተሰብ ይፈራርሳል፡፡ ቤተሰብ 
በመፍረሱም ዝርያ፣ ዘርና፣ ክብር ይጠፋሉ፡፡ 
 
አእምሮን የመጠበቅ አለማ፡ 
   አላህ (ዐ.ወ.) የሰውን ልጅ የሚያስብበት፣ የሚያስተነትንበትና 
የሚመራመርበት አእምሮ በመስጠት ከሌሎች ፍጥረታት የበለጠና 
የተለየ አድርጎታል፡፡ እነዚህን ትሩፋቶች አላህ የለገሳቸው መሆኑን 
የዘነጉን ተገቢውን አክብሮት የማይሰጧቸውን ሰዎች በዚህ 
አጋጣሚ እናስታውሳለን፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ُونَ  ِل َۡعق ََال ی ف َ  أ
አያውቁምን?41 

ُرونَ  َكَّ َف ََال تَت ف َ  أ
አታስተነትኑምን?42 

ُرونَ  ََذكَّ ََال تَت ف َ  أ
አትገነዘቡምን?43 
                                                             
41  ያሲን (68) 
42  አል አንዓም  (50) 
43  አል ዓንዓም  (80) 



 
َتََدبَُّرونَ  ََال ی ف َ  أ

አያስተነትኑምን?44 
   በዚህ አእምሮ ምክንያትም የሰው ልጅ በምድሩ የአላህ ተተኪ 
ሆኗል፡፡ አእምሮ ታላቅ ጥቅም፣ የላቅ እሴትና ጉልህ መለያ ነው፡፡ 
በዚህ ማነም ሰው ሊከራከር አይችል፡፡ የዚህችን ዓለመም ሆነ 
የመጭውን ዓለም ጥቅም ለማስከበር ህግጋት ያስፈልጋል፡፡ ከፈጣሪ 
ለሚመጣ ትእዛዝ አፈጻጸም መሰረት በመሆኑ ህግ የግድ አእምሮ 
ያስፈልገዋል፡፡ 
    የአስልምና እምነት ለአእምሮ እሴት ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል፡፡ 
ከመኖርና አለመኖር አንፃር እሱን ለመጠበቅና ለማልማትም 
ከፍተኛ ጥረት ደርጋል፡፡ ከዚያም አልፎ ለእምሮ በመመራመርና 
በማስተንተን ዘርፎች ሰፊ በር ከፍቶለታል፡፡ ለምሳሌ ከቅዱስ 
ቁርኣን አንቀጾች አንዷም እንደሁም ከነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲሶች 
አንዱም ለአእምሮ ዝግ የሆኑ አይደሉም፡፡ ሥራውንም ፈጽሞ 
አያደናቅፉም፡፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነት ግን በማንኛውም ዘዴው ለአእምሮ ምንም 
ዓይነት ክብር አይሰጥም፡፡ የአምነቱ ተከታዮች ጥያቄ በማንሳትም 
ሆነ በመወያየት ዘርፍ የሚያስቀምጡት ደንብና የሚከተሉት 
ስርኣት ማሳሳትን፣ ማስመሰልንና ክርክርን መሰረት ያደረገ ነው፡፡ 
በዚህም በይፋ በሚደረግ ክርክር ትክክለኛ የሳንሳዊ ዘዴን 
አያከብሩም፡፡ 
   የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ አንድን ነገር ተቀብሎ መስሉን የሚክድ 
በመሆኑ ተፃራሪነት ያለው ስርአት ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ 
እምነቱ አላህ (ሱ.ወ.) አዳምን ከጭቃ ነው የሰራው ከዚያም ከሱ 
በኋላ ዘሩ ተራባ የሚለው ሀሳብ ማነም ያላየው ነውና ተቀባይነት 
የለውም ይላል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የሰው ልጅ መሰረቱ 
በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የተገኘች ህዋስ ነው ከዚያም 
በተፈጥሯዊ ምርጫ አማካይነት እየተሻሻለ መጥቷል የሚለውን 
ሀሳብ ይቀበላል፡፡ ህዋስ ሲገኝም ማነም ያላየው መሆኑን 
በመዘንጋት ይሀኛው መቀበላቸው ሀሳባቸው በተፃራሪ ነገሮች 
የተሞላ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ይህኛውን ሀሳብ ለየት የሚያደርገው 
መሰረቱ ክህደተ ፈጣሪነት መሆኑ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም የክህደተ 
                                                             
44  ሙሐመድ (24) 



ፈታሪነት ሀሳብ የመንፈስ ፍላጎት እንጂ የማይዳኘው በተፃራሪ 
ነገሮች የተሞላ ሀሳብ ነው፡፡ የእምነቱ ተከታዮች ልባሞች 
መሆናቸውን በይፋ ቢናገሩም የአእምሮና የአስተሳሰቡ ጠላቶች 
ናቸው፡፡ 
   በመሆኑም በሃያኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ በፈጣሪ 
አለመኖር እመነት እጅግ አጥባቂ የነበረው ‹‹አንቶኒ ፍሎው››
የተባለው ፈላስፋ ለረዢም ግዜ በእምነቱ ከቆየ በኋላ እድሜው 
በሰማኒያዎቹ በገባበት ወቅት ተጫባጩ ዓለም ፈጣሪ አምላክ 
አለው ወደሚለው እምነት መመለሱ ተዘግቦ እናገኛለን፡፡ 
ፈላስፋው በ2007 በአሳተሙት መጽሐፋ ለመን እንደገና ፈጣሪ 
አለ ወደማለት እንደተመለሱ ዝርዝር አስፍረዋል፡፡ 
መደምደሚያውም በተጨባጩ ዓለም አፈጣጠረና ሕይወት ዙሪያ 
አዳድስ ግኝቶች ያሰፈሯቸው አስደናቂና ውስበስብ እወነታዎች 
ናቸው፡፡ 
 
ገንዘብን የመጠበቅ አላማ፡ 
   ሀብት ከሕይወት ግዴታ አስፈላጊ ነገሮች አንደኛው መሆኑና 
ለሰው ልጅ ቀለብ፣ አልባሳትና መጠለያው ለማሟላት አማራጭ 
የሌለው መሆኑ ጥርጥር ከሌለባቸው እውነታዎች አንዱ ነው፡፡ 
በሱም የሰው ልጅ በሀብት ግድ የሚሉ ስሜታዊ ፍላጎቱን ያረካል 
ነገሮችንም ያሻሽላል፡፡ 
   ገንዘብ በቅዱስ ቁርኣን በተለያዩ ምእራፎች እንድሁም በበርካታ 
የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲሶች ተጠቅሷል፡፡ እሱም ከሁለት ነገሮች 
አንዱን ይሆናል አንደኛው የዚህች ዓለም ጌጥ መሆኑ ሲሆን አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል: 

َاۖ  ی نۡ ِ ٱلدُّ َٰوة َحی ُ ٱلۡ ُوَن ِزینَة َن ب َماُل َوٱلۡ  ٱلۡ
(ገንዘብና ወንዶች ልጆች የቅርቢቱ ሕይወት ጌጦች ናቸው፡፡)45 
የእስልምና እምነት ገንዘብን በተፈቀዱ መንገዶች እንድንሰበስብ 
በተፈቀደ መንገዱም እንድንጠቀምበት እንድሁም ከማባከንና 
ከማንኛውም የማበላሸት ተግባር እንድንጠብቀው ያዘናል፡፡ 
ነገር ግን ክህደተ ፈጣሪነት ያለፉትን የሃይማኖት አላማዎች 
እንዳፈረሰ ሁሉ ገንዘብንም ያወድማል፡፡ ክህደተ ፈጣሪነት አእምሮ 
እንዲበለጽግ አያደርግም፡፡ እንድሁም ለዚህች ምድር የሚቆጣጠር 
                                                             
45  አል ከህፍ  (46) 



ሃያል ፈጣሪ መኖሩንም አያስጠነቅቅም፡፡ በመሆኑም የክህደተ 
ፈጣሪነት እምነት ተከታይ ልበ ደረቅና ስሜት አልባ ሁኖ ያድጋል፡፡ 
ከዚያም ከበደል የሚያግደውና በበጎ ሠርና በርህራሄ የሚያዘው 
ስርኣት አይኖረውም፡፡ 
   ይልቁንም በዚህ ሁሉ አገልባጭ ክህደተ ፈጣሪነት ተከታዮቹን 
ምንም ዓይነት ፈጣሪ አልፈጠራችሁም ራሳችሁንም 
አልፈጠራችሁም  በምድር ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ ማንኛውም 
እንሰሳ ሁሉ በድንገት በዚህች ምድር ተገኝታችኋል እያለ ክህደትን 
ያስተምራል፡፡ በመሆኑም ተከታዮቹ ሁሉ ስሜት ደረቅ ናቸው፡፡ 
የእንሰሳነትና እርኩስነት ስሜታቸው ከግዜ ወደጊዜ ይጨምራል፡፡ 
ስሜታዊ ፍላጎታቸውን ለማርካት በሚያደርጉት ስግብግብነት 
ማንነታቸውን ይገልፃሉ፡፡ 
   ይህን እንሰሳዊ አላማቸውንና ግባቸውን ለማከናወን የኑሮ 
ሁኔታቸው ወይም የሚኖሩበት ሀገር ሰው ሠራሽ ህግ የማይፈቅድ 
ከሆነ ይህን ተግባር እውን ለማድረግ ተንኮልና ደባን ካልሆነም 
ሃይልን ይጠቀማሉ፡፡ በሁለቱም ሁኔታዎች በፈጣሪ መኖር 
የሚከደው ሰው ከወስጥ በኩል የሚገስጸው ህሌና የለውም፡፡ 
ምክንያቱም የሚፈራው ፈጣሪም ሆነ የሚጠብቀው ሒሳብ 
እንደሌለ ያምናልና፡፡  የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ገንዘብን 
በመጠበቅ ረገድ የሃይማኖት ደንቦችን ይፃረራል፡፡ የአስልምና 
እምነት ገምዘብን በተፈቀደ መንገድ እንዲንሰበስብና በተፈቀዱ 
መስኮችም እንዲንጠቀምበት እንድሁም ከብልሽትም 
እንዲንጠብቀው የሚያዝ ሲሆን ክህደተ ፈጣሪነት በነዚህ ስርኣቶች 
ሁሉ አገልባጭ ይንቀሳቀሳል፡፡ 
 
ሀገርን የመጠበቅ አላማ፡ 
   የሀገር ፍቅርና ሀገርን የመጠበቅ ተግባር የሰብኣዊ ተፈጥሮ 
መሆኑ ቅኑ ሃይማኖታችን ያዘዘው ተግባር መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 
የሀገር ጥቅም ማስከብር ከፍ ሲል ከተጠቀሱት ደንቦች የማይለይ 
የሃይማኖት ደንብ ነው፡፡ 
    ሀገርን መጠበቅ የግለሰብ ግዴታ ወይም የማሀበረሰቡ ግዴታ 
ከመሆኑ አንደማይወጣ በልጅነታችን መምህሮቻችን ያስተማሩን 
እውነት ነው፡፡ ሀገር ሰላም ሲሆን የሽብርም ሆነ የሌላ ወገን ጥቃት 
ከሌለበት ሀገርን መጠበቅ በአጠቃላይ መልኩ የማሀበረሰቡ ግዴታ 



ይሆናል፡፡ ይህን ማለትም ከፊሉ የማሀበረሰቡ አባላት 
በሚያከናወኑት ጊዜ ቀሪው የማሀበረሰቡ አባላት ምንም ወንጀል 
አይኖርበትም ማለት ነው፡፡ 
   ሀገር ለጥቃት ከተዳረገና አደጋ ከተደቀነበት ግን ሀገርን 
የመጠበቅ ግዴታ በሚችለው ያህልና በአቅሙ መጠን በያንዳንዱ 
ግለሰብ የተጣለ ሀላፊነት ይሆናል፡፡ 
   ክህደት ፈጣሪነት በግለሰብ፣ በማሀበረሰቡና በሀገር እንድሁም 
በመላ የዓረቡ ህብረተሰብ የተደቀነ ከፍተኛ አደጋ መሆኑ ጥርጥር 
የለበትም፡፡ እሱ በአንድ በኩል የማሀበረሰባዊና የአስተሳሰባዊ 
ክፍሉን የሚያወድም ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የማሀበራዊ 
ደህንነትን ለአደጋ ያጋልጣል፡፡ አንዳንድ የህዝብ ጠላት የሆኑ 
ወገኖች በእምነት ነፃነት ስም ህዝቡን ለመከፋፈልና ሰላሙን 
ለማደፍረስ ሆን ተብሎ በተፈጠረ ሽብርና በቅጥረኛ ክህደተ 
ፈጣሪነት አማካይነት የተለያየ ሰይጣናዊ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡፡ 
ለዚህም ዓላማ የጎሳና የሃይማኖት ግጭቶችን ይፈጥራሉ፡፡ ወሰን 
የለሽ ስርኣት አልበይነት ለመፍጠር ለማስፈን የተለያዩ ዘዴዎችን 
ይጠቀማሉ፡፡ 
   የጠብ አጫሪነት ንድፈ ሀሳብ  ሁሉንም የሕይወታችንን 
አቅጣጫና መላ መዋቅርን ለአደጋ እያጋለጠ መጥቷል፡፡ በመሆኑም 
አሉታዊ ገጽታዎች ሊያደርሱት የሚችለውን አደጋ አስመልክቶ 
ለነዋሪዎች ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም ይህ 
ንድፈ ሀሳብ የፖለቲካ አጀንዳ በያዘው ክህደተ ፈጣሪነት 
አማካይነት ከአማኙ መንፈስ አወንታዊ እሴቶችን በማስወገድ 
መሰረታዊ ተቆጣጣሪ ህሌናውን በማዳከም የፈጣሪን መቆጣጠር 
እንዲዘነጋ በማድረግ የሀገርን ደህንነት ለአደጋ ያጋልጣል፡፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነት የዚህ ህዝብ ጠላቶች የሸመኑት የጠላትነት 
ውስብስብ ተግባር ነው፡፡ እነሱ ጠንካራ የሆነውን የህዘብ አንድነት 
ለመፈታተን በተለያዩ አቅጣጫዎች ያደረጉት እንቅስቃሴ አልሳካ 
ሲላቸው ይህን ህዝብ ለማውደምና መዋቅሩን ለማዛባት ከጥንት 
ሃይማኖታቸው በመላቀቅ የመንፍስ ፍላጎታቸውን ለማርካት ያለ 
ህሌና መቆርቆርና ያለምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ ቁጥጥር 
የመንቀሳቀስ በር እንደሚከፈትላቸው በተለይም ባለደካማ 
መንፈሶችን በሰፊው ጎተጎቱ፡፡ በነሱም ልብ ጥርጣሬና ግራ 
መጋባትን ዘርተው ኮትኩተው አሳደጉ፡፡ 



    የሃይማኖት ህግ ባለሞያዎች በአንድ የሙስሊም ሀገር ጠላት 
በሚገባበት ወቅት ጠለታን መቋቋም በዚያ አገር የሚኖሩ ሰዎች 
ሴቱም ወንዱም፣ ትልቁም ትንሹም፣ አቅም ያለውም ደካማውም፣ 
መሳሪያ የታጠቀውም ያልታጠቀውም ሁሉም እንደያቅሙ 
ሁላቸውም የሚያልቁ ቢሆንም እንኳ በሃይማኖት ጦርነት 
የመሳተፍ ግዴታ ይኖርበታል የሚል አቋም ወስደዋል፡፡ ስለሀገር 
መከላከል ከሃይማኖት ዋና አላማዎች አንዱ ባይሆን ኖሮ ሰዎች 
ሕይታቸውን ለማዳንና ሃይማኖታቸውን ይዘው ወደሌላ ክልል 
ለማምለጥ መሸሽ በተፈቀደላቸው ነበር፡፡ ከክህደተ ፈጣሪነት 
ምክንያቶች ዋናው የመንፈስ ፍላጎትን ማርካት ይህንም ለማረጋገጥ  
በእምነት ነፃነት ስም በህግ ከተከለለው ወሰን ለማምለጥ 
ይሞክራሉ፡፡ በዚህ እምነት የተፈቀዱና ያለተፈቀዱ ነገሮች፣ 
ተቆጣጣሪና ጠያቂ እንድሁም ምንዳና ቅጣት የሚባል ነገር የለም፡፡ 
ይህ ሁሉ በመጨረሻ የህሌና መቆርቆር የሚባል ነገር እንዳይኖር 
ያደርጋል፡፡ ኃጢአት በሚፈጽም ጊዜ በጸጸት አለንጋ የምትገርፈው  
ራሷን ወቃሽ ነፍስም እንድትኖር አይፈቅድም፡፡ በመሆኑም ብዙሃኑ 
ወደክህደተ ፈጣሪነት እምነት የሚያመሩ ሰዎች ለዚህ 
የሚገፋፋቸው የመንፈስ ፍላጎትን ማርካት ብቻ ነው፡፡ ይህም 
እነዚህ ወገኖች ዋና አላማቸው መንፈሳዊ ፍላጎትን ማርካት ብቻ 
ከሆነ የሀገርን ጥቅም ለአደጋ የመጋለጣቸው ስጋት ከፍተኛ ነው 
ወደሚል ድምዳሜ ያደርሳል፡፡ ፍላጎታቸውን ለማርካት ሲሉ 
ራሳቸውንና አካባቢቸውን አጥፍተው ሀገርንም ለአደጋ ሊያጋልጡ 
ይቻላል፡፡ 
    ክህደተ ፈጣሪነት ለሰው ልጅ ጥቅም የሚያመጣና ከሰው ልጅ 
ጥፋትን በሚከላከለው የሃይማኖት ህግ ላይ አደጋን ይጋርጣል፡፡ 
እምነቱ እነዚህን የሃይማኖት ህግጋትና አላማዎችን የሚፃረሩ 
ነገሮችን በመፈጸም ያፈራርሳቸዋል፡፡ ይህ አደጋ በመጀመሪያ 
በግለሰቡ በመሰረታዊ ጥቅም ላይ የሚደቀን ሲሆን የኋላኋላ 
በቤተሰብና በማሀበረስቡ ይንፀባረቃል፡፡ ከዚህ በፊት 
እንደተጠቆመው ግለሰብ የቤተሰብ አስኳል ሲሆን ቤተሰብም 
የማሀበረሰብ ህዋስ ነው፡፡ በፈጣሪ መኖር የማያምኑ ወገኖች 
አእምሮንና መዳረሻ ግብን አላማ በማድረግ  ሲሰብኩ የቆዩ 
ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ለሃይማት ሲሰብኩን ዋና ዋና የሃይማኖት 



አላማዎችን አጠቃላይና ልዩ የሚባሉ መሰረቶችን አንድሁም 
መላውንም ከፊሉንም የሚያካትት በሆነ መልኩ ሆኗል፡፡  

 
* * * 

 
 

ሁለተኛ፡ ክህደተ ፈጣሪነት በቤተሰብና በማሀበረሰብ ሊያደርስ 
የሚችለው አደጋ 
 
    የክህደተ ፈጣሪነት አደጋ በግለሰቡ ብቻ ተወስኖ የቀረ 
አልነበረም፡፡ ይልቁንም ወደቤተሰቦችና ወደማሀበረሰቦችም ሰርጎ 
ይገባል፡፡ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታይ ማሀበረሰባት ከአላህ 
(ሱ.ወ.) ቅን መንገድና በመልክተኞቹ አማካይነት ባወረደው 
መጽሐፉ ካሰፈረው እዝነት፣ፍትህና ጥበብ ከተሞላው መመሪያ 
የተባረሩ ናቸው፡፡  
   ሁላችንም እንደምናውቀው ቤተሰብ በማሀበረሰብ መዋቅር 
የመጀመሪያው ህዋስ ነው፡፡ ይህች ህዋስ ብልሹነት ከደረሰባት 
የቤተሰባዊና የማሀበረሰባዊ ትስስሮች ይወዛጋበሉ፡፡ በመሆኑም 
በክህደተ ፈጣሪ እምነተ ተከታዮች ማሀበረሰብ የሚቆረቁር ህሌና፣ 
የሚፈራ ፈጣሪና የሚጠነቀቁለት የሒሳብ ቀን የለም፡፡ 
    በዚህ ቁስ አካላዊ ክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ ሙቶ መነሳትና 
የምንዳና ቅጣት ቀን የሚባል ነገር የለም፡፡ ይህው ጥቅምን መሰረት 
ያደረገው እምነት ሌሎችን ማገልገል በቅርብ ጊዜ ጥቅም የማያስገኝ 
ከሆነ  ቂልነትና ደደብነት ነው ይላሉ፡፡ 
   የክህደተ ፈጣሪነት አሉታዊ ተጽእኖ በቤተሰብ ብልሹነት ብቻ 
የተወሰነ አይደለም፡፡ አሉታዊ ተጽእኖው ወሰን የለሽ ሲሆን በሰው 
ልጅና በማሀበረሰቡ የማይታይ ጎን ሳይቀር ሰርጎ ይገባል፡፡ 
ሃይማኖትን፣ ሥነ ምግባርንና ሃይማኖታዊ ህግጋትን በቀጥታ 
ይፃረራል፡፡ ማእዘናቸውን፣ መሰረታቸውንና መዋቅራቸውንም 
ያፈራርሳል፡፡ 
   አዲሱ ዓለማችን የተለያዩ ችግሮች ተደቅነውበታል፡፡ ዓለማችን 
ከፍተኛ የቁስ አካላዊ እድገት ቢያስመዘግብም የሳይንሳዊ 
ምጥቀቱም ለሰው ልጅ የቅንጦት ኑሮ ያስገኘው ግኝት ወሰን የለሽ 
ቢሆንም አንዱ ከሌላው የሚወለድ እንድሁም የአንዱ መከሰት 



ለሌላው መፈጠር ምክንያት የሚሆኑ በርካታ ችግሮች 
ተደቅነውበታል፡፡ ከነዚህ ችግሮች የመንፈስ ጭንቀት፣ መረበሽ፣ 
ወንጀል መስፋፋት፣ ሥነ መግባር መሰወር፣ ራስ ወዳድነት 
መስፋፋት፣ በተለያየ መልኩ በደል መስፈን፣ ብልሹነት መንገስ 
የሚሉት ይጠቀሳሉ፡፡ የሰው ልጅ በቁስ አካል ዘርፍ ያስመዘገበው 
እድገት እነዚህን ችግሮች ለመቋቋም ሊረዳው አልቻለም፡፡ 
ይልቁንም በግልባጩ የሰው ልጅ በቁስ አካላዊ የሚያስመዘግበው 
እድገት በጨመረ ቁጥር ችግሮቹ በበለጠ ይወሳሰባሉ፡፡  
   እነዚህን መሰል ችግሮች መብዛትና ቁጥራቸውም መጨመር 
ቢባባስም እጅግ ታላቁና በብልሹነት መሰራጨት አደገኛ አሉታዊ 
ተጽእኖ ያለው የክህደተ ፈጣሪነት ችግር ነው፡፡ ክህደተ ፈጣሪነት 
መንፈስ ከቅኑ ተፈጥሯዊ መስመር፣ ከንጹሁ የፈጣሪ አንድነት 
እምነት እንዲያፈነግጥ የሚያሳድረው አሉታዊ ተጽእኖ አስከፊ 
ነው፡፡ የሰው ልጅ መንፈስ ከተፈጥሮዋ መስመር ካፈነገጠችና 
የእምነትን ካባ ካወለቀች ከተንኮልና ከፈተና የሚከላከልላት ምንም 
ዓይነት ግርዶሽ አይኖራትም፡፡ ክህደተ ፈጣሪነት በመጀመሪያ 
አእምሮን ያዳክማል፡፡ ይህ ድክመት በአንዳንድ የውጭ ጫናዎችና 
ምክንያቶች ሊባባስ ይችላል፡፡ ይህን ሁኔታ ዶክተር ዐብደል 
ሐሊም ማሕሙድ ‹‹እስልምናና አእምሮ›› በተሰኘው መጽሐፋቸው 
እንድህ በማለት ገልጸውታል፡፡ ‹የግለሰቦች አእምሮ የተለያየ ገጽታ 
ያለው ሲሆን ይህ ልዩነት በውጭ ተጽእኖዎች አማካነት እጥፍ 
ድርብ ሊሆን ይችላል፡፡ አካባቢ፣ ነዋሪዎች፣ ባህል፣ ወዳጆች፣ 
የአየር ጠባይ፣ ጥቅምና የመሳሰሉ ነገሮች በአእምሮና 
በሚያስገኛቸውም ወጤቶች ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ፡፡ በጊዜም 
ብዛት እምነቶች ይበዛሉ ቡድኖችም ቁጥራቸው ይጨምራል፡፡›› 
    በወቅቱ ያለው ተጨባጭ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
አራማጆች ከንተ ተግባራቸውን በማሰራጨት ጠንካራ እንቅስቃሴ 
ያደርጋሉ፡፡ በተለይም ደግሞ በሙስሊሙ ማሀበረሰብ አካባቢ፡፡ 
የነሱም መብዛትና ድምፃቸው ከፍ ማለት በማሀበረሰቡ ተጽእኖ 
አሳዳሪ ኃይል እነድሆኑ ከዚያም በፍላጎት አርኪነታቸው 
በተጨባጩ ሁኔታም ሳይቀር ጫና ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ በዘመኑ 
ካሉ የክህደተ ፈጣሪነት ተከታዮች በአብዛኛው ጥቅም አሳዳጅና 
ቁስ አካላዊ ናቸው፡፡ በመሆኑም የተግባራቸው ሁሉ ዋና አላማ 
ፍለጎትን ማርካት ብቻ ነው፡፡ 



 
የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታዮች ሀሳባቸውን ለማስፋፋት 
የሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች  
   ክህደተ ፈጣሪነት በተልመዶ ሁለት መሹዋለኪያ መንገዶች 
አሉት፡፡ አንደኛው የማጠራጠር መስመር ሲሆን ሁለተኛውም 
የስሜት ማርካት መንገድ ነው፡፡ በነሱ አማይካነት አንድ ሰው 
በራሱ ላይ የፈተናንና የመጠራጠርን በር ሊከፍት ይችላል፡፡ 
የአስተሳሰቡንም ልጓም በመልቀቅ በአስከፊ ግምቶችና ቅዠቶች 
ይጋልባል፡፡ ከዚያም የመጠራጠር ጽዋዎችን አንዱን ከሌላው 
እያከታተለ መጎንጨት ይጀምራል፡፡ በአላህ ሀግጋትና 
በተቀመጡለት ጥበባቸውም ተጠራጥሮ ሰዎችን እንዲጠራጠሩ 
ያደርጋል፡፡ ይልቁንም በፈጣሪ መኖርና ለሱም በአሉት ባህርያት 
ይጠራጠራል፡፡ የአንድ አምላክ እምነትን ገመድም ከአንገቱ 
ያወልቃል፡፡ በዚህች ዓለምና በመጭውም ዓለም የሚጠቅመውን 
ነገር እንዲፈጽም ህግጋት ያስቀመጠለትና የፈጠረው ጌታ መኖሩን 
ይክዳል፡፡ በዚህም ምክንያት በስሜትና ፍላጎት ባሕር ይዋኛል፡፡ 
በሩን ያሰፋና እርምነቱን ያራክስና በውስጠ ጥልቁ ይዘፈቃል፡፡ 
ከዚያም መንፈሱ ይጨነቃል ሰፊ ሆና እያልም ምድር 
ትጠብበታለች፡፡ የአላህን እርሞች አሻፈረኝ ይላል፡፡ የልብ 
ድንቁርና ከደረሰበት በኋላ ሃይማት ጫናው የከፋና ሊፈታ 
የማይችል እስራት መስሎ ይታየዋል፡፡ ከዚያም ፈጣሪም የሚባል 
ነገር የለም እሚል ቅዠት ውስጥ ይገባል፡፡ 
   ብልሹ እምነቶችን መከተል ታላቅ አደጋ ነው፡፡ በመጭው ዓለም 
ወደአስከፊ መመለሻ ያደርሳል፡፡ እነዚህን እምነቶች በሙስሊሙ 
ማሀበረሰብ ማሰራጨት መከራው ጠልቆ የሚሰርግ ተንኮል ነው፡፡ 
አንድ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታይ በራሱ ብቻ ከተወሰነ 
ስለራሱና ስለሚያምንበትም ተጠያቂ ይሆናል፡፡ ስለተከተለው 
ስርኣትና ስለፈጸመው ወንጀል አላህ (ዐ.ወ.) የእጁን ይሰጠዋል፡፡ 
ነገር ግን ከዚያ አልፎ እምነታዊ መጠራጠርን፣ የክህደተ ፈጣሪነት 
ሀሳብን በማሀበረሰቡ የሚያስፋፋ ከሆኑ መላ ህበረተሰቡን በአስከፊ 
ሁኔታ ይጎዳል፡፡ እምነት የሰው ልጅ ስርኣት መሰረት ነው፡፡ እምነት 
የሥራ መመንጫ ነው፡፡ የማሀበረሰቡ እምነት ከተዛባ ቋሚ 
መዋቅሩም ከተናጋ ስርኣት አልባ ይሆናል፡፡ ይህም ማንነትን 
ያሳጣል፡፡ ህሌናንም ያዳክማል፡፡ የተቀደሱ ነገሮችንም ያራክሳል፡፡ 



ወንጀል እንዲስፋፋ፣ ጸጥታ እንዲወዛገብ፣ የአምልኮ ገጽታዎች 
እንድበላሹና የግንኙነት አለመረጋጋት እንደፈጠር ያደርጋል፡፡ 
እነዚህም ሁሉ ከፍተኛ ወንጀሎች ናቸው፡፡ ይህን መካን አስተሳሰብ 
የሚያሰራጭና አስከፊ ክህደተ ፈጣሪነትን የሚያስፋፋ ሁሉ 
ከተከታዮች ኃጢአት ምንም ነገር ሳይቀነስ የነዚህን የተከታዮቹን 
ኃጢአቶች ቅጣት ተቀባይ ይሆናል፡፡ በመሆኑም ንጹህ እስለማዊ 
አስተሳሰብን የሚያወዛግብ ሃማኖታዊ መሰረቶችን ወይም በፈጣሪ 
መኖርና በቅዱስ ቁርኣን አስተምህሮዎች መጠራጠርን ለማሰረጨት 
የሚሞክርን ወገን በአጠቃላይ ለመቋቋም የማሀበረሰቡ አባላት 
በጋራ መስራትና በቅንጅት መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በአሁኑ 
ወቅት በኤሌክትሮኒክስ አማካይነት የመረጃ አቢዎት 
በአስመዘገበው መጥቀት ምክኒያት ሀሳቦችን ከቦታ ቦታ ማሸጋገር 
በጣም ቀላል መሆኑ ለማንም የተደበቀ ነገር አይደለም፡፡ አንድ 
ሰው ደግም ይሁን መጥፎ ሀሳብን በቃል ወደማሀበራዊ መገናኛ 
በማድረሱ ብቻ ጊዜ ሳይፈጅ ወደበርካታ የዓለማችን ክፍል 
በአፋጣኝ ይደርሳል፡፡ 
   በነሱ አማካይነት የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ወደወንዱም ሆነ 
ሴቱ የሙስሊም ማሀበረሰብ የሚተላለፍባቸው ዘዴዎች በጣም 
ብዙ ሆነዋል፡፡ ከነሱም መካከል በክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
የተሞሉ መጽሐፎች ይጠቀሳሉ፡፡ በመጽሐፍት ቤቶች የሚሸጡትም 
ሆነ በኢንተርኔት አማካነት የሚሰራጩት መጽሐፎች የሚያደርሱት 
ጉዳት ልዩነት የለውም፡፡ የዚህ አይነቱን ጉዳት ለማድረስ የክህደተ 
ፈጣሪነት በቀጥታ ሰባኪ መሆንን ግድ አይልም፡፡ የጥርጣሪ ባህል 
የሚባለውን ወይም በቅዱስ ቁርኣን ንባቦች ያለውን ጽኑ እምነት 
የሚያዛባ ሀሳብ በማሰራጨትም ሊከናወን ይችላል፡፡ እንደዚሁም 
በአንባቢው ልብ ሃይማኖት የተጠላ እንዲሆን ማድረግ፣ 
ሃይማኖትን እንደጠፋሪ ገመድ አድርጎ ማቅረብ የሚሉት ጉዳዮች 
የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታዮች ታዳኞቻቸውን ወደክህደቱ 
ዳርቻ በማድረስ አላማቸውን የሚያሳኩባቸው ዘዴዎች ናቸው፡፡ 
    በቃለ መልልስ መልክ ወይም በፊልም ቀርጾ በግልጽ መልኩም 
ይሁን በተዛዋሪ መንገድ ክህደተ ፈጣሪነትን የሚያሰራጩት በርካታ 
የሳተላይት ቴሌቭዢን ጣቢያዎች ሌላው የክህደተ ፈጣሪነት 
ስርጭት መስመር ነው፡፡ 



ይልቁንም እነዚህ ጣቢያዎች በሳይንሳዊና ባህላዊ መርሃ ግብሮች 
አማካይነት ለምሳሌ የዳርዊንን የዝግመተ ለውጥ ኃልዮት በማንሳት 
ክህደትን ይደግፋሉ፡፡ ሌላ ጊዜም የወጣቶች መርሃ ግበርና የባህል 
መድረክ በማዘጋጀት የእምነቱን ሀሳብ በሚደግፍ መልኩ ሀሳቦች 
እንዲንሸራሸሩ ያደርጋሉ፡፡ የወጣቱንና የታዳጊ ወጣቱን ልብ 
ለመቆጣጠር ከፍተኛ ዘመቻ የሚያካሂዱ ሁለት አደገኛ ዘዴዎችም 
አሉ፡  
 
የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ መረብ ኢተርኔት ነው፡፡  
   ይህ መረብ ለክትትልና ለቁጥጥር ያቀተ እጅግ ሰፊ መረብ 
ሆኗል፡፡ እሱም የክህደተ ፈጣሪነት እምነትን ለማሰራጨት በርካታ 
ዘዴዎችን ይጠቀማል፡፡ እነሱም የሚከተሉት ናቸው፡ 
   1- የማህበራዊ መገናኛ ድረ ገጾች ናቸው፡፡ የወቅቱ ተጨባጭ 
ሁኔታ እንደሚያረጋግጠው እነዚህ መረቦች ከፍተኛ ተጽእኖ 
የሚያሳድሩ ባህላዊ አስገዳጅ መረቦች ናቸው፡፡ ከፍተኛ መስህብ 
ስለአላቸውም ሰዎች በየቀኑ ለረጅም ሣዓታት እነዚህ መረቦች 
ፊትለፊት ተቀምጠው ጊዜያቸውን ያባክናሉ፡፡ 
    የክህደተ ፈጣሪነት እምነት አራማጆች አንዳንድ ጊዜ ግልጽ ሌላ 
ጊዜ ደግሞ የተዘዋሪ መንገድ ዘዴን በመከተል በነዚህ ድረ ገጾች 
በሰፊውና በተቀናጀ መልኩ ይንቀሳቀሳሉ፡፡ አደገኛ ሀሳባቸውን 
በአሸበረቀ አንደበት ወይም የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
አመንጭዎችን በማወደስ እንድሁም አጠራጣሪ ሀሳቦችንና 
ግንዛቢዎችን በጨረፍታ መልኩ በማንሳት በሃይማኖት ሊቆች ላይ 
ያለውን አመኔታ በማዳከም ወደአላማቸው ይገስግሳሉ፡፡ ለምሳሌ 
በአእምሮ ላይ ኑዛዜ ማብዛትና በዙሪያውም የተቀመጠው የብረት 
አጥር ተቀባይነት የለውም ይላሉ፡፡ አእምሮ ከዚህ ዓይነቱ ጥፈራ 
መላቀቅ አለበት በማት በአስልምና እመነት ሰው ሰራሽ መሰረቶችና 
መዋቅሮች በማስቀመጥ ሰዎች ከሱ እንዲወጡ ለመገፋፋት 
ይሞክራሉ፡፡  
   2- የቪዲዮ ክሊፕስ አገልግሎት መለዋወጫና ማሰራጫ ድረ 
ገጾች ናቸው፡፡ በዚህ መስክ እጅግ ዝናን ያተረፈው (ዩ ትዩፐ) 
የተባለው ድረ ገጽ ሲሆን ጎብኝዎቹ ከኢንተርኔት መረብ 
ተጠቃሚዎች ሰፊውን ቦታ ይይዛሉ፡፡ የክህደተ ፈጣረነት እምነት 
ተከታዮች በዚህ መረብ አማካይነት ወደክህደት የሚገፋፉ ወይም 



ወደሱ የሚያቃርቡ ነሮች ያዘሉ የቪዲዮ ክሊፕስ በማሰራጨት 
ወጣቱን ያታልላሉ፡፡ ለዚህ ዓለማቸውም ‹ግብ››ና ‹አዲስ ሀሳብ ›
የሚለውን መሪ ሀሳብ እንድሁም የተዋናዮችንና የስፖርት 
ባለሞያዎችን ስም በማንሳት ይጠቀማሉ፡፡ሰዎች በዚህ ዓይነት 
ቪዲዮ ክሊፕሰ በሚያድረባቸው የለወቅ ፍላጎት ይመለከቱታል፡፡ 
በሱም ልባቸው ይታመማል፡፡ 
    በኢንተርኔት በኩል ያለው የመገናኛ ቴክኖሎጂ አድገት ለራሴ 
ባይነት መርህ አንዲስፋፋ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የዘርፉ 
ባለሞያዎች ያረጋግጣሉ፡፡ ከዚያም ቤተሰብ መስርተው አብረው 
ይኖሩ የነበሩት ሰዎች እንዲበታተኑ ያደርጋል፡፡ በመጨረሻም 
በማህበራዊ ግንኙነቶች መረብም ከፍተኛ ለውጥ አስከትሏል፡፡ 
እያንዳንዱ የኢተርኔት ተጠቃሚ ግለሰብ መረጃ ለማከማቸት አላማ 
የግሉን ወይም አዲስ የማሀበራዊ ግንኙነት ድረ ገጽን ያዋቅራል፡፡ 
    ይህ ጉዳይ በምናባዊ ማህበራት በግልጽ ይታያል፡፡ በኢንተርኔት 
መረብ በቻቲንግ፣ በዜናና በትብብር መድረኮች የሚታየው 
እንቅስቃሴ የማህበራዊ ግንኙነቶችን በሌሎች ግንኙነቶች 
እየለወጠው መሆኑ ተመልክቷል፡፡ አዲሱ ግንኙነት ራስ ወዳድነት 
የሰፈነበትና በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የነበረው የማህበራዊ ግንኙነት 
ገጽታ በጣም የተቀየረበት መሆኑም ታውቋል፡፡ 
   3- የህዝብ የትብብር መድረኮች ሲሆኑ የክህደተ ፈጣሪነት 
እምነት አራማጆች በህዝብ ትብብር መድረኮች በተለይም ህዝብ 
በብዛት በሚሳተፍባቸው መድረኮች ወጥመዳቸውን በመዘርጋት 
ታዳኝን በማፈላለግ ከዚያም በማላመድ ከዚያም በማጠራጠር 
በመጨረሻም የእምነቱን መሰረቶች በማሰጨበጥ በአንድ ድንጋይ 
ሁለት ወፍ እንዲሉ አላማቸውን ለማሳካት ይሞክራሉ፡፡ ሴትም 
ይሁን ወንድ ከተሳታፊዎቹ በቀላሉ ለነሱ የሚገዛ መሆኑን ካወቁ 
ለምሳሌ ለነፃነትና ለሌላው ክፍት ለመሆን ዝግጁ መሆኑን ወይም 
ከሃይማኖት አምልኮ የሚደነብር መሆኑን ከተገዘቡ ተሳትፎውን 
በሰፊው ያሞግሳሉ፡፡ ከዚያም የግንኙነት ድልድይ ለማዋቀር በግል 
ኢሜሉ እሱን ለማግኘት ይሞክራሉ፡፡ ለቀጥታ ውይይት 
‹ቻቲነግም› ይጋብዙታል ከዚያም በነሱ ሜል ቡድን ያስገቡታል፡፡ 
ጽሁፎችና መጽሃፍትም እንዲደርሱት ከበርካታ መገናኛዎች 
‹ሊንክስ› ጋርም እንዲተዋወቅ ያደርጋሉ፡፡ እነዚህ ሊንኮች 
በመጀመሪያ ይዘታቸው ግልጽ አይሆንም፡፡ ከዚያም ነገሮች 



እየተስፋፉ ሲመጡ ግለሰቡ በቀላሉ የታደነና በቁጥጥር ስር የዋለ 
ይሆናል፡፡ ከዚያም ጠረኑ አስከፊ በሆነው አሮንቃ ይከቱታል፡፡ 
   4- የክህደተ ፈጣሪ እምነት ተከታዮች የግል መድረኮችና ድረ 
ገጾች ናቸው፡፡ እነሱም ወጣቶችን የሚያሳድዱባቸውና ለሞት 
የሚዳርጉ መርዞች ናቸው፡፡ በርካታ የሃማኖታዊ ህግጋት መሰረት 
የሌላቸው እምነተ ደካማ ወጣቶች በነዚህ መድረኮትና ድረ ገጽች 
አንዴ ብቻ ብቅ በማለት ብቻ ወደነሱ መተላለፊያ ‹ኮሪዶር›
ገብተዋል፡፡ ከዚያም በነዚህ መድረኮች አማካይነት የሚሰራጨው 
አስከፊ የጥርጣሬ ጠረን ተገዢ ሆነዋል፡፡ እነሱም በቀላሉ ሰተት 
ብለው እንደገቡ ሁሉ ሹልክ ብለው መውጣት በፍጹም 
አይችሉም፡፡ የፈጠሪን መኖር ከሃዲዎች በተለያዩ ዘደዎች 
በሚያስተላልፏቸው የጥርጣሬና የማመሳሰል እንድሁም ነገሮችን 
የመቀልበስ፣ የማፌዝና የአፈታሪክ ጥፍሮች የነዚህን ተሸንጋይ 
ወጣቶች ልብ እንደቧጨሩ ይኖራሉ፡፡ 
 
ሁለተኛ የተሳሳቱ ትረካዎች፡ 
   የተሳሳቱ ትረካዎች ስንል አምንታዊ የተሳሳቱ ትረካዎች 
ማለታችን ነው፡፡ ዋና አላማውም ሃይማኖትን ከነመሰረቱ ማፍረስ 
ነው፡፡ የሰው ልጅ መንፈስ ትረካዎችን ትወዳለች፡፡ ብዙኃን 
ትረካዎች  ርህራሄን፣ ፍቅርንና ፍላጎት ማነሳሳትን መሰረት ያደረጉ 
ናቸው፡፡ ሴት ወጣቶችና ወንድ ወጣቶች ለእነዚህ ትረካዎች 
ዝንባሌ አላቸው፡፡ ዋጋ ቢስ አስተሳሰብ ያላቸው ወጣቶች የዚህ 
ዓይነት ትረካዎችን ያካብታሉ፡፡ 
 
የክህደተ ፈጣሪነት ተጽእኖዎችና መጨረሻው፡ 
   እንደ ማሀበረሰብ የከህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታይ ከሆነ 
ወይም የአባላቱ ብዙኃን ከፍል የዚህ እምነት ተከታይ መሆኑን 
ብንገምትና የሕይወት ስርኣቱ ቅርጽና በዚህች ዓለም የሚኖረው 
መጨረሻው ምን ይመስል ይሆን? ብለን ብናስብ የጉዞው ጎዳና 
የተሳሳተ መጨረሻውም የስረ ነገር ስጥም መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 
የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታዮች ባለቤቱን አጥፊ የሆነውን 
ዝሙትንና መሰል እርኩስ ነገሮችን አስካሪ መጠጦችንም ጭምር 
እንደተፈቀዱ ነገሮች ያደርጋሉ፡፡ የሌሎችን ገንዘብ ያለመብት 
ወደገንዘባቸው ሲያቀላቅሉ ምንም ፍርሃት አይሰማቸውም፡፡ አዎ 



ሥነ ምግባር አንዳንድ አሉታዊ ስርኣቶችን በመከላከል ሚና 
ሊኖረው ይችላል፡፡ ነገር ግን የማህበረሰቡን ሁኔታ ስርኣት 
በማስያዝ ዘርፍ ታላቅ አዎንታዊ ተጽእኖ የሚኖረው ቋሚ በሆኑ 
ሃማፐታዊና እምነታዊ የክትትል ደንብን ሲከተል ብቻ ነው፡፡ 
    ይህ በእንድህ እንዳለ የዘመኑ ክህደተ ፈጣሪነት በሰው ልጅ 
ስርኣትና በህዝቦች ሥነ ምግባር ግልጽ ተጽእኖ አሳድሯል ማለት 
ይቻላል፡፡ እምነቱ የፈጣሪን መኖር የሚክድ ከሆነ በቅጥታ 
ሁሉንም ነገር የተፈቀደ ያደርጋል፡፡  እምነቱ ፈጣሪን ጨምሮ 
ከተጨባጩ ዓለም በአሻገር ምንም ነገር የለም የሚል ሀሳብ 
የሚያራምድ ከሆነ የእምነቱን የመተዳደሪያ ደንብ መገንዘብ 
አስቸጋሪ ነው፡፡ የዚህ እምነት መተዳደሪያ ደንብ ‹‹ዲስቶፊስኪ››
የተባለው ፈላስፋ (ክራማዞፍ ወንድማማቾች) በተሰኘው መጽሐፉ 
እንዲህ ሲል የገለጸው ነው ማለት ይቻላል፡ ‹አምላክ ከሞተ ሁሉም 
ነገር የተፈቀደ ይሆናል፡፡› 
    የክህደተ ፈጣሪነት በርካታ እሉታዊ ተጽእኖዎች በቤተሰብም 
ሆነ በማህበራዊ ደረጃ በሰፊው እየተያ ነው፡፡ ከነሱም መካከል 
የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡ 
 
መንፈሳዊ ግጭት 
   የክህደተ ፈጣሪነት ሃሳብ ተጽእኖ ያሰደረብት ማሀበረሰብ 
ማንኛውም አውሬ ሌላውን ለመቀራመት እንደሚሞክርበት የጫካ 
ማሀበረሰብ ዓይነት ሆኗል፡፡ በመሆኑም ደካማው ወገን የመደበቅና 
የማታለል ዘዴ የሚከተል ሲሆን ባለጉልበቱ ደግሞ የመደምሰስ፣ 
የጭከናና የህወከት ዘዴን ይመርጣል፡፡ ጭቆና፣ በደልና ምናፍቅነት 
ተራ ምግባር ሃይማኖትና ከአላህ (ዐ.ወ.) ስርኣት ራሳቸውን ያገለሉ 
ልቅ የሆኑ ማሀበረሰባት የሚመሩበት ተራ ስርኣትና የሚጓዙበት 
መንገድ ይሆናል፡፡ 
 
ጭንቅና ዳተኝነት፡ 
    የአንፃራዊነት ንድፈ ሀሳብን ማጋነን በሰብአዊ ተፈጥሮ 
መሰረታዊ የነበሩት የደስታና ጭንቀት ስሜት ግንዛቤዎች ጥያቄ 
እንዲያስነሱ ምክኒያት ሆኗል፡፡ ይሀውም መለኪያዎች 
በመሰወራቸውና ስለነሱም ውሳኔ የመስጠት አቅም በመጥፋቱ 
ነው፡፡ 



    ይህ ጠቅላለ መልካም እሴቶችንና መርሆችን ያጣ ሰው ምንም 
ዓይነት ስልጣኔ ሊመሰረት ወይም ያለውን ስልጣኔ ሊጠብቅ 
አይችልም፡፡ ይህን ጉዳይ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የራሻው 
ፖለቲከኛ ‹‹ስታሊን›› ስለሃይማኖት እሴቶችን እንዴት መጠቀም 
እንደሞከረ ስንመለከት በጥልቅ ልንገነዘበው እንችላለን፡፡ ስታሊን 
በዚያን ጊዜ የራሻን ህዝብ ስለሀገሩ እንዲከላከልና የዜጎችን ህልውና 
እንዲጠብቅ የሚያነሳሳው ሃይማኖት ብቻ መሆኑን አረጋገጠ፡፡ 
በመሆኑም ለሃይማኖት የነበረው እክብሮት እንዲመልስና ታላቅ 
ቦታም እንዲሰጠው አደረገ፡፡ የሚያስደንቀው ነገር ደግሞ በዚያን 
ወቅት በተደረገ ግምገማ 70% የሚሆነው የራሻ ህዘብ በኅቡእ 
ሃይማኖቱን ጠብቆ የቆየ መሆኑ መረጋገጡ ነው፡፡ ምክንያቱም 
ክህደተ ፈጣሪነት መንፈሳዊም ሆነ ቁስ አካላዊ ፍላጎቱን ሊያረካለት 
ባለመቻሉ ነው፡፡ 
 
ስድነትና አፈንጋጭነት፡ 
   የቁስ አካላዊነትና የክህደተ ፈጣሪነት ሁኔታ ወሲባዊ ካሎሪ 
ያመነጫል፡፡ በመሆኑም ከነሱ ዘንድ ወሲባዊ ፍላጎትን የማርካት 
መስክ ሰፊ ሆኖ እያለ አስገድዶ የመድፈር አደጋዎች ይበዛሉ፡፡  
    የወሰባዊ ግንኙነት ስርኣት አልባነት ገጽታ የትዳር ኑሮ 
በመመናመንና የተላላፊ በሽታዎች መስፋፋት አማካነት ጎልቶ 
ይታያል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ወሲባዊ እርካታን የመፈለግ እንቅስቃሴ 
በክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታይ ማሀበረሰብ ዘንድ ወሲባዊ 
ማፈንገጥ ወይም ሶዶማዊነት እንድስፋፋ አድርጓል፡፡ 
   የወሲባዊ አቢዎትን የወሲባዊ ፍላጎት ቁጭት በድንገት አፈትልኮ 
የተፈታበት ሁኔታ ብሎ ባጭሩ መግለጽ ይቻላል፡፡ የሰውን ልጅ ነፃ 
በማውጣት ፈንታ ጠፈረው ከዚያም የሱ ተገዢ አደረገው፡፡ 
ከዚያም በኋላ ስድነት ተስፋፋ፡፡ የልቅነት ዋና አላማ የሰውን ልጅ 
ስሜታዊ ፍላጎትን ማርካት አልነበረም፡፡ ነገር ግን የሰውን ልጅ 
ህልውና በአካል ብቻ የተወሰነ እንድሆን ማድረግ ነው፡፡ ማራቆት 
በአካል ይጀምርና በመጨረሻም የሰውን ልጅ ከሰብአዊ ማንነቱ 
ያራቁተዋል፡፡ ከዚህ ሁሉ አንፃር ወሲብን ከእሴት የተለየ ሥነ 
ሕይወታዊ ተግባር እንደመሆኑ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ መመለከት 
ይገባል፡፡ አንዳንድ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት በሚስፋፋባቸው 
አገሮች ሴተኛ አዳሪነት እንደማንኛውም ተግባር ጡንቻዊ ስራ ነው 



በማለት ገለልተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚል ስያሜ ይሰጠዋል፡፡ 
ሴትኛ አዳሪ ሴትም እንደዚሁ የወሲብ ሠራተኛ የሚል ስያሜ 
ተሰጥታለች፡፡ 
   ይህ ሁሉ ወሲብን ከማህበራዊ ይዘቱና ከሰብኣዊ  መዋቅሩ 
የተለየ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም የደስተና የጣእም ቀጥተኛ 
ትርጉም ብቻ ይሆናል፡፡ በዚህ መልኩም የሰው ልጅ ከጥንት ውርስ 
ቅርሱና ከሰብአዊ ህልውናው ይለያል፡፡ በአካሉ ውስጥ ታምቆም 
በደግና መጥፎ መስክ ምንም ዓይነት ቦታ የሌለውን የቀጥታ 
ፍላጎት ማርካትን እያሰደደ ይኖራል፡፡ 
 
የማፈንገጥ ሌላው ገጽታ የጾታ ጋብቻ ነው፡፡ 
   የቁስ አካላዊነትና የከህደተ ፈጣሪነት እምነት የሚያራምዱ 
ማህበረሰባት ከሚለዩባቸው ነገሮች ዋናው የጾታዊ ግንኙትና 
የጾታዊ ግቢ ሲሆን ይህ ተግባር ማነም ሰው ሊቃወመው የማይገባ 
መብት የሚሉት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ የእምነቱ ደጋፊዎች ይህ 
ጉዳይ የግል ጉዳይ ነው ሁለት ጾታዎች ከመጋባት አይለይም 
ይላሉ፡፡ 
   በተለያዩ ጊዚያት የሚደረጉ ግምገማዎች የጾታ ግቢ 
በሚስፋፋበት አካባቢ የሚከሰተው ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች 
ቁትር ከሌላው ክልል ጋር ሲነፃጸር ዐሥራ አራት እጥፍ መሆኑን 
አረጋግጠዋል፡፡ በርካታ ጥናቶችም  አደንዛዥ እጽ በበለጠ 
እንደሚጠቀሙና በሰፊውም ለሥነ ልቦና ችግር የሚጋለጡ 
መሆኑን አመልክተዋል፡፡ 
 
የቤተብ መበታተን፡ 
   በጥንት ዘመን የሰው ልጅ ማሀበረሰባት በሰው ልጅ ልብ ደስታን 
ለማስገባት ጥረት ያደርጉ ነበር፡፡ ለዚህም ጉዳይ መንፈሱ 
ከአካባቢው ሥነ ተፍጥሮ ጋር ያላት ግንኙነት ምንግዜም ሚዛናዊ 
እንዲሆን ይንቀሳቀሱ ነበር፡፡ የሰው ልጅ ማህበረሰብ ከግለሰቡና 
ከመዋቅሩ መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ጥቅማቸውንና 
የዘላቂነታቸውን ዋስትና ይጠብቃሉ፡፡ ከሃማኖተኝነት ጋር 
ለመላመድ፣ ለመስማማት፣ በሱም ለመደጋገፍና ለመተጋገዝ 
መንገድ የሚከፍቱ አወንታዊ መሰረቶች የነበሯቸው መሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ ሃይማኖተኝነት ከገንዘብ፣ ከስልጣንና ከዚህች 



ዓለም ጌጦች ውጭ በሆኑ በሕይወት ያሉ መልካም እሴቶችን 
ያጠናክራል፡፡ በሰብአዊ መልካም እሴቶች ተቀዳሚ የሚሆኑት 
የሰዎች ጋር ግንኙነት፣ ስርአት ማስከበርና የሰውን ልጅ ለሰውነቱ 
ማክበር የሚሉት ናቸው፡፡ 
   ሃይማኖት ከባልና ሚስት መካከል ያለውን ግንኙነት 
ያጠናክራል፡፡ ይህ ግንኙት የጠቀደሰ፣ ከወላጆችና ከልጆች መካካል 
ያለውን ግንኙት የሚያጠናክር፣ ዘምድና የሚቀጥል፣ የጎረቤትን 
መብት የሚያስከብር፣ መላው የስ ልጅ ከአንድ መሰረት፣ ከአንድ 
መነሻ፣ የአንድ ፈጣሪ ፍጡር ከመሆን ማእቀፍ አንፃር ለሰዎች 
ማዘንንና ለነሱም ወዳጅ መሆንን የሚያዝ ግንኙነት ነው፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ن َذَكٖر  ُكم مِّ نَٰ قۡ َ َّا َخل ن ِ َّاُس إ یُّھَا ٱلن َ ٓأ ـٰ َ َِل ی ٓئ َا َب ُكۡم ُشُعوٗبا َوق نَٰ َٰى َوَجَعلۡ نث ُ َوأ
یرٞ  ِ ِیٌم َخب َ َعل َّ ِنَّ ٱ ۚ إ ُكۡم ٰ َ ق تۡ َ ِ أ َّ َۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱ ِنَّ أ ُٓواْۚ إ ِتََعاَرف  ل

(እናንተ ሰዎች ሆይ! እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ፡፡ 
እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ፡፡ አላህ ዘንድ 
በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው፡፡ አላህ ግልጽን ዐዋቂ 
ውስጥንም ዐዋቂ ነው፡፡)46 እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
َۡرَحاَمُكمۡ  ُعٓواْ أ ِّ َط ُق ِ َوت ِي ٱۡألَۡرض ْ ف ِسُدوا ُفۡ َن ت ُۡم أ ۡیت َّ ِن تََول ُۡم إ َھَۡل َعَسۡیت  ف

َرھُمۡ . ۡبَصٰ َ َۡعَمٰىٓ أ ھُۡم َوأ ََصمَّ َأ ُ ف َّ ََعنَھُُم ٱ ِذیَن ل َّ َِك ٱل ٓئ ـٰ َ ْول ُ  .أ
(ብትሽሾሙም በምድር ላይ ማበላሸትን ዝምድናችሁንም መቁረጥን 
ከጀላችሁን? እነዚህ እነዚያ አላህ የረገማቸው፣ ያደነቆራቸውም፣ 
ዓይኖቻቸውንም ያወራቸው ናቸው፡፡)47 
   በሌላ በኩል ደግሞ የክህደተ ፈጣነት አምነት ካወደማቸው 
ነገሮች እጅግ ታላቁ ቤተሰብ ነው፡፡ ይህ እምነት ዝሙት 
እንዲስፋፋ አድርጓል፡፡ የወሲብ ግንኙነትንም ከባልና ሚስት 
ግንኙነት ማእቀፍ ውጭ እንዲከናወን ፈቅዷል፡፡ በዚህም 
ምክንያት የዘር ሀረግ ይጠፋና ልጅ የሚንከባከበው፣ 
የሚጠብቀውና ማንነቱን የሚገልጽበት ቤተሰብ ያጣል፡፡  
   በዚህም ምክንያት በሕይወቱ ያለው ማንኛውም ግንኙነት 
የሚቋጨው በቁሳዊ ረብና በግል ጥቅም እንጂ በሌላ ነገር 
የማይሆን ትውልድ ተፈጠረ፡፡ ይህ ትውልድ የትዳርን ትስስር 
እንደእስራት ሰለሚቆጥረው ለቤተሰብም ሆነ ለልጅ ምንም ዓይነት 
                                                             
46  አልሑጁራት  (13) 
47  ሙሐመድ  (22-23) 



ትኩረት አይሰጥም፡፡ በዚህ መልኩ ቤተሰብ ሲበታተን ወሰን 
ተላላፊ የሌሎች ፍላጎትና መብት መጋፋቱን ከምንም ያለመቁጠር 
የራሱን ጥቅም ለማረጋገጥ የሚያስብ ግለሰብ ይፈጠራል፡፡ 
   የዚህ ዓይነቱ ከህደተ ፈጣሪነት አራማጁ ግለሰብ ራስ ወዳድ፣ 
ማንኛውንም የህግ ወሰን የሚቃወም ፈጽሞ ኃላፊነት የጎደለው 
ሰው ነው፡  እሱ ፍላጎቱን አሁኑኑ እዚህ ቦታ እያለ ለማረጋገጥ 
ይፈልጋል፡፡ እሱና የሚመካበት ማህበረሰቡ ጠባብ እሱነቱን 
ለመግለጽ የሚያስችለው ተምሳሌነት የጎደለው ለጥቅምና ለቁስ 
አካል ብቻ ተገዢ ነው፡፡ የዚህ ዓይነቱ ግለሰብ የቤተሰብ ድርጅትን 
በምንም መልኩ አይቀበልም፡፡ በመሆኑም ትዳርንና ልጅ 
መውለድን አጥብቆ ይጠላል፡፡ ቤተሰብ የሱ ትከሻ የማይችለው 
ከባድ ሸክም እንድሁም ልጅ የማሳደግ ኃላፊነትም ከሰው ልጅ 
አቅም በላይ የሆነ ተግባር መስሎ ይታየዋል፡፡ 
 
ወንጀል፡ 
   በክህደተ ፈጣሪነት አማኝ ማሀበረሰብ ዘንድ የሚፈጸሙ 
ወንጀሎች መንሻቸው በአብዛኛው አስገዳጅ ፍላጎትና ድህነት 
አይደለም፡፡ ይልቁንም ዋና መነሻቸው የክንቱ ነፃነት ሰበካ 
ያስከተለው የወንጀል ጥማትና በዚህች ዓለም የተፈጥሮ ፍላጎቱን 
ለማርካት በሚደረግ እሽቅድድም ብቻ ነው፡፡  እነዚህ ወንጀሎች 
ስረአት አልበኝነትና ስድነትን በህዝቡ ዘንድ በማስፋፋት፣ በወጣቱ 
አእምሮ ብልሹ እምነቶችን በማስረጽ፣ ለመትፎ ነገሮች ሰበካ 
በማካሄድ እንድሁም ማንኛውንም የሃይማኖትና የሀገር ፍቅር 
መዋቅርን በማፍረስ፣ ቅኑን ሥነ ምግባር በማጣመም በዓለም አቀፍ 
ስርኣት ህልውና ላይ አደጋ ደቅነዋል፡፡ 
 
ከህደተ ፈጣሪነትን የመቋቋም መንገዶች፡ 
   ስለህግ ብሩህ አላማ ግንዛቤና ክህደተ ፈጣሪነትን በመቃወም 
ዘርፍ ስለአለው ሚና፡ 
ከቅዱስ ቁርኣን ታላቅነት እንዱ የምትከተላዋ አንቀጽ በዚያን ጊዜ 
ዓርብ ቀን በዋለው የዓረፋ ቀን ዋዜማ መውረዷ ነው፡ 
مَ  َٰ ۡسل َُكُم ٱۡإلِ ِي َوَرِضیُت ل ِۡعَمت َۡیُكۡم ن َمۡمُت َعل تۡ َ َُكۡم ِدینَُكۡم َوأ ُت ل ۡكَملۡ َ َۡوَم أ ی  ٱلۡ

  ِدیٗناۚ 



( ዛሬ ሃይማኖታችሁን ለናንተ ሞላሁላችሁ፡፡ ጸጋዬንም በናንተ ላይ 
ፈጸምኩ፡፡ ለእናንተም ኢስላምን ከሃይማኖት በኩል ወደድኩ፡፡)48 
ይሀውም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ታላቅ ደግ ነገር 
እንዲደሰቱ ምክንያት ይሆን ዘንድ ነበር፡፡ ይህን ታለቅ ደግ ነገር 
አላህ (ሱ.ወ.) ምላሱን በእውነት ያናገራት አንድ አይሁድ እንዲህ 
ሲል ገልጾታል፡ ‹ይህች አንቀጽ በእኛ በአይሁዶች ላይ ወረዳ ቢሆን 
ኖሮ ያን የወረደችበትን ቀን ዓመት ባል ባደረግነው ነበር፡፡›49  
   እስልምና በህግጋቱ፣ በግንዛቢው፣ በአላማዎቹና በደንቦች 
ተደግፎ የሕይወት ስርአት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) 
እንድህ ይላል፡ 

ِب ِمن َشۡيٖءۚ  ِكتَٰ ِي ٱلۡ ۡطنَا ف َرَّ ا ف  مَّ
(በመጽሐፉ ውስጥ ምንንም ነገር አልተውንም…)50 አቡ በክር 
አሲዲቅ እንድህ ይላሉ፡ ‹የግመል ገመድ ቢጠፋብኝ እንኳ በአላህ 
መጽሐፍ (ቁርኣን) አገኘዋለሁ፡፡› የግጥም ደራሲያን ልኡል እየተባለ 
የሚጠራው የግብጽ ግጥም ደራሲም እንድህ ይላል፡ 
    ‹የአላህን ፍርድ አንጂ ፍርድ ብየ አልቀበልም፣ የአላህን ደጅ 
እንጂ ደጅ ብየ አላንኳኳም፡፡› 
    ‹ፊቅህ› የሚለውን የዓረበኛ ቃል መሰረት ለማውቅ ብንፈለግ 
ትርጉሙ በምንም ያልተወሰነ ግንዛቤ ማለት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 
ማለትም ፍቹ አወቀ፣ ተረዳ ማለት ይሆናል፡፡ ግንዛቤ የአንድ ሰው 
ጥልቅ አውቀት ሲሆን ቃሉ ወደ‹ፈቁሀ› ይለወጣል፡፡ ግንዛቤ 
ተፈጥሮው ሆነ ማለት ነው፡፡ የቃሉን የሞያ ፍቹ ብንመለከት 
የእስልምና እመነት መጀመሪያ በወረደበት ዘመን ቃሉ ህግና 
ሃይማኖት የሚሉትን ሁለት ቃላት ይተካ ነበር፡፡ ይህን ማለትም 
መሰረተ እምነት፣ ሥነ ምግባር፣ አምልኮዎችና የሰብኣዊ ግንኝነቶች 
በሱ ይካተቱ ነበር፡፡ በዚህ ይዘቱ ለተወሰነ ጊዜ ቆየ፡፡ በኋላም 
ኢማሙ አቡ ሐኒፋህ ለመሰረት እምነት (ለተውሒድ) (አልፊቅህ 
አል አክበር) ታላቁ ግንዛቤ የሚል ስያሜ ሰጡት፡፡  
    ከዚያም በኋላ ‹ፊቅህ› የሚለው ቃል ትርጉም ሌላ ለውጥ 
ታየበት፡፡ ይዘቱ የተግባራዊ ህግጋትን ምንነት ብቻ ያቀፈ ሆነ፡፡ 
ከዚያ በኋላ ቃሉ ለተግባራዊ ህግጋት ደንቦች ከነዝርዝር መረጃቸው 

                                                             
48  አል ማኢዳህ  (3) 
49 ቡኻሪ ዘግበውታል 
50  አል አንዓም (38) 



የተሰጠ ስም ሆነ፡፡ ዝርዝር መረጃ ማለት ራሳቸውን የቻሉ የተለያዩ 
መረጃዎች ማለት ሲሆን ለያንዳንዱ የተወሰነ ደንብን ያመለክታል፡፡ 
ለምሳል የሚከተሉት የአላህ ቃላት፡ 

َٰوةَ  ل ِیُمواْ ٱلصَّ ق َ   َوأ
(ሶላትንም አስተካክላችሁ ስገዱ፡፡)51 

نَٰىٓۖ  َربُواْ ٱلزِّ   َوَال تَقۡ
(ዝሙትንም አትቅረቡ፡፡)52 
    የመጀመሪያው ትእዛዝ ሲሆን እንድንፈጽመው ግድ የሆነን 
ደንብ ያመልክታል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ ክልከላ ሲሆን እሱን 
መፈጸሙ በኛ ላይ የተከለከለ መሆኑን ይጠቁማል፡፡ የእስልምና 
ህግጋት አላማ (መሰረታዊ ግባቸው) የሰዎችን ጥቅም እውን 
ማድረግና በዚህችም ዓለም ሆነ በመጭው ዓለም በነሱ ላይ ጉዳት 
የሚያደርስን ነገር መከላከል ነው በማለት በአጭሩ መግለጽ 
ይቻላል፡፡ በዚህም በዚህች ዓለምና በመጨው ዓለም እውነተኛ 
ደስተስታን ያገኛሉ፡፡ ለዚህም ነው የእስልምና ሃይማኖት ለዓለም 
የወረደ እዝነት ነው የተባለው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َِمینَ  ل َعٰ لۡ ِّ ِالَّ َرۡحَمٗة ل َك إ نَٰ ۡرَسلۡ َ ٓ أ  َوَما
(ለዓለማትም እዝነት አድርገን እንጅ አልላክንህም፡፡)53 
  የእስልምና ህግጋት -እንደማንኛውም መለኮታዊ ሃይማኖት 
ህግጋት- ዋና አላመው የተወሰኑ ነገሮችን መጠበቅ ነው፡፡ እነዚህ 
ነገሮች ከመሰረተ እምነት ባለሞያዎች ዘንድም አጠቃላዮች የሚባል 
ስያሜ ተሰጥቷቸዋል፡፡ እነሱም፡ ሃይማኖት፣ ሕይወት፣ አእምሮ፣ 
ዘር፣ ገንዘብና ሀገር ናቸው፡፡ ከሃይማኖት ህግ አጠቃላይ አላማዎች 
አንዱ አእምሮን መጠበቅ ነው ስንል አእምሮን ሊያጠፉ ወይም 
ሊበክሉ እንድሁም ከትክክለኛው ተፈጥሮው ሊያርቁት ከሚችሉ 
የተሳሰቱ ነገሮች ሁሉ መጠበቅ ይኖርብናል ማለታችን ነው፡፡ እኛ 
በአሁኑ ወቅት የሃይማኖት አላማን በሚገባ መልኩ መገንዘብ 
ያስፈልገናል፡፡ ይህም ይህን አደገኛ የክህደተ ፈጣሪነት እምነት 
ለመዋጋት እገዛ ይኖረዋል፡፡ 
    የማህበራዊ ገጽታዎች ከቁስ አካላዊ ገጽታዎች የተለዩ 
መሆናቸው ይታወሳል፡፡ የቁስ አካላዊ ገጽታዎች በተወሰነ ምክንያት 

                                                             
51  አል በቀራህ (110) 
52  አል ኢስራእ  (32) 
53  አል አንቢያእ  (107) 



የሚከሰቱ ሲሆን ያ ምክንያት የሆነው ነገር ከኖረ ገጽታው መኖሩ 
አይቀሬ ነው፡፡ የማህበራዊ ገጽታዎች ግን እጅጉን የተወሳሰቡ 
ናቸው፡፡ እነሱም በተለምዶ በአንድ ምክንያት ብቻ አይከሰቱም፡፡ 
ይልቁንም በርካታ መነሻዎች በአንድላይ ሲገኙ ነው የሚከሰቱት፡፡   
እነዚህ ምክንያቶች በሁኔታዎችና ማህበረሰባት በመለያየታቸው 
ገጽታዎች ሊለያዩ ይቻላል፡፡ በአንድ ማህበረሰብ ለአንድ ገጽታ 
መከስት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች በሌላው ማህበረሰብ ለዚያ 
ገጽታ መከሰት ምክንያት ላይሆን ይችላል፡፡ ምክንያቶች ተመሳሳይ 
ቢሆንምንኳ ለመጠኑ በሚሰጠው ግምት አንዱ ማህበረሰብ 
ከሌላው ይለያል፡፡ ይህ ሁኔታ በክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብም ገቢራዊ 
ሊሆን ይችላል፡፡ 
    ከዚህም አንፃር ለክህደተ ፈጣሪነት የሚያደርስ አንድ ምክንያት 
ከተከሰተ እሱ ብቻውን ወደክህደተ ፈጣሪነት ያደርሳል ማለት 
አይቻልም፡፡ ምክንይቱ በተናጠል ተገኝቶ ለገጽታው መከሰት 
ላያደርስ ይችላል፡፡ ይልቁንም ለክስተቱ ከላይ እንደተጠቀሰው 
በርካታ ምክንያቶች በአንድ ላይ መገኘት አለባቸው፡፡ በአንድ 
ማህበረሰብ የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ መስረግ ምክንያት የሚሆኑ 
ማህበራዊ ነገሮችን መከላከል ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ ያ ማህበረሰብ 
የራሱ የሆኑ ምክንያቶች ካሉት በተጠቀሰው መልኩ እነዚያን 
ምክንያቶች መግታት አይቻልም፡፡ ምክንያቱም እነዚያ ገጽታዎች 
በዚያ ማህበረሰብ የራሳቸው የሆነ አስተሳሰባዊ፣ ሥነ ልቦናዊና 
ማህበራዊ መሰረቶች ሊኖሩት ይቻላልና፡፡ በመሆኑም ለክህደተ 
ፈጣሪነት የሚያደርስ ምክንያት ቢከሰት እሱ ብቻውን ለክህደተ 
ፈጣሪነት ያደርሳል ማለት አይደለም፡፡ አንዳንድ ጊዜ አንድ ብቸኛ 
ምክንያት ተፈጥሮ ግጽታው ላይታይ ይችላል፡፡ ምክንያቱም ከላይ 
እንደተጠቀሰው ለገጽታው መታየት በርካታ ማህበራዊ ምክንያቶች 
በአንድ ላይ መኖር አለባቸው፡፡ ይሀውም የዚህ ዓይነት ገጽታዎች 
አስተሳሰባዊ፣ ሥነ ልቦናዊና ማህበራዊ መሰረቶች ተጣምረው 
የሚፈጥሯቸው ክስተቶች ናቸውና፡፡ በመሆኑም የክህደተ ፈጣሪነት 
አደጋን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት በሁለት ሚዛናዊ በሆኑ 
መስመሮች መልኩ መከናወን አለበት፡ 
 
የመጀመሪያው፡ ጥንቃቄን መሰረት ያደረገው መንገድ ሲሆን 
ማሀበረሰቡን ለክህደተ ፈጣሪነት የሚዳርጉ ነገሮችን መቋቋምን 



ይመለከታል፡፡ ለአስተዳደግ መሰረቶች ትኩረት መስጠት፣ 
የእውቀት ድካምን ማስወገድና የትምህርት ስርኣቶችን በማሻሻል፣ 
የማህበራዊ ፍትህን በማረጋጥ በኩል ትክክለኛውን ሃይማኖታዊ 
ግንዛቤ በተገቢው መልኩ መመሰረት የዚህ መስመር ዋና ዋና 
ግብኣቶች ናቸው፡፡ 
 
ሁለተኛው፡  ፈውስን መሰረት ያደረገው መንገድ ነው፡፡ እሱም 
የመገናኛ ብዛኃንን፣ የትምህርትና የባህል ተቋማትን፣ የማህበራዊና 
የበጎ አድራጊ ድርጂቶችን፣ የሥራ ማህበራትን፣ የስበኣዊ መብት 
ተከራካሪ ድርጅቶችን እንድሁም በሳይንስና በፍልስፍና ዘርፎች 
የክህደተ ፈጣሪነት እምንት አራማጆች ወገኖች የሚያናፍሷቸውን 
የማመሳሰልና የማጠራጠር ተግባራት ተቃውሞን መሰረት አድርጎ 
ይንቀሳቀሳል፡፡ 
 
ክህደተ ፈጣሪነትን የመቋቋም ዘዴዎች 
   ጥንቃቄን መሰረት ያደረጉ የክህደተ ፈጣሪነት ተቃውሞ 
መንገዶች በመልካም ስርአት የታነጸ ማህበረሰብ ለማዋቀር -
ህፃናትን በማሳደግ ትክክለኛ የእድገት መሰረቶችን መከተል፣  
የዓለም አቀፍ ለውጦችን በሚጣጣምና የማሀበረሰቡን ህልውናና 
ቋሚ እምነቶቹን በማይፃረር መልኩ የእውቀት መሰረት መጣል፣ 
በማሀበረሰቡ ውስጥ የግለሰቡን እሴት ማስከበርና ከግለሰቦች 
መካከል ፍትህና ትብብርን እውን ማድረግ- የሚሉት ጉዳዮች  
በተገቢው መለኩ መሟላት ይኖርባቸዋል፡፡ እነዚህ መስፈርቶች 
ሲሟሉ ማህበረሰቡ ዘላቂነት ባለው ትጋት፣ ለማፈንገጥ 
የማይበገርና በጠንካራ ክንዱ ሀሳባዊ ወረራን ተከላካይና መካች 
ይሆናል፡፡ በመሆኑም የሚከተሉት መንገዶች የክህደተ ፈጣሪነትን 
ሀሳብ ለመከላከል  አስፈላጊ ናቸው፡ 
 
ክህደተ ፈጣሪነትን ለመቋቋም የቅን አስተዳደግ ሚና፡ 
   በታዳጊ ወጣቶች ታማኝነትን የማስረጽ ህፃናት ግዳታቸውን 
እንድወጡ የማስተማርና በማሀበረሰቡ የማቀላቀል ዋና ኃላፊነት 
የሚጣለው  በማህበረሰቡ የአስተዳደግ ስርኣት ላይ ነው፡፡ 
የማህባዊ አስተዳደግ ማለት ‹የማህበረሰቡ አባል በህፃንነቱም ሆነ 
በአዋቂነቱ በማህበራዊ መስተጋብር አማካይነት የሚቀስመው 



የትምህርት ሂደት ነው፡፡ በዚህ የትምህርት ሂደት የማህበራዊ 
መለኪያዎችን፣ የሥነ ልቦና አቅጣጫዎችን እንድሁም ከሰዎች ጋር 
ያለውን ግንኙነት ማህበረሰቡንና አጠቃላይ ህዝቡን በሚያረካ 
መለኩ ማድረግን ያስተምራል፡፡› 
    የአስተዳደግ ሂደት መሰረቱ ህፃናትን ከማህበረሰቡ 
እስከሚቀላቀሉ ማስተማር ቢሆኑም የማህበራዊ አስተዳደግ 
በተወሰነ የእድሜ ገደብ ብቻ የሚወሰን አይደለም፡፡ ይልቁንም 
ግለሰቡ በተላያዩ የእድሜ ደረጃዎች የተወሰኑ እውቀቶችን መቅሰም 
ያስፈልገዋል፡፡ ግለሰቡ በነዚህ የእድሜ ደረጃዎች ከተለያዩ 
የማህበረሰቡ አባላት ጋር የተለያዩ ግንኑነቶች ይኖሩታል፡፡ 
እንድሁም የኑሮ ዘዴዎችን መለወጥና አዳድስ ዘይቤዎችን መማር 
የሚጠይቁ ሚናዎች ሊኖሩት ይቻላል፡፡ በመሆኑም ማህበረሰቡ 
የአስተዳደጉን ሂደት በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የጋራ ጥረት 
ማድርግ ይገባዋል፡፡ እዚህ ላይ በአስተዳደግ ሂደት አጠቃላይ 
አላማዎች እንዳሉ መጠቆም ያስፈልጋል፡፡ ከነሱም መካከል 
የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡ 
    ሀ- ከእናትና ከህፃኑ መካከል ለአለው ፍቅር ከፍተኛ ቦታ 
መስጠትና ወደሌላው የመሳብ ሁኔታ በመኖሩ ዙሪያ መፈጸም 
ያለባቸውን ነገሮች ማከናውን፡፡ 
   ለ- ህፃናት በውስጡ የሚኖሩትበትን ማህበረሰብ የኑሮ ስርኣት 
መማራቸው ሲሆን ስለባህሉና ልምዱ ስልጠና ወስደው ከዚያም 
አምነውበት በመጨረሻም ለስርአቱ ተገዢ ይሆናሉ፡፡ 
   ሐ-  በዚህ ባህል አማካይነት ህፃናት ለሕይወት የሚያስፈልገውን 
የጽኑ ፍላጎት ደረጃን እንዳውቁ ማድረግ፡፡ 
   መ- ለህፃናት ማህበራዊ ሚናቸውን ማስተማር፡፡ 
   ሠ- ለህፃናት ከህብረተሰቡ አባላት ግልሰቦች ጋር ተስማምተው 
እንድኖሩ የሚያስችላቸውን ክህሎት ማስጨበጥና እንደቋንቋ ያሉ 
ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው ሲኖሩ የሚያስፈልጋቸውን ግበኣቶች 
እንዲያገኙ ማድረግ፡፡ 
   ረ- በህፃናቱ መንፈስ መስረጽ የሚኖርባቸውንና ማህበረሰብ 
የሚጠቀምባቸውን መልካም እሴቶችና ግቦችን ማስተማር፡፡ 
በዚህም ህፃናቱ በአንድ ወቅት የሚሰጠውን ሃላፊነት በብቃት 
ለመወጣት ዝግጁ ይሆናሉ፡፡ ማለትም የወንድምነትን፣ የልጂነትን፣ 



የጓደኝነትንና የኣባትነትን ሚና በተገቢው መልኩ የመውጣት 
ብቃት ይኖራቸዋል፡፡ 
   ሰ- ለእያንዳንዱ ሰው ከግለሰቡና ከማህበረሰቡ አባላት መካከል 
ያለውነ ግንኙነት የሚያጠናክሩ  የሥነ ምግባራዊ መለኪያዎችን 
ማሳወቅ፡፡ እነዚህ መለኪያዎች ለግለሰቡ ውጫዊ ተቆጣጣሪ 
ባለስልጣን ይሆኑታል፡፡ 
   ክህደተ ፈጣሪነትና አፍራሽ ሀሳቦችን ለመቋቋም የአስተዳደግን 
ሚና ብንመለከት በማህበረዊ አስተዳደግ ዘርፍ የሚጀምር ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ ይሀውም የማህበራዊ አስተዳደግ ሂደት በተለያዩ 
የእድሜ ዘመናቸው የሚኖረው ተጽእኖ ከፍተኛ በመሆኑ ነው፡፡ 
በዚህ ሂደት ህፃናት የሚኖሩበትን ማህበረሰብ ልማድ፣ ወግ፣ 
አቅጣጫ፣ በአካባቢው የሰፈኑትን መልካም እሴቶች ይማራሉ፡፡ 
የማህበራዊ አስተዳደግ ሂደት በተለያዩ መስመሮች ይከናወናሉ፡፡ 
እነሱም በቤተሰብ፣ በመዋለ ህፃናት በህፃናት አደይ እንድሁም እስከ 
ዩኒቨርስቲ ያሉት የትምህርት ስርአቶች ከዚያም የማህበራዊ 
ክበቦች፣ የወጣቶች ማህበራት፣ የህዝብ መገናኛ መድረኮች፣ 
የአምልኮ ቤቶች፣ የባህል ማእከላትና የመገናኛ ብዙኃን ሚናዎች 
በቅደም ተከተል ይተካካሉ፡፡ 
   የማህበራዊ አስተዳደግ ድርጅቶች ለሚከተሉት ጉዳዮች ትኩረት 
መስጠት ይኖርባቸዋል፡ 
   1- በትምህርት፣ በጉባኤ፣ በድስኩርና በትምህርት መርሀ ግብሮች 
አማካይነት በወጣቱ መንፈስ ትክክለኛውን እምነት ማስረጽ፡፡ 
    2- ሌላውን ወገን በመቋቋም ወጣቱ በራሱ፣ በስልጣኔውና 
መልካም እሴቶቹ እንዲተማመን ማድረግ፡፡ ይህን ጉዳይ እውን 
ለማድረግ በዓለም አቀፍ ስልጣኔ ጉልህ ተሳትፎ ያላትን ሀገር 
ዘመናዊና ታሪካዊ ተሞክሮዎችን በአጭሩ ማቅረብ ተገቢ ይሆናል፡፡ 
    3- ለግለሰቡና ለማህበሰቡ መረጋጋት ለሚፈጥረው በእመነትና 
በእርግጠኝነት ዘርፎች ያለውን የራስ መተማመን ስሜትን 
ማጠናከር፡፡  
   4- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በግለሰቡ ሊያደርሰው የሚችለውን 
አደጋ ማስጠንቀቅ፡፡ ለሰው ልጅ ከቁስ አካል ባሻገር መላ የሰው 
ልጅ እኩል የሚሆኑበት መንፈስ የተሰኘ እውነት መኖሩን 
ያለማረጋገጥ የአንድን ማህበረሰብ አባላት ብሎም መላ የሰው 
ልጅን በእኩለነት መመልከት አይቻልም፡፡ አንድ እምነቱ ቁስ 



አካላዊ የሆነ ወገን የሰውን ልጅ በዚህ ገጽታው ሊመለከተው 
አይችልም፡፡  
   5- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በማሀበረሰቡ ላይ ሊያደርሳቸው 
የሚችለውን እንደ ወንጀል መስፋፋትና ስርአት አልበኝነት መስፈን 
ያሉ አደጋዎችን አስመልክቶ ግንዛቤ ማስጨበጥ፡፡ 
   6- ክህደተ ፈጣሪነት ስልጣኔ ሊያዋቀር የሚችል ታላቅ አደጋ 
መሆኑን ለወጣቱ ማሳወቅ፡፡ ምክንቱም ወደኋላ መልስ ብለን 
ታሪክን ብንመለከት አንድም ስልጣኔ በእምነት የተመሰረት ካልሆነ 
በስተቀር ለብዙ ከፍለዘመናት የዘለቀ ሆኖ አናገኘውም፡፡ 
   7- ከወጣቱ ዘንድ ያለውን ባህላዊ ክፍተት ለማስወገድ ለባህላዊ 
መሻሻል ጥረት ማድረግ፣ በማህበረሰባችን ያሉትን የባህል ዝነኛ 
ሰዎችንና ያስመዘገቧቸውን ስኬቶች ለወጣቱ ማስተዋወቅ የሚለው 
ጉዳ ነው፡፡ ይህ ተግባር ሌሎች ባህሎች ክፍት በሚሆኑበት ወቅት 
መልካምና መጥፎ ሊኖርበት ስለሚችል ራሳቸውን እንዲጠብቁ 
ያግዛቸዋል፡፡ 
   8- ማህበረሰቡ የራሱ የሆኑ መልካም እሴቶችን መመስረትና 
እነሱንም መጠበቅ ይኖርበታል፡፡ ይሀውም የማህበረሰቡ አባላት 
በነሱ ታንጾ እንዲያድግ በማድረግና ለቀጣዩም ትውልድ 
እንዲያስተላለፍ በማመቻቸት ይሆናል፡፡ እሴቶቹ በቅንጅት 
የተዋቀሩ ከሆነና ሚዛናዊ ከሆኑ አፈንጋጭ ኃይሎችን ለመቋቋም 
ጠንካራ አጥር ይሆናሉ፡፡ 
 
በአስተዳደግ ዘርፍ የቤተብ ሚና፡  
   ከአስተዳደግ ሂደት የህፃንነት ደረጃ እጅጉን ትኩረት ሊሰጠው 
የሚገባ ደረጃ ነው፡፡ ህፃን በሕይወቱ መጀመሪያ ቸል ከተባለ 
በአብዛኛው ከማህበረሰቡ ልማድ ይወጣል፣ ምግባረ ብልሹም 
ይሆናል፣ እርኩስ ተግባራትን ይፈጽማል፣ እንድሁም ከቅኑ መንገድ 
ያፈነግጣል፡፡ በመሆኑም በዚህ የእድሜ ደረጃ የአስተዳደግ ዋናው 
ኃላፊነት የቤተሰብ ይሆናል፡፡ ልጆች ከቤተሰብ በርካታ ክሂሎችን፣ 
የመጀመሪያ እውቀቶችን በሰፊው ይቀስማሉ፡፡ ከዚያም አልፎ 
ቤተሰብ የሌሎቹ የአስተዳደግ ዘዴዎች ተቆጣጣሪ ይሆናል፡፡ 
ቤተሰብ ልጆችን ወደቅን መንገድ ለመምራት የሚጫወተው ሚና 
በአሉታዊም ይሁን በአወንታዊ መልኩ በልጆች ማንነትና በአላቸው 
ስርአት ይንፀባረቃል፡፡ በመሆኑም የቤተሰብ ትስስር መጠናከርና 



ቤተሰብ ልጆችን ወደቅን መንገድ መምራትና ለተሳሰተ ወይም 
አፈንጋጭ ለሆነ እስተሳሰብና እምነት ቡድኖች ሰለባ እንዳይሆኑ 
መከላከል መቻሉ ለነሱም መልካም አብነት የሚሆኑ ዝነኛዎችን 
ማዘጋጀቱ ልጆችን ከክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ የመጠበቅ ዋናዋና 
መንገዶች ናቸው፡፡ 
  የማህበራዊ አስተዳደግ ሂደት  በቤተሰብ ከተደቀኑ ተግዳሮቶች 
ታላቁ እንደሆነ ይነገራል፡፡ በዚህ የአስተዳደግ ደረጃ የቤተሰብ 
ጥረት ከከሸፈ ግለሰቡ እድሜ ልኩን በአስከፊ ስቃይና በጭንቀት 
ይኖራል፡፡ ግለሰቡ ከሌሎች ጋር ተጣጥሞ የሞኖር አቅም 
አይነረውም፡፡ የአለመስማማት እንቅፋት ሁልጊዜም ያስናክለዋል፡፡ 
በሌሎች መንገድም ላይ መሰናክል መፍጠር ይሞክራል፡፡ 
በአንዳንድ ማሀበረሰባት እንደሚከሰተው የመፈራረስና የውድመት 
አደጋም ሊያጋጥመው ይቻላል፡፡ ይልቁንም ለበርካታ ጦረነቶች 
መነሳት ዋና ምክንያት የሚሆነው በማህበራዊ አስተዳደግ ረገድ 
የተከሰተ ክሽፈት መሆኑን በርካታ ተመራማሪዎች ይጠቁማሉ፡፡ 
በማህበራዊ አስተዳደግ ጥረት የሚያጋጥም ክሽፈት አንዳንድ 
ግለሰቦች ከማሀበረሰቡ ዋና ስርኣት በማፈንገጥ የአልኮልና 
የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኞች ይሆናሉ፡፡ ከዚያም አልፎ በጸንፈኝነት፣ 
በሶዶማዊነት፣ በሥነ ልቦና በሽታ፣ ወይም በክህደተ ፈጣሪነት 
አደጋ ሊወድቁ ይችላሉ፡፡ በርካታ ማህበረሰባት በሳይንስና 
ቴክኖሎጂ ከፍተኛ እድገት ቢያስመዘግቡም በማህበራዊ አስተዳደግ 
ሂደት በተፈጠረ ችግር ምክኒያት የማህበራዊ በሽታዎች በከፍተኛ 
ደረጃ እየተስፋፋባቸው መሆኑ ይስተዋላል፡፡ 
 
ሁለተኛ፡ በእውቀት መስክ የሚታይን ድክመት መቅረፍ፡ 
   ይህን የክህደተ ፈጣሪነት አደጋን ለመከላከል የትምህርት 
ተቋማት ሚና አጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ ትምህርት ቤቶችና 
ዩኒቨርስቲዎችን የማዋቀር ዋና አላማ ከሃይማኖት ህግ ጋር 
የማይፃረሩ የሆኑ የማህበረሰቡ እምነት፣ ልማድ፣ ባህልና ትወፊትን 
የሚያከብር ቅንና ቀትተኛ አቋም ያለው ግለሰብ መገንባት 
እንደማለት ነው፡፡ በዚህ ዓይነት ሂደት የተገነባ የማህበረሰብ አባል 
ስለሀገር መከላከልና በጠቃሚ ትምህርት አማካይነት የታዳጊ 
ወጣቶችን አእምሮ በመጠበቅ ረገድ ያለው ሚና ከፍተኛ ይሆናል፡፡ 



እንደ -ትምህርት ቤቶች፣ ኢንስቲትዩቶችና ዩኒቨርስቲዎች- ያሉ 
የትምህርት ተቋማት ይህን የክህደተ ፈጣሪነት ገጽታን ለመቋቋም 
የማእዘን አርማታ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ምክንያቶም በነሱ 
አማካይነት የስው ልጅ ከጨቅላነቱ ጀምሮ ያለው ሀሳቡ 
ይከወናልና፡፡ ህፃናት አድሚያቸው ገና አራት ዓመታት ሳይሞላ 
ወደትምህርት ገበታ ይቀላቀላሉ፡፡ የጥንት አበው ‹ትምህርት 
በልጅነት በድንጋ ላይ እንደመቅረጽ ነው› እንዲሉ የመዋለ ህፃናት 
ትምህርት እወቀቱ በህፃነት አእምሮ በጥልቅ ይቀረጻል፡፡ ከዚያም 
በዚህ መልኩ ከመዋለ ፃናት ወደተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች 
ይሸጋገራሉ፡፡ የትምህርት ተቋማት እነዚህን ገጽታዎች በሚከተሉት 
መንገዶች ሊቋቋሟቸው ይችላሉ፡ 
 
1- የተማሪዎችን እሳቦት ከአደጋ የመከላከል ብቃት ያለው ስርኣተ 
ትምህርት ማዘጋጀት፡ 
   ተማሪዎች በተለያዩ የትምህርት ደረጃቸው የሚማሩበት ስርአተ 
ትምህርት ወይም ይዘት ሲዘጋጅ አዘጋጆች ከባህል አንፃር 
የተማሪዎችን አስተሳሰብ በመልካም ገጽታ መቅረጽ የሚችሉ 
ሀሳቦችን ያካተተ ለመሆኑ ትኩረት መስጠት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
እንደዚያ ከሆነ ስርአተ ትምህርቱ የህፃናትን አእመሮ በመልካም 
ሁኔታ ይገነባል፡፡ እምነታቸውን፣ ተፈጥሯቸውንና ሥነ 
ምግባራቸውን ከመዛባት ይጠብቃል፡፡  
    ከዚያም በተጨማሪ የመለስተኛ ሁለተኛና የአጠቃላይ ሁለተኛ 
ደረጃ ተማሪዎችን ከአዲሱ የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ የሚከላከሉ 
እንቅስቃሴዎችን ያካተቱ ልዩ ልዩ የመማሪያ መጽሀፍት ሊኖሯቸው 
ይገባል፡፡ እነዚህን መጽሐፎች የሰው ልጅ ለዘመናት ግራ 
የተጋባባቸውን ጥያቄዎች መልስ መስጠት የሚችሉ ብቃት ያላቸው 
ባለሞያዎች ሊያዘጋጇቸው ይገባል፡፡ 
 
2- አዳዲስ ክስተቶችን መሰረት በማድረግ የሚያስቡ መምህራን 
ማዘጋጀት፡ 
    የአንድን ሰው ማንነት በቅንና በቀጥተኛ መንገዱ የሚገነባው 
ትምህርት ብቻ ነው፡፡ ይህውም የተሳሳቱና አፈንጋጭ 
አስተሳሰቦችን መዋጋት የሚችለው እውቀት ብቻ በመሆኑ ነው፡፡ 
በመሆኑም የትምህርት ተቋማት ንቁ፣ ብቁ፣ በተለያዩ የትምህርት 



ዓይነቶች የታነጸ፣ የተዘጋጀለትን ስርአተ ትምህርት ለተማሪዎቹ 
በእውነተንኛነትና በታማኝነት ማድረስ የሚችል፣ የጊዜውን 
መከራዎችና ዘመናዊ ክስተቶችን የመቋቋም ብቃት ያለውና 
ተማሪዎችን ወደሰላም ደረጃ የሚያሸጋግር አስተማሪ ማዘጋጀት 
ያስፈልጋል፡፡ የዚህ ዓይነቱን  አስተማሪ በመኪተሉት  ነጥቦች 
አማካይነት ማዘጋጀት ይቻላል፡ 
  - ከአዳዲስ ክስተቶች ጋር የሚኖረው መስተጋብር ምን ዓይነት 
መሆን አለበት በሚለው ዘርፍ በተለያዩ የሰው ልጅ ልማት 
ማእከልና የኮርስ መድረኮች አማካይነት ብቃት እንድኖረው 
ማሰልጠን፡፡ 
   - ወደውጭ ለትምህርት የሚላኩ ወጣቶችን አጠራጣሪ ሀሳቦች 
ትጽእኖ እንዳያሳድሩባቸውና በኋላም ወደተማሪዎቻቸው 
እንዳያስተላልፉ ከእነሱ መጠበቅ፡፡ 
   - አስተማሪውን ማሰልጠንና አስፈላጊ የሆኑ የሕይወት 
ልምዶችን እንዲቀስም ሁኔታዎችን ማመቻቸት፡፡ 
አስተማሪው ለንባብ፣ ለምርምርና በሞያውና በተላያዩ መስኮች 
አዳዲስ ክስተቶችን ለመገንዘብ እንድበቃ አስፈላጊ ነገሮችን 
ማሟላት፡፡ 
   ከዚህ በኋላ የትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ሚና ሊጫዎቱባቸው 
የሚችሉ መስኮች ከአላህ (ዐ.ወ) መጸሐፍና ከነብዩ (ሶዐ.ወ.) 
ፈለጎች ጋር የማይፃረሩ የሆኑ ጠቃሚ እውቀተቶችን ማስፋፋት፣ 
ክብር ያላቸው ጥበቦችን ማሰራጨት፣ ለዘብተኛና ልከኛ 
እምነታዊና አስተሳሰባዊ መሰረቶችን በህዝብ አእምሮ ማስረጽ 
የሚሉት ሲሆኑ እነዚህ መሰረቶች ለተሟላ ማህበረሰብ መተዳደሪያ 
አነስተኛ ናሙናዎች ናቸው ማለት ይቻላል፡፡ 
 
የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብን ለመቋቋም የሚያስችሉ የትምህርት 
ሚናዎችን በሚከተሉት ነጥች ማካተት ይቻላል፡ 
   1- ተማሪው ጠንካራና ጥልቅ እውቀት እንደገበይና በሱም 
አማካይነት አጠቃላይ አፍራሽ ሀሰባችን መቋቋም ይችል ዘንድ 
ለሚሰጠው ትምህርት ደረጃ ልዩ ትኩረት መስጠት፡፡ 
   2- ተማሪው በሂሳዊ አእምሮ የተገነባ እንድሆን ጥረት ማድረግ፡፡ 
የማሳመን ዘይቤን የሚከተል የማስተማር ዘዴ ተማሪው የሀሳባዊ 
ተከታይነት ስሜት እንዲያድርበት ያደርጋል፡፡ የሀሳባዊ ነፃነቱንም 



ይጋፋል፡፡ በመጨረሻም ወጣቱ ምንም እንኳ ብልሹ ቢሆንም 
ማንኛውንም ሀሳብ በቀላሉ እንዲቀበል ያደርገዋል፡፡ 
   3- ለተማሪዎች የሃይማኖታዊ እውቅት ምንጭ የትምህርት 
ተቋም መሆን አለበት፡፡ ከዚያም በኋላ የሰው ልጅ የሕይወት 
መመሪያ እውቀቶች መሰረት የሚጣለው በዚሁ በተምህርት ተቋም 
በቀሰመው ሃይምናታዊ ትምህርት አማካይነት ሊሆን ይገባል፡፡ 
መሰረት ቀጥ ብሎ ከተጣለ ህንፃው ቀጥ ብሎ ይወጣል፡፡ 
የተጣመመ ከሆነም ህንፃው ይጣመማል፡፡ 
   4- በማንኛውም ትምህርት ተቋም ያለው ስርአተ ትምህርት 
የሰው ልጅ በሃይማኖቱ በእምነት፣ በአምልኮና በስርኣት 
የሚያስፈልጉትን ትክክለኛና ልከኛ የሃማኖት መረጃዎች ያካተቱ 
መሆን አለባቸው፡፡ 
   5- የሃይማኖታዊ ንባቦች በአንድ በኩል አእምሮና ሀሳብን 
በማነቃቃት በሌላ በኩልም የመንፈሳዊ ስሜቶችንና የሃማኖታዊ 
ፍላጎቶችን በማነሳሳት ወደእምነት የሚገፋፉ ሊሆኑ ይገባል፡፡ 
   6- ሃይማኖታዊም ሆነ ሳይንሳዊ የመማሪያ ዘዴዎች 
የሚቀርቡለት ስርአተ ትምህርት አላማዎች አንድ ዓይነት መሆን 
አለባቸው፡፡ ማለት የስርአተ ትምህርቱ መዋቅሮች ከፊሉ ከከፊሉ 
ጋር የሚፃረር መሆን የለበትም፡፡ 
 
ሦስተኛ፡ በማሳደግም ሆነ በትምህርት የሃይማኖታዊ ሚናን ሕያው 
ማድረግ፡ 
   በማህበራዊ አስተዳደግና በስርአተ ትምህርት አወቃቀር 
ሃይማኖት ከፍተኛ ሚና ሊኖረው ይገባል፡፡ ምክኒያቱም የሰው ልጅ 
ፈጣሪውን ለማወቅ በሚፈልግበት ወቅት የአእምሮውን ጉዞ 
ለሚያደናቅፉ ጥያቄዎች መልስ የሚያገኘው በሃይማኖት 
አማካይነት ብቻ ነውና፡፡ በመሆኑም እሱ የክህደተ ፈጣሪነት 
ሀሳብን ሊቋቋም በሚደረገው ጥረት መሰረታዊ አጋር ነው፡፡ 
ሳይንስ በሥነ ተፈጥሮ በተጨባጩ ዓለማችን ገጽታዎች ሞያዊ 
ጥናት አድርጓል፡፡ የእንስቃሴ ደንቦችንና የተጨባጩን ዓለም 
መዋቅሮች አብራርቷል፡፡ የዓለምን መሰረትና የሕይወትን ምንነት 
አንድሁም የተገኙበትን ምክንያት አስመልክቶ የምርምር 
ውጤቶችን አስቀምጧል፡፡ ፍልስፍናን ብንመለከት ደግሞ 
ከተጽእኖ ነፃ የሆነን አእምሮ መሰረት በማድረግ ለተጠቀሱት 



ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ሞክሯል፡፡ አንዳንድ ሰዎች ሳይንስና 
ፍልስፍና በቁስ አካል፣ በአእምሮ፣ በመንፈስና በሥነ ምግባር 
ዘርፎች ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያሟላሉ፡፡ በመሆኑም 
ከዚያ ባሻገር ሃይማኖት አስፈላጊነት የለውም የሚል እምነት 
ያሳድራሉ፡፡ ነገር ግን እዚህ ላይ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ቢኖር 
የሃይማኖት ሞያዎችና ሊጫወተው የሚገባው ሚና በሚከተሉት 
ነጥቦች የሚካተቱ መሆኑን ነው፡ 
   1- ሃይማኖት በትክክለኛ መልኩ አላህ (ዐ.ወ.)ን ለማወቅ 
የተጨባጩን ዓለም አጀማመር፣ አላማዎችና ተስፋዎች ለገንዘብ 
እንድሁም የአንድን ሰው ከፈጣሪው ጋር የሚኖረውን ግንኙነት 
ለመረዳት አማራጭ የሌለው መንገድ ነው፡፡ 
   2- ሃይማኖት የሰው ልጅ ሊመራበት የሚገባውን ስርአት 
ይወስናል፡፡ ከሌሎች ጋር ያለውንም ግንኙነት ያቀናጃል፡፡ 
   3- የሰውን ልጅ መንፈሳዊ ፍላጎት የሚያረካው ሃይማኖት ብቻ 
ነው፡፡ መንፈሳዊ ፍላጎትን ለማርካት ብቸኛ ተጠያቂ የሆነው 
የሃይማት ሚና ሲዳከም በሱ ፈንታ አፈታሪክ ነገሮችና ጥንቆላዎች 
ይሰፍናሉ፡፡ 
   4- ሃይማኖት የሰውን ልጅ ወደ ትምህርት፣ አእምሮን 
ወደማሰራት፣ ምክያቶችን ወደማድረስ እንድሁም ከአምልኮና 
ከእውቀት መካከል ትስስሰር መኖሩን ወደመገንዘብ ይመራል፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 ْۗ ُٓؤا ََمـٰ ُعل ِ ٱلۡ َاِده َ ِمۡن ِعب َّ َۡخَشى ٱ ََّما ی ن ِ  إ
(አላህን ከባሮቹ ውስጥ የሚፈሩት ዐዋቂዎቹ ብቻ ናቸው፡፡)54 
በመሆኑም አስተዳደግ ሃይማኖትን መሰረት አድርጎ መጓዝ 
ይረኖርበታል፡፡ ስኬታማ ይሆን ዘንድም በሂደት ተከናውኖ 
የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብን የሚያራምዱ ወገኖች ከሚያናፍሷቸው 
አጠራጣሪ ሀሳቦች ራሱን መከላከልና በአጠራጣሪ ሀሰቦች ዙሪያ 
ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ መስጠት አስከሚችልበት ደረጃም ጉዞው 
መቀጠል ይኖርበታል፡፡ 
 
 
 
 
                                                             
54   ፋጢር (28) 



የክህደተ ፈጣሪነትን ሀሳብ በመቋቋምረገድ የሃይማኖት ሚናን 
ሕያው የማድረግ መካኒዝሞች፡ 
   በክህደተፈጣሪነት ሀሳብ ተቃውሞ የሃይማኖት ሚና 
በሚከተሉት ነጥቦች ጎልቶ ሊታይ ይችላል፡ 
   1- ሃይማኖታዊ ንግግሮችን በአድስ መልኩ ማዋቀር፡፡ 
   2- የተለያዩ ሃማኖታዊ ንግግሮችን በጥልቅ ማጥናትና ውዝግብ 
ያለባቸው ከሆኑ ለነሱ የመፍትሄ ስትራቲጂ ማስቀመጥ፡፡ 
   3- ሙሁራን ወደጥንት ንባቦች ተመልሰው ጠቃሚ ደንቦችን 
ከነሱ ለማውጣት ብቁ መሆናቸውን፣ በግልጽ ንባብ ካልሆነ 
በስተቀር የሚከለከል ነገር አለመኖሩን እንድሁም መከልከልም ሆነ 
መፍቀድ የፈጣሪ ተግባር መሆኑን፣ በሱም ግልጽ ንባብ 
ያልተገኘለት ነገር ካለ በሱ የጥናት ጥረት የተፈቀደ መሆኑን 
የሚያስገነዝቡ፣ የጥናት ጥረት በተፈቀደባቸው ነገሮች የጥንት 
ሙሁራን ያደርጉት እንደነበረ ሁሉ እጠለዋለለሁ፣ ችግር ያለበት 
አይመስለኝም… ማለት እንጂ የእርምና የመፈቀድ ቃላት ልቅ ሆነው 
ይህ እርም ነው ያደግሞ የተፈቀደ ነው እንዳይባል የሚከላከሉ 
መሆናቸውን ማረጋገጥ፡፡ 
   4- የሃይማኖታዊ ብያኔ አራት ሁኔታዎቹ (ዘመን፣ ቦታ፣ 
ሁኔታዎችና ሰዎች) ሲቀያየሩ ይቀየራል የሚለውን መርህ ሕያው 
ማድረግ፡፡ ከተወሰነ ውጤት ለመድረስ የጥናት ጥረት በየዘመናቱ 
መከናወን ይኖርበታል፡፡ ለየአንዳንዱ ዘመን ከወቅቱ ክስተቶች ጋር 
በሚጣጣም መልኩ ለችግሩ መፍትሄ ለማስገኘት የሚያስችል 
የጥናት ጥረት ያስፈገዋል፡፡ 
   5- የሃይማኖት ቃልን ለማዘመን የመነሻ መሰረት በመሆኑ 
ንባቦችን ለመተንተንና ለነሱም አንድምታ ለመስጠት የዓረበኛ 
ቋንቋን ሰዋሰዋዊ ደንብና ስርአት እንድከበር ማድረግ፡፡ 
   6- ስለጥንት ቅርሶች የሚነሱ ጥያቄዎች ለሚያስክተሉት ችግሮች 
መፍትሄ ማፈላለግ፡፡ በጥንታዊ ነገሮች ሙሉበሙሉ ለዘለአለም 
መመካትን በመቀነስ ሳይንስን በምነተገብርበት ወቅት አዳዲስ 
ስርአቶችን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ይህም ሲሆን የማህበረሰቡ 
የእውቀት መዋቅር ዋልታ በመሆኑ የጥንት ቅርስን በጥንቃቄ 
መጠበቅ እጅጉን አስፈላጊ ነው፡፡ 
   7- ለልከኛው የእስልምና አስተምህሮ ተገቢውን ትኩረት 
መስጠት እንድሁም በጣም ተጋኖ ወደጸንፈኝነት እንዳያደርስ 



ችልተኝነትም ወሰን አልፎ ወደልቅነት አንዳያሸጋግር ሃይማኖታዊ 
አስተሳሰብን ከአደፍራሽ ነገሮች ማጽዳት አማራጭ የሌለው ጉዳይ 
ነው፡፡ 
   8- ሃይማኖታዊ ንባቦችን በመገንዘብ ወይም ዓለምን 
በማልማትና በማንኛውም የሕይወት እንቅስቃሴዎች ለአእምሮና 
ለአእምሮ ሚና ትኩረት መስጥ ያስፈልጋል፡፡  
   9- ከአጉል እምነት መራቅ፣ በአፈ ታሪክ ሳይሆን በሂስ ለታነጸ  
አእምሮ ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ሲሆን አንዳንድ ታምራት 
እናሳያለን የሚሉ ሃይማኖተኞች በዘርፉ የሚፈጽሙት የማጋነን 
ተግባር ወደክህደተ ፈጣሪነት ከሚወስዱ ነገሮች ዋነኛው እንደሆነ 
ይታወቃል፡፡ 
 
የክህደተ ፈጣሪነትን ገጽታ በመቋቋም ሃይማኖታዊ ድርጅቶች 
ከፍተኛ ሚና አላቸው፡፡  
ይህም የሚከናወነው በሁለት ነገሮች ነው፡ 
 
ሀ- የተከበሩት ሃይማኖታዊ  አላማዎችን አስመልክቶ ለሰዎች ሙሉ 
ግንዛቤ ማስጨበጥ፡ 
    የሃይማኖት ሙሁራን የማህበረሰቡ ታማኝ ወገኖች ናቸው፡፡ 
እነሱም እነዚያ ለአላህ የገቡትን ቃል የሚካብሩ ከነሱም ስለቱን 
ያደረሱ ከነሱም ገና የሚጠባበቁ አሉ፡፡ እነሱም ከነብያት እውቀትን 
ወርሰዋል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (የሃይማኖት 
ሙሁራን የነብያት ወራሾች ናቸው፡፡ ነብያትም ዲናርም ሆነ 
ዲርሃም አላወረሱም፡፡ ነገር ግን ያወረሱት እውቀትን ነው፡፡ እሱን 
የያዘ ሰፊ እድልን የያዘ ይሆናል፡፡)55 ስለዚህ እውቀትን ማካበት 
አስፈላጊ፣ በያንዳንዱ ሙስሊም ላይ የተደነገገ ግዴታ መሆኑንና 
አላህ (ሱ.ወ.) እነዚያን ያመኑትንና የእውቀት ባለቤቶችን በደረጃ 
ከፍ የሚያደርግ መሆኑን ነብያችን ጠቁመዋል፡፡ አላህን በጣም 
የሚፈሩት እነዚያ አዋቂዎቹ መሆናቸውን ቅዱስ ቁርኣን 
እንደሚከተለው አመልክቷል፡ 

 ْۗ ُٓؤا ََمـٰ ُعل ِ ٱلۡ َاِده َ ِمۡن ِعب َّ َۡخَشى ٱ ََّما ی ن ِ  إ
(አላህን ከባሮቹ ውስጥ የሚፈሩት ዐዋቂዎቹ ብቻ ናቸው፡፡)56 

                                                             
55  ሱነን አቡ ዳውድ 
56  ፋጢር  (28) 



በመሆኑም የሃይማኖት ሙሁራን ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ 
ኃላፊነታቸውም ወስብስብ ነው፡፡ ይሀውም አጠቃላይ ማህበረሰቡ 
እነሱን በሁሉም ነገር አርአያ ስለሚያደርጋቸው ነው፡፡ ለዚህም ነው 
በአስልመና ህግ የሃይማኖቱን አላማ በግልጽ የማብራራት ግዴታ 
አለባቸው የተባለው፡፡ እነሱ ሃይማኖት በሰዎች ጫንቃ ላይ የተጣለ 
ጎራዴ ሳይሆን ከድንቁርና ጨለማ የሚያወጣቸው፣ የአጉል እምነት 
ሸክምን ከትከሻቸው የሚያላቅቅና ሳማይና ምድርን የፈጠረው 
አላህ ህግ በመሆኑ በሁለቱም ሀገር ደስታን የሚያጎናጽፍ 
መሆኑንም ለሰዎች የማሳወቅ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ የሃይማኖት 
ሊቃውንት አዳድስ ክስተቶችን አስመልክቶ ስለሚኖረው ዘመናዊ 
ብያኔ ለሰባኪዎችና ለመምህራን ግንዛቤ የማስጨበት ግዴታም 
አለባቸው፡፡ 
   በዚህ በአለንበት ግሎበላዜሽንስርአት በተስፋፋበት ወቅት 
የሃይማኖትና የሰበካ ቃላት አዲስ መልክ መያዝ አለባቸው ስንል 
በይበልጥ ደግሞ ለራሳችን የምንሰነዝረውን ቃል ለመንፈሳችን 
የምናሰማውን ማንኛውንም ነገር በአዲስ መልክ ማድረግ 
ይጠበቅብናል፡፡ ወደመልካም የሚሰብኩና ተግሳጽ የሚያስተላልፉ 
ወገኖች ሰዎችን ለመምራትና ቅን መስመር ለማስያዝ ብቁ 
የሚያደርጋቸው ብልህነትና ሰፊ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 
   ድስኩር አቅራቢዎችና ሰባኪዎች ለሰዎች በሚያቀርቡት 
ጽሑፍም ሆነ ንግግር ልከኛ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ወደደግ ነገር፣ 
መልካም ጉርብትና፣ ቅን ግንኙነት፣ ለሥራ ታማኝነት፣ ለሀገርና 
ለክብሯ ተሃዲሶ ጥረት ሲሰብኩ ሰዎች ወደአሉበት ተጨባጭ ሄኔት 
ዝቅ ማለት ይኖርባቸዋል፡፡ 
   እነዚያ ሰባኪዎች የእስልምና እምነት ተከታይ ሰዎች በመላው 
መልካም ነገር እንዲታነጹ፣ ከመላው ተንኮል እንዲታቀቡ፣ የሰውን 
ልጅ ወደከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ የሚጥሩ መሆን አለባቸው፡፡ 
እንድሁም መልከም ነገር እምነትን ውዝግብ ከሚፈጥሩ ነገሮችና 
አካልን ከማንኛውም በሽታ የሚያጸዳ መሆኑን ለሰዎች በዝርዝር 
የማሳወቅ ግዴታም አለባቸው፡፡ ምእምን የሆነ ሰው የአላህ ሰርአት 
መመሪያና የቅን ሰብአዊ ተፈጥሮ ደንቦች በአእምሮውና በልቡ 
የሚገናኙ፣ በሃይማኖቱ ደስተኛ ሆኖ ከሰው ጋር መልካም ግንኙነት 
ሲኖረው፣ በመልካም አንደበት የሚሰብክና ለራሱ የሚወደውን 
ሁሉ ለወንድሙም የሚወድ ሲሆን ነው፡፡ 



   ማንኛውም ሰባኪ የተፈቀደላቸውንና እርም የሆነባቸውን 
ለሰዎች ማሳወቅ፣ የእስልምና እምነት የሕይወት ሰርአት መሆኑን፣ 
ደንቦቹ ያለ ማጋነንና ልቅ ያለማድረግ በማንኛው አቅጣጫ ልክኛ 
መሆናቸውን፣ ከአምነት ተላላቅ አላማዎች አንዱ የአእምሮን 
ደህነነት መጠበቅ፣  በመሆኑም አላህ እሱን የሚጎዳ ወይም 
የሚያወዛግብ ነገር መሥራትን ወይም ከተፈጠረለት አላማ ውጭ 
ርቆ እንዲጓዝ ማደረግን አርም ያደረገ መሆኑን፣  በምድርና በሰማይ 
በአሉት የአላህ ፍጥረታት በማስተንተን ለሰዎች አርአያ መሆን 
አስፈላጊ እንደሆነ በማብራረት እጃቸውን ይዞ ወደአላህ መንገድ 
ማስገባትም ይጠበቅበታል፡፡ 
 
 
ለ- የቅደም ተከተልና የማመዛዘን ግንዛቤዎችን ለህዝቡ ማሳወቅ፡  
    ይህን ጉዳይ እውን ለማድረግ ሃይማኖታዊ ብያኔዎችና የደንብ 
ጠበቦች ለብዙ ክፍለዘመናት መመሪያቸው አድርገውት የቆየውን 
የግለሰብ በህዝብ ግንዛቤ መተካት ግድ ይሆናል፡፡ ለዚህ ጉዳይ 
መሰረት ሆኖ የነበረው አሻጢቢ የተባሉት ሊቅ ‹‹አልሙዋፈቃት››
በተባለው መጽሐፋቸው ያስቀመጡት እንድሁም ኢማሙል 
ሐረመይን አልጁወይኒ የተባሉት ሙሁር ‹‹ጊያሱል ኡመም ፊቲያሲ 
አዙለም›› በተሰኘው መጽሐፋቸው እንድሁም የዘርፉ ሙሁራን 
ያሰፈሯቸው መመሪያዎች ነበሩ፡፡  
   የሃይማኖት ሙሁራን በማህበረሰቡ ህግ መሰረት ትክክለኛውን 
የሃይማኖት አስተምህሮ ለህዝቡ የማሳወቅ  ግዴታ አለባቸው፡፡ 
የሃይማኖት ሙሁራን ብያኔዎች ጉዳዮን በጥልቅ ከመረመሩና 
የግለሰቡን ሳይሆን የማህበረሰቡን ሁኔታ መሰረት ያደረጉ መሆን 
አለበት፡፡ በርከታ ከልከኛው ሃይማኖት ያጋደሉ ወይም ከነካቴውም 
የተውት ወጣቶች የማፈንገጣቸው ምክንያት የቅኑን ሃይማኖት ዋና 
አላማ የሳቱ ድርቅና ያለቸውና እንግዳ የሆኑ ብያኔዎች መሆናቸው 
ተመልክቷል፡፡ 
 
አራተኛ፡ የክህደተ ፈጣሪነትን ገጽታ በመቋቋም ዘርፍ የግለሰቦችን 
ሚና ማጠናከር፡ 
   ግለሰቦች የክህደተ ፈጣሪነትን ግጽታ በመቋቋም ከድርጂቶችና 
ተቋማት ያላነሰ ሚና አላቸው፡፡ ይህ ሚናቸውም በሁለት 



አቅጣጫዎች ይንቀሳቀሳል፡፡ አንደኛው ግለሰቡ በዚህ አደገኛ ገጽታ 
እንዳይዘፈቅ ራሱን መጠበቁ ሲሆን ሁለተኛው ሰዎች 
ፈጣሪያቸውን እንዲወዱ፣ አስተሳሰባቸው፣ እምነታቸውና 
ሃይማኖታቸው ለአደጋ እንዳይጋለጥ በጥበብና በመልካም ተግሳጽ 
ወደአላህ መንገድ መጥራት የሚለው ይሆናል፡፡ 
 
1- ግለሰቡ ለክህደተ ፈጣሪነት አደጋ እንዳይጋለጥ ራሱን መጠበቁ፡ 
    ሰዎች በአጠቃላይ በተለይም ሙስሊሞች ደስታቸውንና 
ድሎታቸውን እውን ለማድረግ እንድሁም በማንኛውም ቁስ 
አካላዊ መልኩ የኑሮ ደረጃቸውን ከፍ ለማድረግ በዚህች ዓለም 
የሚታትሩና ጥረት በሚያደርጉበት ውቅት ራሳቸውንና 
ልጆቻቸውን ከመጤ እንቅስቃሴዎች በተለይም እመነትንና 
ሃይማኖትን ከሚመለከቱ መጤ ነገሮች መጠበቅ ይገባቸዋል፡፡ 
እንደማዘመን እንቅስቃሴ፣ የባይተዋርነት ዘመቻና የምስራቃዊ 
ጥናት ያሉት አዳድስ ገጽታዎች አንዳንድ ሰዎች በቋሚ የሃማኖት 
አስተምህሮዎች እንዲጠራጠሩ ወይም ከፊል የተቀደሱ ንባቦችን 
እንዲክዱ ወይም ከሐይወት ሰርአታቸው እንዲሰርዟቸው ሊያደርጉ 
ይችላሉ፡፡ ይህም ደግሞ መጨረሻው ወደአጠቃላይ ሃይማኖት 
መካድ ሊከተው ይችላል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ራስን መጠበቅ 
በሚከተለው መልኩ ሊከናወን ይችላል፡ 
 
ሀ- አካላዊ ጥበቃ፡  
እሱም በበርካታ ነገሮች የሚፈጸም ሲሆን ዋናዋናዎቹ የሚከተሉት 
ናቸው፡ 
 
-የግዴታ ምጽዋትን (ዘካን) ሚና ማስተጋበር፡  
የግዴታ ምጽዋትን በማንቀሳቀስ የሚደረገው የራስ ጥበቃ በተወሰነ 
መጠንና ሁኔታ ገንዘብ የሌሎች መብት ሊኖርበት እንደሚችል 
በመገንዘብ፣ ድህነት ከድንቁርናና ከበሽታ መስፋፋት ጋር ተጣምሮ 
የእምነት መዳከሚያ ምክንያት እንደሚሆን አንዳውም አንዳንድ 
ሰዎች የፈጣሪን መኖር ወደመካድ እንዲደርሱ የሚያደርግ መሆኑን 
በማወቅ እውን ሊሆን ይችላል፡፡ በመሆኑም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
በጧት በማታ አላህ ክክህደትና ከድህነት እንዲጠብቃቸው ይጸልዩ 
እንደነበር ስንሰማ ልንደነቅ አይገባም፡፡ 



ከእስልምና ዋናዋና ማእዘናት አንዱ የሆነው የግዴታ ምጽዋት 
(ዘካ) መሰወሩና በርካታው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ስለሱ ያለው 
ግንዛቤ ማነስ በማህበረሰቡ ድህነት፣ በሽታና ድንቁርና እንዲስፋፋ 
ምክንያት ሆኗል፡፡ ይህ ማእዘን ከሰዎች መካከል ማህበራዊ 
ትብብር አንዲኖር ታላቅ ሚና አለው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ዘካን 
የደነገገው ከማህበረሰቡ አባላት መካከል ትብብር እንዲኖር ነው፡፡ 
ይህ ጉዳይ ለማህበራዊ መረጋጋትና ለአባላቱ ርካታ እጅግ አሳሳቢ 
በመሆኑም አላህ ከእምነት ማእዘናት አንዱ እንዲሆን አድርጎታል፡፡ 
የግዴታ መጽዋት ባለመብቶች እነማን እንደሆኑ አላህ (ሱ.ወ.) 
በተውባ ምእራፍ እንዲህ በማለት ዘርዝሯቸዋል፡ 
ِي  ُوبُھُۡم َوف ُل َِة ق ف َّ ُمَؤل َۡیھَا َوٱلۡ ِیَن َعل ِمل َعٰ ِكیِن َوٱلۡ َمَسٰ ِٓء َوٱلۡ ََرا ُق ف ِلۡ ُت ل َٰ َدق ََّما ٱلصَّ ن ِ إ

یِلۖ  ِ ِ َوٱۡبِن ٱلسَّب َّ یِل ٱ ِ ِرِمیَن َوفِي َسب َغٰ َابِ َوٱلۡ ق ُ ٱلرِّ َّ ِۗ َوٱ َّ َن ٱ َِریَضٗة مِّ ف
ِیٌم َحِكیمٞ   َعل

(ግዴታ ምጽዋቶች (የሚከፈሉት) ለድኾች፣ ለምስኪኖችም፣ 
በርሷም ላይ ለሚሠሩ ሠራተኞች፣ ልቦቻቸውም (በእስልምና) 
ለሚለማመዱት፣ ጫንቃዎችንም (በባርነት ተገዢዎችን) ነጻ 
በማውጣት፣ በባለ ዕዳዎችም፣ በአላህ መንገድም በሚሠሩ፣ 
በመንገደኛም ብቻ ነው፡፡ ከአላህ የተደነገገች ግዴታ ናት፡፡ አላህም 
ዐዋቂ ጥበበኛ ነው፡፡)57 እነሱም ስምንት ወገኖች ሲሆኑ 
በመጀመሪያ የተጠቀሱት ድሃዎችና ምስኪኖች ናቸው፡፡ አነሱም 
እነዚያ ክብር ካለው ሕይወትም ዝቅ ብለው ረሃባቸውን 
የሚከላከሉበት የሌላቸው ወገኖች ናቸው፡፡ ባለጸጋ ሙስሊሞች 
ለነዚህ ወገኖች ሕይወት ማትረፊያና ከልምና ውርደት 
የሚያድናቸውን መብታቸውን የመስጠት ግዴታ አለባቸው፡፡ 
በዚህም ድህነታቸውን ተጠቅሞ አንደ ወገን በሃይማኖታቸው 
ጉዳት እንዳያደርስና ወደተለያየ አቅጣጫም እንዳይወስዳቸው 
ይከላከሉላቸዋል ማለት ነው፡፡ 
    የእስልምና እምነት መጀመሪያ እንደወረደ ለነዚህ እርዳታ 
ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ልዩ ትኩረት በመስጠት ከግዴታ 
መጽዋት ገንዘብ በተለየ መልኩ እንድሁም ከአጠቃላይ የመንግስት 
እርዳታ አብዛኛው እንደወሰንላቸው ማድረጉ ጥርጥር የለበትም፡፡ 
ይህ ቅን ማህበራዊ ስርአት በፋይናንስ፣ በግብርና በመንግስት 
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እርዳታ ከበርካታ ክፍለ ዘመናት በኋላ እንጂ ሰዎች በተግባር 
ያላዋሉት የአስልምና እምነት ቀዳሚነት የያዘበት ስርአት ነበር፡፡ 
 
- በህግ ማእቀፍ ዙሪያ እርዳታ መለገስ፡ 
የእስልምና እምነት የግል ንብረት መብትን ያከብራል ስንል ግነዘቡን 
በሚፈልገውና የመንፈስ ፍላጎቱን ለማርካት ያለወሰን የማውጣት 
መብት አለው ማለት አይደለም፡፡ ነገር ግን አንድ ሰው ገንዘቡን 
ሲያወጣ የህጉን ደንብ ጠብቆ መሆን አለበት፡፡ ገንዘቡን በተፈቀደ 
መልኩ እንዳካበተ ሁሉ አሁንም በተፈቀደው ሁኔታ ማውጣት 
ይኖርበታል፡፡ ምክንያቱም ግነዘብን ማውጣትና ማሳደግ አላህ 
(ዐ.ወ.) የህግ ግዴታ ያደረገው ማህበራዊ ሞያ ነው፡፡ ይልቁንም 
ገንዘብን ማውጣት በአላህና በመልክተኛው ከማመን አንፃር መሆን 
ይኖርበታል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ِیِھۖ   ِیَن ف ف َ ۡستَۡخل َُكم مُّ ا َجَعل ُواْ ِممَّ ِق نف َ ِھِۦ َوأ ِ َوَرُسول َّ ٱ ِ ُواْ ب  َءاِمن
(በአላህና በመልክተኛው እመኑ፡፡ (አላህ) በእርሱ ተተኪዎች 
ባደረጋችሁም ገንዘብ ለግሱ፡፡)58 አልፈኽሩ ራዚ የተባሉት የቅዱስ 
ቁርኣን ተንታኝ እንድህ ይላሉ፡ ‹ድሆች የአላህ ልጆች ናቸው 
ሀብታሞች ደግሞ የአላህ መጋዝኖች ናቸው፡፡ ምክንያቱም 
በእጃቸው ያለው ገንዘብ የእሱ ነውና፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) በእጃጀቸው 
ባያስገባው ኖሮ ከዚያ ገንዘብ እንድትንም ፍሬ ማግኘት ባልቻሉ 
ነበር፡፡ ንጉሱ ከዚያ ከመጋዘኑ ካለው ግንዘብ ጥቂት ወስደህ 
ከባሮቼ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ስጥ ብሎ ማዘዙ የሚያስደንቅ 
ነገር አይደለም፡፡› 
   በዚህም በሃይማኖታዊ ህግ መሰረት የገንዘብ ማህበራዊ ሞያ 
ጎልቶ ይታያል፡፡ እሱም ለአጠቃላይ ጥቅም መዋል፣ ከዚህ በፊት 
እንደተጠቀሰው በምድር የመተካት መርህ በተቀየሰለት መልኩ 
ገንዘብን በማውጣት የመሰረታዊ ተኪውን ትእዛዝ የማክበር 
ግዴታን ያካትታል፡፡ በመሆኑም ከተቀየሰለት ውጭ ገንዘቡን 
ማውጣቱ ወስን መተላለፍና በደል ይሆናል፡፡ እምነትም እንደዚሁ 
ማንኛውም እንቅስቃሴ የአላህን መንገድ በመከተልና ለቀየሰው 
ደንቡ ከመገዛት አንፃር መሆንን ያካትታል፡፡ 
   ከዚህም በመነሳት ንጹሃኑ የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲሶች በአንድ 
ሰው ግንዘብ ከግዴታ ምጽዋት ውጭ ሌሎች መብቶች ያለበት 
                                                             
58  አል ሀዲድ  (7) 



መሆኑን ሲያረጋግጡ እናገኛለን፡፡ ይህም ማህበረሰቡ በግለሰቡ 
ገንዘብ የተወሰነ መብት ያለው መሆኑን ይጠቁማል፡፡ ይህ ተግባር 
በተለይም በሀገር ላይ አደጋ በሚደቀንበት ወቅት ወይም የመንገስት 
ካዝና በሚራቆትበት ጊዜ ወይም አደጋ በሚገሰትበት ወቀት ወይም 
ሰዎች ለማንኛውም አደጋ በሚጋለጡበት ወቅት ግዴታነቱ የበለጠ 
የጎላ ይሆናል፡፡ 
   ቁርጡቢ የተባሉት የቅዱስ ቁርኣን ተንታኝ እንድህ ይላሉ፡ ‹ 
የሃይማኖት ሊቃውንት የግዴታ ምጽዋቶች ከተወጡ በኋላ 
በሙስሊሞች እርዳታ የሚያስፈልግ መከራ ከወረደባቸው ለዚያ 
መከራ መከላከያ ገንዘብ መውጣት ይኖርበታል፡፡ ማሊክ እንድህ 
ብለዋል፡ ሰዎች ግነዘባቸውን በሙሉ ቢጨርስም እንኳ 
ቤተሰቦቻቸውን የመታደግ ግዴታ አለባቸው፡፡ በዚህም ሊቃውንት 
አንድ አቋም ወስደዋል፡፡› 
 
ለ- ባህላዊ ጥበቃ፡  
   ይህ ዓይንቱ ራስን ባበህል አማካነት መጠበቅ የማህበረሰቡ 
አባላት ወደቅዱስ ቁርኣንና ወደንጹሃኑ የንብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ሐዲሶች አንዲመለሱ በማድረግ ነው የሚረጋገጠው፡፡ ወጣቱ 
ቅዱስ ቁርኣንና የነብያችንን ሐዲሶች ሲያነብ፣ ሲገነዘብና 
ሲመራመር ከተጋረጡ አደጋዎች ለመዳን ጠንካራ መከታዎች 
ይሆኗቸዋል፡፡ ‹‹ከበሽታ መጠንቀቅ ፈውስ ከመፈለግ ይሻላል››
እንዲሉ አደጋን ይከላከሉላቸዋል፡፡ አንድሁም ለባህላዊ ጥበቃ 
የማህበረሰቡ አባላት መሰረታዊ የህግ ትምህርቶችን በመንፈስ 
ከታነጹ ጥልቅ ግንዛቢ ካላቸው የሃይማኖት ሊቃውንት በቀጥታ 
እንዲማሩ፣ ጥንታዊም ሆነ ዘመናዊ እምነታዊና አስተሳሰባዊ 
ጉዳዮች በዝርዝር ለሚያብራሩ ጥናቶች ትኩረት እንዲሰጡ 
እንድሁም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸውን የፍልስፍናና 
የአስተሳሰብ ግብኣቶችን በሞያ መልኩ አንዲያጠኑ ማድረግን 
ይጠይቃል፡፡ 
   የማህበረሰቡ አባላት ሃይማኖታቸውን ከማን መማር 
እንዳለባቸው ጠንቅቀው ማወቅ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከዚያም አልፎ 
እምነት የለሽ ወገኖችና አፈንጋጭ አስተሳሰቦችን የሚለቁ ድረ 
ገጾችን የሚከታተሉን ለአጠራጣሪ ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ 
ለመስጠት የሚንቀሳቀሱ ማእከላትን ሊጎበኙ ይገባል፡፡ እነዚህ 



ማእከላት እነሱንና ሌሎች ወገኖቻቸውን በአፍራሽ አስተሳሰብ 
እነዳይጠመዱ መከላከያ እውቀትን ሊያስጨብጧቸው ይችላሉ፡፡ 
አንድሁም በቅዱስ ቁርኣንና በንብያችን ሐዲሶች ያሉ ታምራዊ 
ንባቦችን በማብራራት የሚንቀሳቀሱ ማእከሎች ጋር ያላቸውን 
ግንኙነት ማጠናከር ይጠቅማቸዋል፡፡ አሁንም የነብያችን 
ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) መልክተኝነት ትክክለኛነትን እንድሁም በልብ 
እምነትና እርግጠኝነት ከሚያሰርጹ ታምራቶች አንዱ የሆነውን 
የ‹‹ደላኢሉ አኑቡዋህ›› ጥናትና ምርምርን በሚገባ መከታተል 
ለጉዳዩ ትኩረት ለሚሰጡ ወገኖች ገጽታው ጉልህ እንድሆን 
ያግዛል፡፡ አሁንም ግለሰቡን በፈጣሪ መኖር ከሚክዱ ወገኖች 
አስተሳሰብ አደጋ ይጠብቀዋል፡፡ እነዚህ ወገኖች በመጀመሪያ 
ሃይማኖት ከምድረገገጽ ለማስወገድ በመጨረሻም ራሱን የሰውን  
ልጅ ለአደጋ ለማጋለጥ ያለሰለሰ ጥረት ከማድረግ የማይቦዝኑ 
መሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል፡፡ 
 
በጥበብና በመልካም ተግሳጽ ወደ አላህ መንገድ የመስበክ 
አስፈላጊነት፡ 
   ‹ዳዕዋ› የሚለው ቃል ቀጥተኛ ፍቹ ጥሪ ወይም መጠየቅ ማለት 
ነው፡፡ ወደአላህ (ዐ.ወ.) መስበክ ማለት ሰዎችን ወደ አላህ መንገድ 
እንዲገቡ መጥራት፣ በእሱ እንዲያምኑ ህጉንም እንዲከተሉ ሰዎችን 
መጠየቅ ማለት ነው፡፡ መላው የአላህ መልክተኞች በዚህ መልኩ 
ሰዎችን ወደአላህ ይጠሩ ነበር፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ٗرا َونَِذیٗرا َشِّ ِھٗدا َوُمب َك َشٰ نَٰ ۡرَسلۡ َ ٓ أ َّا ن ِ ِيُّ إ َّب یُّھَا ٱلن َ ٓأ ـٰ َ ِھِۦ َوَداِعیًا  .ی ن ِذۡ إ ِ ِ ب َّ َى ٱ ل ِ إ
ِیٗرا ن  .َوِسَراٗجا مُّ

(አንተ ነቢዩ ሆይ! እኛ መስካሪ፣ አብሳሪና አስፈራሪም አድርገን 
ላክንህ፡፡ ወደ አላህም በፈቃዱ ጠሪ፣ አብሪ ብርሃንም (አድርገን 
ላክንህ)፡፡59 ወደአላህ መጥራት አስፈላጊ ተግባር ነው፡፡ ይልቁንም 
በርካታ ሊቃውንት ማስተማርና ማሰልጠን ስለሆነና በዚህች 
ዓለምና በቀጣዩም አለም ደስታ የሚያጎናጽፍ በመሆኑ በምእምናን 
ላይ ግድነቱ የተደነገገ ተግባር ነው የሚል አቋም ወስደዋል፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) መልክተኛውን በዚህ ተግባር እንድህ በማለት አዟል፡ 

                                                             
59  አል አሕዛብ (45-46) 



ِي ِھَي  ت َّ ٱل ِ ھُم ب ِدلۡ َحَسنَِةۖ َوَجٰ َِة ٱلۡ َمۡوِعظ ِحۡكَمِة َوٱلۡ ٱلۡ ِ یِل َربَِّك ب ِ َٰى َسب ل ِ ٱۡدُع إ
َُم  َۡعل ِھِۦ َوھَُو أ یل ِ َِمن َضلَّ َعن َسب َُم ب َۡعل ِنَّ َربََّك ھَُو أ َۡحَسُنۚ إ ُمۡھتَِدینَ أ ٱلۡ ِ  .ب

(ወደ ጌታህ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጼ (በለዘብታ ቃል) 
ጥራ፡፡ በዚያችም እርሷ መልካም በኾነችው (ዘዴ) ተከራከራቸው፡፡ 
ጌታህ እርሱ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው ዐዋቂ ነው፡፡ እርሱም ቅን 
የኾኑትን ሰዎች ዐዋቂ ነው፡፡)60 እንድሁም ምእምናን እንድህ 
በማለት አዟል፡ 

ُمُرونَ  َأۡ َخۡیِر َوی َى ٱلۡ ل ِ َۡدُعوَن إ ٞة ی مَّ ُ نُكۡم أ تَُكن مِّ ھَۡوَن َعِن  َولۡ َنۡ َمۡعُروِف َوی ٱلۡ ِ ب
ُمنَكِرۚ   ٱلۡ

(ከናንተም ወደ በጎ ነገር የሚጠሩ በመልካም ሥራም የሚያዙ 
ከክፉ ነገርም የሚከለክሉ ሕዝቦች ይኑሩ፡፡)61 ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ በማት አዘዋል፡ (አንድትን አንቀጽ ቢሆንምንኳ ከኔ 
አስተላልፉ፡፡)62 አላህ (ሱ.ወ.) ሰዎች ወገኖቻቸውን ወደአላህ 
መንገድ እንድሰብኩ ከማዘዙም በላይ የአስልምና አምነት ሰዎችን 
ወደዚህ ተግባር ይገፋፋል ያበረታታልም፡፡ እንድሁም የማህበረሰቡ 
የመለያ ክብርና የተመራጭነቱ አርእስትም አድርጎታል፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
ُمنَكرِ  ھَۡوَن َعِن ٱلۡ َمۡعُروِف َوتَنۡ ٱلۡ ِ ُمُروَن ب َّاِس تَأۡ ِلن ُۡخِرَجۡت ل ٍة أ مَّ ُ ُۡم َخۡیَر أ  .ُكنت

(ለሰዎች ከተገለጸች ሕዝብ ሁሉ በላጭ ኾናችሁ በጽድቅ ነገር 
ታዛላችሁ፤ ከመጥፎም ነገር ትከለክላላችሁ…)63 
የእስልምና እመነት ወደአላህ ከመጥራት ቸል እንዳንልና 
እንዳንቦዝን አስጠንቅቋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ከሃዲዎች ከዚህ ተግባር 
በመቦዘናቸው እንድህ በማለት ወቀሳ ሰንዝሮባቸዋል፡ 
ََمۚ  َِساِن َداوُۥَد َوِعیَسى ٱۡبِن َمۡری َٰى ل ِٓءیَل َعل ـٰ ِۡسَر ِٓي إ َن ْ ِمۢن ب َُروا ِذیَن َكف َّ لُِعَن ٱل

َما  ِ َِك ب ل َۡعتَُدونَ َذٰ ُواْ ی َكان ُۚ كَ  .َعَصواْ وَّ ُوه ََعل نَكٖر ف َاھَۡوَن َعن مُّ َتَن ُواْ َال ی ان
ُونَ  َعل َفۡ ُواْ ی َس َما َكان ئۡ ِ َب   زل

(ከእስራኤል ልጆች እነዚያ የካዱት በዳውድና በመርየም ልጅ በዒሳ 
ምላስ ተረገሙ፡፡ ይህ ትእዛዝን በመጣሳቸውና ወሰንን የሚያልፉ 

                                                             
60  አል ነሕል  (125) 
61  አለ ዒምራን  (104) 
62  ቡኻሪ ዘግበውታል 
63  አል ዒምራን  (110) 



በመኾናቸው ነው፡፡ከሠሩት መጥፎ ነገር አይከላከሉም ነበር፡፡ 
ይሠሩት የነበሩት ነገር በእርግጥ ከፋ!) 64 
   በዚህ ጥናታችን ይዘት ወደአላህ መጥራት ማለት ማንኛውንም 
ሰዎች ፈጣሪያቸውን እንዲያውቁ፣ ወደሱም እንዲቃረቡ፣ ገራገር 
የሆነውን ህጉን እንዲገነዘቡ የሚያደረጉ ሰበካዎችን በሙሉ 
ያካትታል፡፡ በመሆኑም ሰዎች ቅዱስ ቁርኣንን፣ የይዘቱን ዝርዝር፣ 
ትንታኔውን፣ በዚህ መስክ ዙሪያ የተደረጉ ጥናቶችን እንዲማሩ 
መስበክ ወደአላህ መንድግ ጥሪ ነው ማለት ይቻላል፡፡ የቃል 
ዘይቤንና በውይይት መድረክ ወይም በትምህርታዊ ማብራሪያ 
ወይም በሃይማኖታዊ ምሽት አማካይነት ሃይማኖታዊ ህግጋትንና 
ደንቦችን መማርም ወደአላህ በመጥራት ተግባራት ይካተታሉ፡ 
አሁንም በተከበሩት የነብያችን ሐዲሶችና በዙሪያቸው የተደረጉ 
ምርምሮችና ጥናቶችን ማስተማር ወደአላህ መንገድ መጥራት 
መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ከአላህ ሃይማኖት ጋር ግንኙነት ያላቸው 
እንደመሰረት እምነት፣ ህግ፣ ሥነ ምግባር፣ አምልኮና ሃይማኖታዊ 
የሌሎች ጋር ግንኙነት የሚሉትን ጉዳዮች መማር ወደአላህ 
ከመጥራት ተግባር ይካተታል፡፡ ቁርኣንና ትክክለኛ የነብያችን 
ሐዲሶች ምንጫቸው አንድ ነው፡፡ 
    ወደመልካም ምግባር መስበክ ከሁሉም ሰው ለሁሉም ሰው 
የሚፈጸም ተግባር ነው፡፡ ነገር ግን በጥበብና በምለካም አንደበት 
የታነጸ መሆን ይኖርበታል፡፡ ተሰባኪው ከሰባኪው ሰብከቱን 
የሚያጠናክሩ ተግባራት ሊመለከት ይገባል፡፡ ማለትም ሥራውና 
ስረአቱ ከሚሰብክለት ነገር ጋር የሚፃረር መሆን የለበትም፡፡ 
ምክንያቱም ሰዎች መልክቱንና ሰበካውን ከመቀበላቸው በፊት  
በሰባኪው ማንነት ቀደሞ ማመነን ይመርጣሉና ነው፡፡ 
   ይህን ስንል ለማለት ያሰብነው ሰዎች በመልካም ምግባር 
እንዲታነጹ፣ ከእርኩስ ተግባራትና ከማንኛውም የሰውን ልጅ ክብር 
ዝቅ ከሚያደርግ አላህ በተፈጥሮ ካደለው ከአለበት ታላቅ ቦታ ዝቅ  
ከሚያደርግ ነገር እንዲርቁ ሰዎችን መስበክ ማለታችን ነው፡፡ 
ወደአላህ የመጥራትን ሞያዊ ፍች ብንመለከት ደግሞ ለሰዎች 
የሃይማኖት ጉዳዮችን ማስተማርና በሃይማኖታዊ ህግ መሰረት 
ወደአላህ መንገድ እንዲገቡ ማድረግ የሚሉት ጉዳዮች የሚካተቱ 
ሆነው እናገኛለን፡፡ ይህ ጉዳይ የባለሞያዎችንና ክብር የሚሰጣቸው 
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ሙሁራንን ጥረት የሚጠይቅ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ይሀውም 
ወደአላህ ለመጥራት ብቃት የሌላቸው ወገኖች ገብተው ከጥቅሙ 
ይልቅ ጉዳቱ የላቀ እንዳሆን ነው፡፡ 
   ወደአላህ መንገድ መጥራት መካች አጥርና የክህደተ ፈጣሪነት 
ጥቃትና ዘመቻ በአጥሮቹ የሚገቱበት የሆነ ጠንካራ የግንብ አጥር 
ነው፡፡ ይሀውም ወደአላህ መንገድ መስበክ የሰዎችን እጅ ይዞ 
ወደፈጣሪያቸው የሚያደርስ፣ ሰዎች ስለመጨረሻቸው አውቀው 
የሚረጋጉበት፣ በጥልቅ እምነታቸው አላህ በፈረደላቸው ረክተው 
በዚህች ዓለም ደስታን የሚጎናጸፉበት፣ የሚወደውን በፈጸምና 
ከሚጠላው ሁሉ በመራቅ ለፈጣሪያቸው አምልኮ በሚያደርጉት 
ቀጣይነት ያለው እንቅስቃሴ የመጭው ዓለም ደስታ ባለሙሉ 
ተስፋ የሚሆኑበት ተግባር በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 
ከዚህ ርጥብ ደረቁን ከሚያቀጣጥለውና የህዝቡን ማሕፈድ 
ከሚያፈራርሰው ከክሀደተ ፈጣሪነት አደገኛ ገጽታ ግለሰቦችንና 
ማህበረሰቡን በመጠበቅ ረገድ ታላቅ ሚና አለው፡፡ 
 

* * * 
 

ክህደተ ፈጣሪነትንና አደጋውን የመከላከል ዘዴዎች፡ 
   ለክህደተ ፈጣሪነተን ፈውስ ማፈለጋግ እሱን ከመንጠንቀቅ ጋር 
የተያያዘ ጉዳይ ነው፡፡ እሱም ወደከህደተ ፈጣሪነት የገባውን ሰው 
ወደእምነት ለመመለስ እንድሁም አጠራጣሪ መረጃዎቻቻውን 
በማብራራት ወደክህደተ ፈጣሪነት የሚሰብኩ ወገኖችን በመቋቋም 
ሊከናወን ይችላል፡፡ እነዚህን ከንቱ አስተሳሰባቸውን በማሀበረሰቡ 
አባላት መካከል የሚነዙ ሰባኪዎችን መቋቋም ማለት በርካታ 
ወገኖች በዚህ በክህደተ ፈጣሪነትና አጠራጣሪ ሀሳብ እንዳይወድቁ 
መከላከል ማለት ነው፡፡ የክህደተ ፈጣሪነት አደገኛ ገጽታን 
በሚከተሉት አላባዎች አማካይነት መከላከል ይቻላል፡ 
አንደኛ፡ የሃይማኖታዊ ተቋማት ሚናዎችን ሕያው በማድረግ፣ 
ሁለተኛ፡ የባህላዊና ትምህርታዊ ድርጅቶችን ማጠናከር፣ 
ሦስተኛ፡ በመገናኛ ብዙኃን ሚናዎች አማካይነት፣ 
አራተኛ፡ የክህደተ ፈጣሪነት አስተሳብ አራማጆች 
የሚያቅርቧቸውን አጠራጣሪ መረጃዎችን በማክሸፍ ሥራ ቅን 
የውይይትና የማሳመን ስረኣትን መከተል፡፡ 



 
በመጀመሪያ፡ የሃይማኖታዊ ተቋማት ሚናዎች፡ 
    የክህደተ ፈጣሪነት ገጽታን በቋቋም ረገድ ሃይማኖታዊ ተቋማት 
ከፍተኛ ሚና ያላቸው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ምክንያቱም እነዚህ 
ተቋማት በሰዎች መንፈስ ዘንድ ታላቅ ቦታ አላቸው በመሆኑ 
በድስኩር፣ በትምህርት፣ በሲራራ፣ በሌክቸሮች፣ በሚታተሙ 
መጣጥፎች፣ በውይይት መድረኮች፣ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን 
ለማስተካካል በሚካሄዱ ጉባኤዎች፣ ትክክለኛውን ግንዛቤ 
በማስጨበጥ፣ የመለኮታዊ ሃይማኖቶች ህግጋት ዋና አላማን ግልጽ 
በማድረግ፣ እነዚህ ህግጋትም ከትክክለኛው ተፈጥሮ ጋር 
የማይፃረሩ መሆናቸውን በመተንትን ጠንካራ ተጽእኖ መፍጠር 
ይችላሉ፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َۡیھَ    َّاَس َعل ََر ٱلن َط ِي ف ت َّ ِ ٱل َّ ِۡطَرَت ٱ َیُِّم ف ق یُن ٱلۡ َِك ٱلدِّ ل ِۚ َذٰ َّ ِ ٱ ق َِخلۡ اۚ َال تَۡبِدیَل ل
َُمونَ  َۡعل َّاِس َال ی ََر ٱلن ۡكث َ ِكنَّ أ َٰ  .َول

(የአላህን ፍጥረት ያችን አላህ ሰዎችን በእርስዋ ላይ የፈጠረባትን 
(ሃይማኖት ያዟት)፡፡ የአላህን ፍጥረት መለወጥ የለም፡፡ ይህ 
ቀጥተኛ ሃይማኖት ነው፡፡ ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያውቁም፡፡)65 
የመለኮታዊ ሃይማኖቶች በሙሉ ሕይወትን፣ ንብረትንና ክብርን 
በመጠበቅ አንድሁም በፍትህ፣ በእኩልንት፣ በእውነት፣ በአመኔታ፣ 
በትግስት፣ በመቻቻል፣ ቃልን በማክበር፣ አደራን በመመለስ፣ 
ዝምድናን በመቀጠል፣ የጎረቤን መበት በማክበር፣ ለወላጆች ታዛዥ 
በመሆን፣ የሙት ልጅ ገንዘብን ባለመቅረብ፣ የሀገርና የሕዝብን 
ጥቅም በማስከበር ለሰው ልጅ ደግ በሆኑ ነገሮች ሁሉ ያላቸው 
አቋም አንድ ዓይነት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ጥቅም በአለበት ቦታ 
የአላህ ህግ ይረጋገጣል፡ እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው መርሆች 
ሁሉም መለኮታዊ ሃይማኖቶች የሚያከብሯቸው ሰብኣዊ መርሆች 
ሲሆኑ አንድም መለኮታዊ ሃይማኖት በማንኛውም ወቅት ከጥቅም 
ውጭ አድርጓቸው አያውቅም፡፡ 
    ቀጠናችን በአሁኑ ወቅት በብዙ አቅጣጫዎች የትውልድ አራት 
‹‹ጂ ፎር›› ጦርነት እየተሰነዘረበት ሲሆን አላማውም ማህበረሰቡን 
በተለያየ መንገድ በእሴትና ሥነ መግባር መለያየት፣ በመካከሉ 
ሽብር መፍጠር፣ በእዝም ሆነ በገንዘብ በማታለል ወደክህደተ 
ፈጣሪነት ማምራት፣ የጎሳና የሃይማኖት ግጭቶችን ማቀጣጠል፡፡ 
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በመሆኑም የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ በክልሉ ስርኣት አልበኝነትና 
አለመረጋጋት እንዲፈጠር የፖለቲካና የገንዘብ ድጋፍ እየተቸረው 
መሆኑ ይስተዋላል፡፡ የሃይማኖታዊ ተቋማት በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ 
የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን በማረም፣ የሃይማኖት ሰብከት ቃላትን 
በማደስና ለረዢም ጊዜ ተጠልፎ ከቆየበት ቦታ ማስመልስ ረገድ 
የሚጫወቱት ሚና እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ማንም ሊክደው ከቶ 
አይችልም፡፡ እዚህ ላይ ተቋማት በቅንጅት የመስራትና አንዱ 
የሌላውን ተግባር የማሟላት ሄደት በአድስ መልክ መዋቀር፣ 
አሉታዊ ገጽታዎችን ለመቅረፍ የጋራ ሥራ እንድሁም አወንታዊ 
እሴቶችን ግንዛቤዎችን በህብረተሰቡ መንፈስ ማስረጽ አስፈላጊ 
መሆኑን እናሰምርበታለን፡፡ 
   የቅንጅትና የጋራ ሥራ ስንል በሃይማኖታዊ ተቋማት ብቻ 
መወሰን የለበትም፡፡ ሌሎችንም ሚኒስተሮች፣ የግል ማህበራት፣ 
እስላማዊና ዓረባዊ ድርጅቶችም እነዚህን አደጋዎች ለመቋቋም 
በሚደረገው ጥረት መካተት ይኖርባቸዋል፡፡ 
   ይህን ጉዳይ እውን ለማድረግ  የማህበረሰቡ ልበኛና ጠበበኛ 
እንድሁም ለሃይማኖታቸውና ለሀገራቸው ክብር ቅናት ያላቸው 
ወገኖች ይህን የማሀበረሰቡን ጠላቶች አጀንዳ ከማራመድና በዓረቡ 
ዓለም የመስፋፋት፣ እምቅ ሃብቱን፣ የኢኮኖሚ አቅሙንና የመልከአ 
ምድር ስትራቲጂ ቦታውን ለመቆጣጠር የሚያስቡ ቅኝ ገዚዎችን 
አላማ ከማሳከት ሌላ ጥቅም የሌለውን ርኩስና አጠራጣሪ ንድፍ 
ቀድመው ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ እነዚህን አደጋዎች ለመከላከል 
ሁለችንም በአንድ መስመር መሰለፍና ክህደተ ፈጣሪነትን መቋቋም 
እንድሁም የእመነቱ አራማጆች የሚናፈሱትን አጠራጣሪ መረጃ 
በማከሸፍ በገራ እመነትና ሀገር ፍቅር አነሳሽነት  መስረት 
ይኖርብናል፡፡ 
   የክህደተ ፈጣሪነት ገጽታን ለመቋቋም የግብጽ አውቃፍ 
ሚኒስተር ከፈጸማቸው ተግባራት የሚከተሉትን እንጠቅሳለን፡ 
   1- ድስኩሮች፣ ትምህሮቶች፣ ውይይት መድረኮች፣ ጋዜጣዊ 
ሀተታዎች፣ የሜዲያ ቁየታዎች፣ ስበካዊ ጉዞዎች፣ የስልጠና ኮርሶች፣ 
በቁርኣናዊ ጥናት አማካይነት የእመነት መንፈስን በማጠናከርና 
ታዳጊ ወጣቶችና ወጣቶችን ከክህደተ ፈጣሪነት አደጋ በመጠበቅ 
ዘርፎች በርካታ ሥራዎችን አከናውኗል፡ 



   2- በ‹‹የክህደተ ፈጣሪነት መግቢያዎች፣ የግንኙነትና ወይይት 
ጥበቦች›› በሚል አርአስት ለወጣቶች አስተማሪዎችና የሓይማኖት 
መሪዎች የስልጠና ኮርሶች አካሂዷል፡፡ 
   3- ‹‹ክህደተ ፈጣሪነት መነሻውና አደጋው፣ እሱ የተስፋፋ ገጽታ 
ነው ወይስ ጊዚያ ክስተት›› በሚል አርእስት የአውቃፍ ባህላዊ 
ምሽት አዘጋጅቷል፡፡ 
   4- ‹‹ከጸንፈኝነትና ክህደተ ፈጣሪነት መካከል›› በሚል አርእስት 
አስላማዊ የምርምር መድረክ አካሂዷል፡፡ 
   5- ‹‹የክህደተ ፈጣሪነት አደጋና እሱን የመቋቋሚያ ዘዴዎች››
በሚል እርእስት የተለያዩ ትምህርታዊ መድረኮችን አዘጋጅቷል፡፡ 
   6- አላማ ያለውና እዝ ውይይት ለማካሄድና በብሩህ መረጃ 
የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ አራማጆች የሚያናፈሱትን አጠራጣሪ 
ሀሳብ ለማምከን ‹‹እንደው ልብ ብንለው›› በሚል አርእስት ከግብጽ 
የወጣቶች ሚኒስተር ጋር በመተባበር የውይይት መድረኮች 
አዘጋጅቷል፡፡ 
 
ሁለተኛ፡ ባህላዊና ሳይንሳዊ ተቋማት ሚናዎች፡ 
   የዚህ ዓይነት ድርጂቶች በህዝቡ መንፈስ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ 
የማሳደር ጠንካራ አቅም አላቸው፡፡ የክህደተ ፈጣሪነት አደጋን 
ከባህልና ሳይንስ አንፃር የመዋጋት ሃላፊነት በመጀመሪያ ደረጃ 
በደራሲያን፣ ተመራማሪዎችና በመምህራን ትከሻ ላይ የተጣለ 
መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ በዚህ ዘመቻ በሁሉም ዘርፍ የሚሰሩ የሥነ 
ጥብብ ባለሞያዎች ሊሳተፉበት ይገባል፡፡ ምክንያቱም ብዙኃኑ 
የማህበረሰቡ አባላት ሥራቸውን የሚከታተልና በሚያቀርቡት 
ሥራ ተጽእኖ ማሳደር የሚችሉበት ሰፊ መስክ ስለአለ ነው፡፡ የነዚህ 
ወገኖች ግዴታ እጅጉን ከፍተኛ ነው፡፡ እነሱ ሃይማኖታቸውን፣ 
እምነታቸውንና ሀገራቸውን የሚጠቅሙ የጥበብ ሥራዎችን 
በማቅረብ በዘርፉ ታላቂ ሚና የመጫወት ግዴታ አለባቸው፡፡ 
እንድሁም በሥራቸው አማካይነት ወጣቱን ክፍል ከውጭ 
ከሚሰነዘሩ አደገኛ ጸረ ሃይማኖት ዘመቻዎች የመጠበቅ ሀላፊነትም 
አለባቸው፡፡ የክፍት ሰማያት ዘመን ከጀመረ ወዲህ የሃይማኖትን 
ክብር ዝቅ የሚያደርጉ አንዳንዶችም ከነመሰረቱ የሚክዱ የተለያዩ 
ባህሎችና እሴቶች የሁላችንንም ቤቶች አንኳኩተዋል፡፡ 



   -ግጥምም ይሁን ልብ ወለድ ወይም ሌላ የጥበብ ሥራዎች- 
የክህደተ ፈጣሪነትን ሀሳብ በመቋቋም ረገድ ያላቸው ሚና አጅግ 
ከፍተኛ ሊሆን ይገባል፡፡ የጥበብ ሥራዎች በትልቁም በትንሹም 
የማህበረሰቡ አባላት መንፈስ በአንድ ዓይነት መልኩ ከፍተኛ 
ተጽእኖ የማሳደር ችሎታ አላቸው፡፡ ልብ ወለድ፣ ተውኔት፣ የስእል 
ሥራዎችና አጫጭር ልብ ወለዶች እንደሌሎች የመገነኛ ዘዴዎች 
ሁሉ በሀገር ውስጥ ለሚፈጠሩም ይሁን ከውጭ ለሚመጡ 
አፈንጋጭ አስተሳሰቦች መከላከያ አጥር ሊሆኑ ይቻላል፡፡ 
   አንድሁም የትምህርትና የትምህርት ስርአት የሚያስቀምጡ 
ሙሁራን በማህበረሰቡ ዘንድ የዘመኑን ለውጥ በብቃት 
እንዲከታተሉ፣ ወደመሳን የሚያደርስ መደነቅ ወይም ከማንነትና 
ከግል ስልጣኔ የሚያወጣ ተስፋ መቁረጥ ሳይኖረው በአዳዲስ 
ክስተቶች የፈጠራና የስልጣኔ ሥራ የመሳተፍ አቅም እንዲኖረው፣  
የምርምርና የትምህርት ግንዛቤ በማስጨበጥ ያላቸው ሚና በጣም 
የላቀ ነው፡፡ 
   በመሆኑም የባህልና የትምህርት ዘርፎች ኃላፊዎች በአጠቃላይ 
መላ የማህበረሰቡን አባላት በተለይም ደግሞ ወጣቱን ክፍል 
ወደአፍንጋጭ አስተሳሰቦችና መጨረሻቸው አስከፊ ወደሆኑ 
የተሳሳቱ እምነቶች ከመንጎድ ለመግታት ከሃማኖታዊ ድርጅቶችና 
ከመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ጋር መተባበር እንድሁም እምነትን 
የሚጠብቅና ካሃይማኖት የሚከላለከል እንድሁም የሀገርን ጥቅም 
የሚያስከብር ይዘት ያለው የትምህርት ሰርአት መዘርጋት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
 
ሦስተኛ፡ የመገናኛ ብዙኃን ሚና፡ 
   ሜዲያ በሰዎች መንፈስ፣ አእምሮና ልብ ድግምተዊ ተጽእኖ 
ያለው መሆኑ ማነም አይክደውም፡፡ የመገናኛ ብዙኃን በመላው 
የማህበረሰቡ አባላት መንፈስ ትልቅ ትንሽ ሳይል ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ ሲያደርስ በዓይናችን አይተናል፡፡ እንድሁም እነዚህ 
የሚነበቡ፣ የሚደመጡና የሚታዩ የመገናኛ ብዙሃን አንድን 
ማህበረሰብ ከፍ ሲያደርጉ ሌላውን ዝቅ የሚያደርጉ መሆኑንም 
አረጋግጠናል፡፡ 
   የክህደተ ፈጣሪነት ገጽታ መስፋፋት ውዝግብን ለመግታት 
ሳይንሳዊ መፍትሄ በምናፈላልግበት ወቅትና የተለያዩ የመንግሰት 



ተቋማት ከፍተኛ ሚና ያላቸው መሆኑን ስንጠቁም የመገናኛ 
ብዙኃን በቀደምትነት ከሚጠቀሱት የመንግስት ተቋማት አንደኛው 
መሆኑን እንረዳለን፡፡ 
    ሜዲያ የሃማኖት ገራገርነት፣ ከዘመኑ መንፈስና ከአዳዲስ 
ክስተቶች ጋር በሚጣጣም መልኩ እንዲንገነዘበው የሚያስፈልግ 
መሆኑንና ለግለሰብ ደስታና ለማህበረሰቡ መረጋጋት አጅግ 
አስፈላጊ መሆኑን በማብራራት ትሩፋትንና ደግነትን በማሰራጨት 
ረገድ የላቀ ሚና አለው፡፡ 
    የተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን የክህደተ ፈጣነት አስተሳሰብ 
በግለሰብና በማህበራዊ ደረጃ ሊያስከትለው የሚችለውን ችግር 
አስመልክቶ ለወጣቱ ክፍል ግንዛቤ የማስጨበት ዘመቻ ሊያካሂድ 
ይችላል፡፡ በዚህ ዓይነቱ ዘመቻውም በክህደተ ፈጣሪነት እመነት 
የገቡ በርካታ ሰዎች የመኖራቸው ፋይዳ አልታያቸው በማለቱና 
ሕይወታቸው ዋጋ ቢስ መሆኑን በማረጋገጣቸው ሕይወታቸውን 
በራሳቸው እያጠፉ መሆኑን በዚህም ማህበረሰባቸውን በመጠበቅና 
በማስደሰት ፈንታ ኃይሉን እያዳከሙና እያወደሙ መሆኑን 
በማብራት ማስጠንቀቂያ ማሰራጨት ይችላሉ፡፡ 
   በዚህ ዓይነቱ ዘመቻ የሃየውማኖትን ትክክለኛ አላማ መገንዘብ፣ 
አጅግ አስፈላጊ መሆኑን መግለጽ፣ ሰዎችን በዚህች ዓለም 
ለማስደሰትና በመጭውም ዓለም ስኬትን ሊያጎናጽፍ የመጣ 
ሃይማኖት መሆኑን በማሳወቅ ህዝቡን ማስተማር የሚሉትም 
ጉዳዮች ሊካተቱ ይቻላል፡፡  
   ከሰዎች መካከል ትሩፋትን ከማሰራጨት ተግባራት አንዱ 
በማህበረሰቡ ዘንድ ርኩስ ተግባራትን ከማሰራጨት መታቀብ 
ሲሆን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
َھُۡم َعَذاٌب  ُواْ ل َِّذیَن َءاَمن ِي ٱل ُ ف ِحَشة َٰ ف َن تَِشیَع ٱلۡ َِّذیَن یُِحبُّوَن أ ِنَّ ٱل إ

َُمونَ  ُۡم َال تَۡعل نت َ َُم َوأ َۡعل ُ ی َّ ِخَرِةۚ َوٱ َا َوٱۡألٓ ۡنی ِي ٱلدُّ ِیٞم ف ل َ  أ
(እነዚያ በእነዚያ ባመኑት ሰዎች ውስጥ መጥፎ ወሬ እንድትስፋፋ 
የሚወዱ ለእነሱ በቅርቢቱም በመጨረሻይቱም ዓለም አሳማሚ 
ቅጣት አላቸው፡፡ አላህም ያውቃል እናንተ ግን አታውቁም፡፡)66 
ይህውም በማሀበረሰቡ መካከል ርኩስ ተግባራትን ማሰራጨት 
ሰዎች በደግ ነገር፣ በጥብቅነትና በንጽህና ዙሪያ ስአለው ከፈተኛ 
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ጥቅም የአላቸው እመነት ይወዛገባል፡፡ ብዙዎቹም ይህን ጽያፍ 
ሥራ ያለእፍረት እንዲፈጽሙት በር ይከፍታል፡፡ ተንኮለኞች 
መጀመሪያ ርኩስ ተግባራት ለማሰራጨት የሀሰት አሉባልታን 
ያናፍሳሉ፡፡ በብዙኃን መንፈስ ርኩስ ስራዎች ተቀባይነት ሲያገኙ 
በተጨባጩ ርኩስ ተግባራትን ለማሰራጨት ይነሳሳሉ፡፡ በመሆኑም 
አላህ (ሱ.ወ.) በነዚያ በምእምናን መካከል ርኩስ ተገባራትን 
በሚያሰራጩ ሰዎች ላይ በዚህች ዓለምና በመጭውም ዓለም 
አሳማሚ ቅጣት እንደሚያደርስባቸው ዛቻ ስንዝሮባቸዋል፡፡ 
 
አራተኛ፡ የውይይትና የማሳመን ስርአትን መከተልና የክህደተ 
ፈጣሪነት እምነት አራማጆችን አጠራጣሪ መረጃ በማክሸፍ ያለው 
ሚና፡  
   ማንኛውንም ችግር ለመፍታት ተመራጩ ዘዴ መረጃን ከመረጃ 
ጋር በማነፃጸር የሚደረግ የውይይትና የማሳመን ዘዴ ነው፡፡ 
ማለትም የክህደተ ፈጣሪነት እምነት አራማጆች አጠራጣሪ 
መረጃዎችን የሚያመክኑና የሚያኮላሹ ትክክለኛ መረጃዎችን 
ማቅረብ  አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ቅዱስ ቁርኣን ከተከራካሪ 
ጋር ለሚደረገው ፍጥጫ መረጃን መሰረት ያደረገ ወይይት አስፈላጊ 
መሆኑን ገልጹዋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َاَل   ِذۡ ق َك إ ُملۡ ُ ٱلۡ َّ ھُ ٱ ٰ َۡن َءاتَ ۦٓ أ ِ ِي َربِّھ َم ف ـۧ ِھ ۡبَرٰ ِ ٓجَّ إ َِّذي َحا َى ٱل ل ِ َۡم تََر إ ل َ أ
نَ  َ َاَل أ َِّذي یُۡحيِۦ َویُِمیُت ق ُم َربَِّي ٱل ـۧ ِھ ۡبَرٰ ِ َ إ َّ ِنَّ ٱ َإ ُم ف ـۧ ِھ ۡبَرٰ ِ َاَل إ ِمیُتۖ ق ُ ۡحيِۦ َوأ ُ ا۠ أ

 ُ َّ ََرۗ َوٱ َِّذي َكف َبُِھَت ٱل َمۡغِرِب ف ھَا ِمَن ٱلۡ ِ ِت ب َأۡ َمۡشِرِق ف ۡمِس ِمَن ٱلۡ ِي ِبٱلشَّ ت َأۡ ی
ِِمینَ  ل ـٰ َّ َۡوَم ٱلظ ق َۡھِدي ٱلۡ  .َال ی

(ወደዚያ አላህ ንግሥናን ስለሰጠው ኢብራሂምን በጌታው ነገር ወደ 
ተከራከረው ሰው አላየህምን ኢብራሂም «ጌታዬ ያ ሕያው 
የሚያደርግና የሚገድል ነው» ባለ ጊዜ «እኔ ሕያው አደርጋለሁ 
እገድላለሁም» አለ፡፡ ኢብራሂም፡- «አላህ ፀሐይን ከምሥራቅ 
በኩል ያመጣል (አንተ) ከምዕራብ በኩል አምጣት» አለው፡፡ ያም 
የካደው ሰው ዋለለ፤ (መልስ አጣ) አላህም በዳዮች ሕዝቦችን 
አይመራም፡፡)67 
   ለየአንዳንዱ ግለሰብ የሚሰነዘሩ አጠራጣሪ ነገሮችን አስመልክቶ 
መልስ ግዴታ ቢሆንም ውይይቱ ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገባ 
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አጠቃላይ ነጥቦች አሉ፡፡ ከነሱም መካከል የሚከተሉት 
በቀደምትነት ይጠቀሳሉ፡ 
 
የመጀመሪያው ነጥብ፡ የተጨባጩን ዓለም አፈጣጠር የሚመለከት 
ሲሆን ዳርዊንዝም አራማጆች አጋጣሚና ዝግመተ ለውጥ ለሚሉት 
ንድፈ ሀሳብ አጥጋቢ መልስ መስጠትንና ለተፈጣሪነት መረጃዎችን 
ማቅረብ ግድ ይላል፡፡ 
   እኛ ከክሀደተ ፈጣሪነት አራማጆች ጋር በምነወያይበት ወቅት 
የነሱ መሰረታዊ መነሻና የሚከራከሩበት ጉዳይ እውቀትን ሳይሆን 
እምነትን ተንተርሶ - ዓለም በቅጥታ ያለምክንያት ተፈጠረ፣ 
ሕይወት ማለት የቁሳ አካላዊ መኖር ነው፣ የሰው ልጅ አእምሮ 
የተፈጥሮ ምርጫ ውጤት ነው- የሚሉት ነጥቦች መሆናቸውን 
ቀድመን መገንዝብ ይጠበቅብናል፡፡ እነሱ እነዚህን ነገሮች መሰረት 
አድርገው ሲጓዙ ሳይንሳዊ ወይም የፍልስፍና መረጃ የላቸውም፡፡ 
ይልቁንም ብዙሃኑ የሳይንስ ማህበረሰብ አባላት በመፈጠር ሀሳብ 
ያምናሉ፡፡ ይህን ሀሳብ ወደመቀበል የገፋፋቸውም ‹‹እጅግ ብልህ 
ንድፍ›› የተሰኘው ንድፈ ሀሳብ ነው፡፡ ይህ ንድፈ ሀሳብ በሃያኛው 
ከፍለ ዘመን ‹አንቶኒ ፍሎ› የተባለው የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
እራማጅ በሕይወቱ መጨረሻ አካባቢ በፈጣሪ መኖር እንዲያምን 
ያደረገ መሆኑ ይነገርለታል፡፡ ይህ ፈላስፋ ‹‹ፈጣሪ አለ›› የተሰኘ 
መጽሐፍም ያዘጋጀ ሲሆን በክህደተ ፈጣሪነት፣ በተጠራጣሪነትና 
በእርግጠኝት ዘርፎች ያገጠሙትን የተሞክሮ ውጤቶች 
ዘርዝሮበታል፡፡ 
    በመሆኑም ከዚህ አንፃር ያለው የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ 
አጠራጣሪ መረጃ መክሽፍ ያለበት በነዚህ መሰል ሳይንቲስቶች 
አስተያየት አማካይነት መሆን አለበት፡፡ የእነዚህ ሳይንቲስቶች 
የምርምር ውጤቶችና ግኝቶች የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብን 
ከነመሰረቱ ገርስሰው የመጣል ብቃት አላቸው፡፡ ከነዚህ ‹‹አንቶኒ 
ፍሎ›› የተሰኘውን እንግሊዛዊ ፈላስፋ በመጨረሻ ፈጣሪ በመኖሩ 
እንዲያምን ካደረጉት ግኝቶ ዋና ዋናዎች የሚከተሉት ናቸው፡ 
   አንደኛ፡ ተጨባጩ ዓለም መጀመሪያ አለው፡፡ እሱም ጥንት 
ያልነበረና በኋላ የተፈጠረ ነው የሚለው ጉዳይ ሲሆን ይህን ጉዳይ 
የኢ ተከታታይ መድበለቅንጣት ፊዚክስ (ኳንተም ፊዚክስ) 
ሙሁሮች አረጋግጠውታል፡፡ 



    ሁሉተኛ፡ ተፈጥሮ ቋሚና የተሳሰሩ በሆኑ ደንቦች መሰረት 
ትንቀሳቀሳለች፡፡ 
   ሦስተኛ፡ ረቂቋና ለአላማ የምትንቀሳቀሰው ሕይወት መነሻ 
መሰረት ሕይወት የሌለው ቁስ አካል ነው፡፡ 
   አራተኛ፡ ተጨባጩ ዓለም በወስጡም ያሉ ነገሮች 
ደንቦቻቸውም ለሰው ልጅ በምድር መገኘትና የኑሮው 
መመቻቸትን በላቀ ሁኔታ አመቻችተዋል፡፡ እሱም ሰብኣዊ መርህ 
በመባለ ይታወቃል፡፡ 
አምስተኛ፡ የአእምሮ ከፍተኛ ችሎታ የአእምሮ ኬሚካላዊ 
ኤሌክትሮፍረዚዝ እንቅስቃሴ ቀጥተኛ ውጤት ብቻ ሊሆን 
አይችልም፡፡ 
     ዘመናዊ ሳይንስ በቅርቡ በአስገኛቸው ክስተቶች ለክህደተ 
ፈጣሪነትና ከህደተ ፈጣሪነት አራማጆች ከፍተኛ ውርደት 
አድርሷል፡፡ ይሀውም የኳንተም ፊዚክሰስ ባለሞያዎች ሁለት 
አበይት ነገሮችን በመረጃ በማረጋገጣቸው ነው፡፡ እነሱም፡ 
  አንደኛ፡ ተጨባጩ ዓለም መጀመሪያ አለው፡፡ አጀማመሩም 
በግምት ከ13.7 ቢሊዮን ዓመት በፊት አካባቢ ነበር፡፡ እሱም 
ዘላለማዊ አይደለም የሚል ሲሆን 
   ሁለተኛ፡ ተጨባጩ ዓለም ያልነበረና በታላቁ ፍንዳታ አማካነት 
የተፈጠረ ነው፡፡ ይህም ከጥንት ጀምሮ ለዓለም ተፈጣሪነት 
ሲጠቅሷቸው የቆዩትን መረጃዎች ይደግፋል፡፡   
 
ፍጥረታዊ መረጃ ‹‹እጅግ ብልህ ንድፍ››፡ 
    ከላይ ከተጠቀሱት ማብራሪያዎች በመነሳት እጅግ ብልህ ንድፍ 
የሚለው መረጃ መሰረቱ እንደሚከተለው መሆኑን እንረዳለን፡ 
‹የዓለም አፈጣጠር ረቂቅነት፣ የተጎናጸፈው የተፈጥሮ ገጽታና 
የእንቅስቃሴዎቹ ስርኣት መጠበቅና አለመዛባት እጅግ ብልህ የሆነ 
ነዳፊ ያለው መሆኑን በግልጽ ያሳያል፡፡› ዓለም ከግዙፍነቱ፣ 
ከስፋቱና ብዝሃነቱ ጋር ፍጥረታት ከመካከላቸው መጣጣምና ሥነ 
ስርኣት የሰፈነባቸው ለሆኑ ተሳሳሪነት ለአላቸው ደንቦች ተገዢ 
ናቸው፡፡ ለተፈጥሮ የተሰጠው ይህ ዓይነቱ የተጣጣመና በስርኣት 
የታነጸ ደንብ ፈጣሪ መኖሩን በግልጽ ያሳያል፡፡ 
 
 



 
‹‹ተትቶ የመቆየት›› የተሰኘው መረጃ፡ 
    የክህደተ ፈጣሪነት አራማጆች ዘመናዊ የፊዚክስ ጠበብቶች 
እንደሚሉት ዓለም መከወን በጀመረበት ጊዜ የነበረው የኃል መጠን 
ዜሮ ነበር የሚለውን ሀሳብ መሰረት በማድረግ ቁስ አካልና ኃይልን 
ጨምሮ ቀደምት ሳይኖር በኋላ የተፈጠረው ተጨባጩ ዓለም 
በቀጥታ አስገኚ ሳያስፈልገው የተከሰተ ነው በማለት ከተትቶ 
መቆየት መረጃ ለመሸሽ ይሞክራሉ፡፡ ይህን ጉዳይ የፊዚክስ 
ሊቃውንት ይቃወሙታል፡፡ በመሆኑም ለነሱ የሚሰጠው መልስ 
መሰረቱ ፍልስፍና መረጃዎችን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት፡፡ 
እሱም ሪቻርድ ሶይንበርን ‹‹ተትቶ የመቆየት መረጃ›› የሚል ስያሜ 
የሰጠው ፍልስፍናዊ መረጃ ነው፡፡ ፈላስፋው ይህን ሀሳብ 
ያመነጩት ከሙስሊሞች የአንድ አምላክ እምነት ፍልስፍና 
መሆኑን አመልክቷል፡፡ የሀሳቡ ይዘት የሚከተለውን ይመስላል፡ 
‹አለመገኘት ቀደምትነቱ ወሰን የለሽ ከሆነና ተበጨባጩ ዓለም 
መጀመሪያ ያለው ከሆነ ይህ ዓለም በተጠቀሰው ጊዜ ለምን 
ተፈጠረ? ዓለም አስከተፈጠረበት ጊዜ ድረስ ለምን ተትቶ ቆየና 
በተወሰነ ጊዜ ለመገኘት ለምን በቃ? ነገሩ እንደዚህ ከሆነማ 
ወደሚከተለው ሀሳብ እንዲናመራ እንገደዳለን፣ በትክክል አንድ 
ኃይል እንዲገኝ አድርጎት መሆን አለበት›፡፡ 
 
ሁለተኛው ነጥብ፡  
    ለተንኮልና ከፈጣሪ ሥራ ጋር ስለአለው ግንኙነት ችግር 
አሳማኝ መልስ ከመስጠት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ይህ ጉዳይ 
ለበዙዎች ወደክህደተ ፈጣሪነት መግባት ምክንያት እንደሆነ 
ይነገራል፡፡ ‹‹አንቶኒ ፍሎ›› የተባለው ፈላስፋ እንድህ ይላል፡ 
‹በተንኮልና ስቃይ ዘርፍ ያለው ወስብስብ ችግር የነበረኝ ስሜት 
ወደከህደተ ፈጣሪነት በጭፍን እንዲገባ ዋና ምክንያት ነበር፡፡› ይህ 
አጠራጣሪ ጉዳይ ብዙ ሰዎች ወደክህደተ ፈጣሪነት እንዲገቡ ያደረገ 
መሆኑ ይታመናል፡፡ አጠራጣሪነቱም እንዴት ፈጣሪ ኖሮ ይህ ሁሉ 
ተንኮል እንዲፈጸም ይፈቅዳል በሚለው ዐረፍተ ነገር ይንፀባረቅ 
ነበር፡፡ 
   በእውነቱ የተንኮል ጉዳይ ፈጣሪ ከመኖሩ ጋር ሳይሆን ግንኙነቱ 
ከፈጣሪ ባህርይ ጋር ነው፡፡ በመሆኑም የሙስሊም መሰረት እምነት 



ሊቃውንት ይህን ጉዳይ በታላቁ አላህ የፍላጎት ባህርይና ሥራዎቹ 
ተካቶ እንዲጠና ያደረጉ ሲሆን በመጨረሻ ተንኮሎች፣ ወንጀሎችና 
የተጨባጩ ዓለም ጉድለት ለፈጣሪ አለመኖር መረጃ ሊሆኑ 
አንደማይችሉ ተገንዝበዋል፡፡ 
 
በእውነቱ የሃይማኖት ተመራማሪዎች ለዚህ አጠራጣሪ ጉዳይ 
በተለያዩ አቅጣጫዎች በመጓዝ መልስ ሰጥተዋል፡፡  
ከነሱም መካከል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡ 
   1- የሰው ልጅ ነፃ ምርጫ የተሰጠውና የሥራዎቹ ተጠያቂ ሆኖ 
ነው የተፈጠረው፡፡ በተጨባጩ ዓለም የተንኮል መኖር ለሰው ልጅ 
ምርጫ የግድ መኖር ነበረበት፡፡ እሱም ለሰው ልጅ ፈተና አስፈላጊ 
ነበርና ይላሉ፡፡ ሲያብራሩም በሰው ልጅ የሚደርሱ ስቃዮች 
አንዳንዴ በሰራው ወንጀል ምክንያት ይሆነና ለዚያ ኃጢአቱ 
ማስተሰርያ ይሆናል፡፡ ሌላ ጊዜም ከፈተጣሪ በቀጥታ የወረደ 
ይሆንና በሱ ምክንያት በትንሳኤ ቀን ታላቅ ካሳ ይክሰዋል፡፡ ወይም 
ከሰው ልጅ ወደወገኑ የተሰነዘረ ስቃይ ይሆንና በትንሳኤ ቀን 
ከበዳዩ ተወስዶ ለተበዳዩ ይካሳል ይላሉ፡፡ 
   2- የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ አራማጆች ፈጣሪ የለም 
ለማለታቸው በፈጣሪ ማንነት ጉድለት ያደርሳል በሚል ከንቱ 
አባባል የተንኮሎችንና ወንጀሎችን መሰራጨት እንደመረጃ 
መጠቀማቸውን አእምሮ ራሱ በሚያመነጫቸው ሦስት ግምቶች 
ማምከን ይቻላል፡ 
   1- ሙሉ ችሎታ ያለው ፈጣሪ ኖሮ ምንም ነገር ላይፈጥር 
ይችላል፡፡ 
   2- ሙሉ ችሎታ ያለው ፈጣሪ ኖሮ እንደራሱ ምሉእ የሆነ 
ተጨባጭ አለም ሊፈጥር ይችላል፡፡ እነዚህ ሁለት ግምቶች 
አእምሮ አይቀበላቸውም፡፡ 
    3- ሦስተኛ ግምት ፈጣሪያችን የፈጠረው የኛ ተጨባጭ ዓለም 
ሁኔታ ሲሆን ጎደሎዎችንና ስቃዮችንም አካቷል፡፡ ይሀኛው ግምት 
ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ግምቶች ተቀባይነቱ በእጅጉ ይቀላል፡፡ 
ሲብራራም የመጀመሪያው ግምት ሙሉ ችሎታ ያለው ፈጣሪ ኖሮ 
ምንም ነገር አለመፍጠሩ ሲሆን በአገላለጽም ሆነ በአስተሳሰብ 
ቅንነት የሌለው ጎደሎነትን ያንጸባርቃል፡፡ ምክነያቱም ከሥራዎች 
አንድን ተግባር ማከናውን ካልቻለ ችሎታው ምንም ዓይነት 



ትርጉም የለውም፡፡ ሁለተኛው ግምት ደግሞ ሙሉ ችሎታ ያለው 
ፈጣሪ ኖሮ እሱን መሰል ምሉእነት ያለው ነገር የመፍጠር ችሎታ 
አለው የሚል ሲሆን አሁንም በአገላለጸም ሆነ በአስተሳሰብ ቅንነት 
የሌለው ግምት ነው፡፡ ምክንያቱም ወሰን የለሽ ምሉእነት ወሰንና 
ገደብን የማይቀበል፣ መነሻና መጨረሻ የሌለው፣ ለምሉእና ከሱም 
በላይ ለአለው ምሉእ ቦታ የሌለው ብቸኛ ባሕርይ ነው፡፡ 
በመሆኑም ምንም እንኳ መጠነኛ ምሉእነት ቢኖረውም ፈጣሪ 
ከፍጡሩ የበለጠ ምሉእ መሆኑ እንድሁም በፍጡር ከሱ መስል 
ጉድለት ፈጣሪ ነፃ የሚሆንበት ጎደሎነት መኖሩ መረጃ 
አያስፈልገውም፡፡ ነገሩ እንደዚህ ከሆነ በተጨባጩ ዓለም ተንኮል 
መኖሩ ከምሉእነትና ችሎታ ባሕርዮች ጋር አይፃረርም፡፡ በመሆኑም 
ይሀኛው ግምት ከላይ ከተጠቀሱት ሁለት ግምቶች ለአእምሮ 
ተቀባይነት ያለው ግምት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 
   ‹‹አንቶኒ ፍሎ›› የተባለው ፈላስፋ በተንኮል መኖር ዙሪያ 
በአደረገው ምርምር የደረሰበትን አሳማኝ ውጤት እንድህ በማለት 
ያብራራል፡ ‹ተንኮል ሲባል ወደሁለት ይከፈላል፡፡ አንደኛው የሰው 
ልጅ የሥራ ውጤት ሲሆን የሰው ልጅ መንፈስ መደፍረስ 
የሚያስከትለው ጉድለት ነው፡፡ ፈጣሪ ለማህበረሰቡ ነፃ የፍላጎትና 
የሥራን ምርጫ አጎናጽፎታል፡፡ ብዙሃኑ የማህበረሰቡ አባላት 
ደግሞ በወገኑ ላይ ጉዳት፣ ጭንቀትና ስቃይ በማድረስ ጎዳና 
ይጓዛል፡፡ ሌላም የሰው ልጅ አጅ የሌለበት የትንኮል ዓይነት አለ፡፡ 
እሱም እንደመሬት መናወጥና አውሎ ንፋስ ያለው ተንኮል ነው፡፡ 
እነዚህ ተንኮሎች በደጉ ፈጣሪ ስርአቶች ወሰጥ እንደት 
እንደተካተቱ በሚከተሉት ማብራሪያዎች አማካይነት በሰፊው 
ልገንዘብ ችያለሁ፡ 
   1- በተፈጥሮ ውስጥ ያሉ ደንቦች መሬት መናወጥ፣ አውሎ 
ንፋስና ሌሎችም አደጋዎች እንዲከሰቱ የሚፈቅዱ ደንቦች 
ተካተዋል፡፡ ተፈጥሮን ያለነዚህ ደንቦች መተው በተፍጥሮ ወስጥ 
ስርአት አልበኝነትና ህውከት እንድስፋፋ ያደርጋል፡፡ ይህን 
ማለትም እኛ ሁላችንም በነዚህ ደንቦች ሰበብና ውጤት ማእቀፍ 
ውስጥ ነው የምንኖረው ማለት ነው፡፡ 
   2- እነዚህ የተፈጥሮ ተግዳሮቶች የሰው ልጅ እነሱን ለመጋፈጥ 
ጥረት እንዲያደርግ ይገፋፉታል፡፡ በዚህ ጥረቱም ምክንያት 



መጠነኛም ቢሆኑ የቁስ አካላዊ ምጥቀትና የስልጣኔ እድገትን 
አስመዝግቧል፡፡  
    3- የሰው ልጅ ተፈጥሮ የምትደቅንበትን የመከራና ፈተና 
ተግዳሮት ለመቋቋም በሚያደርገው ጥረት የመንፈስና የእሴት 
እደገት የሚያገኝ ሲሆን ይህን ጉዳይ መከራን በሚጋፈጥበት ወቅት 
የሚሰማው ልዩ ስሜት ይገልጸዋል፡፡ 
    4- የተንኮልና የስቃው ችግር ምሉእ ትርጉም ከሞት በኋላ 
ስለአለው ሕይወት የሃይማኖት እይታ የሰው ልጅ በሚደርስበት 
መከራ የሚያገኘው ምንዳና በመጭው ዓለም የሚኖረው አድገትና 
ምጥቀት ነው፡፡ ያለፉትን ማብራሪያዎች መሰረት በማድረግ ሁለት 
ነገሮችን ማረጋገጥ እንችላለን፡፡  
   አንደኛው፡ ዝግመተ ለውጥ የፈጣሪ ተለዋጭ ሊሆን ከቶ 
አይችልም፡፡  ዝግመተ ለውጥ እንደንድፈ ሀሳብነቱ አንዳንድ 
ሳንይሳዊ ጉዳዮችን ሊያብራራ ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ የተጨባጩን 
ዓለምና የሕይወትን ዓለማ አንዲሁም ሕይወት ሕያው ካልሆነ ቁስ 
አካል ይሕወት እንደት ተፈጠረች የሚለውን እውነት አስመልክቶ 
ማብራሪያ መስጠት አቅቶታል፡፡ እንዲሁም ስለግንዛቤ ስለሀሳብና 
ስለሌሎችም በርካታ ነገሮች ስር መሰረት አሳማንኝ ፍች መስጠት 
አልቻለም፡፡ በመሆኑም በክህደተ ፈጣሪነት የተወነጀለው የዝግመተ 
ለውጥ ንደፈ ሃሳብ አመንጭ ራሱ ከነዚህ ጉዳዮች ጋ ሲደረስ 
አቅመ ቢስ በድን ሆኖ ቀርቷል፡፡ ለዚህም ነው በራሱ በዘገበው 
የሕይወት ታሪኩ በፈጣሪ መኖር እንደሚያምን አስፍሮ ተገኝቷል፡፡ 
በአጭሩ እንዲህ ብሏል፡ ‹አእምሮየ እንዲህ ይለኛል፡ በሀሳብ 
ወደኋላ ተመልሶ መጓዝና ወደፊትም ፈጥኖ መወንጨፍ 
የሚችለውን የሰውን ልጅ ጭምሮ ይህን ግዙፍና አስደናቂ 
ተጨባጭ ዓለም ለመገንዘብ መቻላችን በከፍተኛ ደረጃ አስቸጋሪ 
ነው፣ ይልቁንም ሊሆን የማይችል ነገር ነው፡፡ ከዚያም በኋላ 
እንድህ ይላል ምክንያቱም ይህ ዓለም በጭፍን አጋጣሚ ወይም 
በአስገዳጅነት የተከሰተ ነገር ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ሳስተነትን 
በተወሰነ ደረጃ የሰውን ልጅ የሚመስለውን ብሩህ አእምሮ ያለውን 
መጀመሪያውን ምክንያት ወደመምረጥ እገደዳለሁ፡፡ በዚህን ጊዜም 
በአንድ አምላክ አማኝ የሚል ስያሜ ሊሰጠኝ ይችላል፡፡› 
    እንድሁም በርካታ የዝግመተ ለውጥ ሀሳብ አራማጆች 
ለሃይማኖትና ፈጣሪ አለ ለሚሉ ወገኖች ሰፊ ቦታ ሰጥተዋል፡፡ 



ከነሱም መካከል ‹‹ሀርበርት ስፔንሰር›› አንዱ ነው፡፡ እሱም እንድህ 
ይላል፡ ‹እኛ ስለተጨባጩ ዓለም ለአለን ግንዛቤ ከምናያቸው 
ገጸታዎች ሌላ ምንም ዓይነት መረጃ የለም ስንል እነዚህ ገጽታዎች 
አንጸባራቂ የሆኑለት ግኝ ኃይል መኖሩን ማሰባችን የማይቀር ጉዳይ 
ነው፡፡ እኛ መጨረሻ ያላቸውን ነገሮች ስናስብ ያለውን ነገርና 
መጨረሻውን እናስባለን፡፡መጨረሻ ያሌለውን ነገር ስናስብ ደግሞ 
መጨረሻ የሌለው መሆኑን እናምናለን መኖሩንም አንክድም፡፡ 
   ሁለተኛው፡ የሙስሊም መሰረተ እመነት ሊቃውንት 
ለአጠራጣሪ መረጃዎች መልስ በመስጠትና አእምሮን መሰረት 
በማድረግ እምነትን እውን ለማድረግ የሚያደርጉት ከፍተኛ ጥረት 
ታላቅ ተጽእኖ አሳድሯል፡፡ እነዚህ ሊቃውንት ከረጂም ጊዜ በፊት 
ያስቀመተጧቸው አሳማኝ መረጃዎች አስካሁን ድረስ የክህደተ 
ፈጣሪነት እምነት አራማጆች ከአጠራጣሪ መረጃዎች ወደ እርግጠኛ 
መረጃዎች እንዲሸጋገሩ እገዟቸዋል ዛሬም አልተቋረጠም፡፡ ይህም 
አእምሮቸው ጠንካራና አስተሳሰባቸው ጥልቅ መሆኑን በግልጽ 
ያመለክታል፡፡ እነዚያ የእስልምና እምነት መሰረተ እምነት 
ሊቃውንት ያስቀመጧቸውን የአእምሮ መረጃዎችን ፈላስፋው 
‹አንቶኒ ፍሎው›› ካሰፈራቸው መረጃዎች መካከል ያለውን 
ግንኙነት ስንመረመር እጅግ የጠቀራረቡ ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ 
የእጅግ ብልህ ንድፍ መሰረተ ሀሳብ የሙስሊም ሊቃውንት 
የፈጣሪን አዋቂነትና ችሎታ ለመግለጽ ካስቀመጡት ወጥነትና 
ጥራት ብዙም የሚለይ አይደለም፡፡ ፈላስፋው ራሱ ከሙስሊም 
መሰረት እምነት ሊቃውንት ሀሳብ የመነጨ መሆኑን ጠቅሶ ለፈጣሪ 
መኖር መረጃ ብሎ ያሰቀመጠው ተትቶ መቆየት ሀሳብ እንዲሁም 
የመሰረት እምነት ሊቃውንትን ሀሳብ የሚገልጽ መጽሐፍ ሳይጠቅስ 
ያላለፈው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ሀሳቡም እንደሚከተለው 
ይብራራል፡ ‹ተጨባጩ ዓለም የተፈጠረበትን ጊዜ ያለምንመ መረጃ 
መለየት ወይም መወሰን ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ይሀውም 
ሌሎችም ጊዜያቶች በነሱ ዓለም መፈጠር ተስማሚ በመሆን 
ተመሳሳይ ብቃት ስላላቸው ነው፡፡› የመሰረት እምነት ሊቃውንት 
ይህን ሀሳብ ለፈጣሪ መኖር እንደመረጃ የተጠቀሙበት መጠነኛ 
ልዩነት ቢኖርም ዋና ሀሳቡ እንደሚከተለው ሊገለጽ ይችላል፡ 
‹ከዚህ በፊት ያልነበረ ሲሆን አሁን ያለ ነገርና መገኘቱ በጊዜ 
የተወሰነ ወይም በግምት ጊዜ የተቀመጠለት ተጨባጭ ነገር 



ከሚከተሉት ነገሮች አንዱን መሆኑ አይቀሬ ነው፡ የተገኘበት ጊዜ 
መወሰን ግዴታ የተወሰነ ወይም ግምታዊ ጊዜ የሚሰጠው መሆን 
ይኖርበታል፡፡ አንድ ገምጋሚ ያ ዓለም የተገኘበት ጊዜ በግዴታዊ 
መልኩ ውስን መሆኑን ካረጋገጠ በበርካታ መልኩ ሀሳቡ ውድቅ 
ይሆናል፡፡ አንደኛ ያነገር በተወሰነ ጊዜ ተፈጠረ ካልን ከሌላ እሱን 
ከሚመስል ነገር በተለየ መልኩ መገኘቱ ግዴታ ሆኗል ማለት 
እንችልም ምክንያቱም ተመሳሳይ ነገሮች በግዴታም ሆነ ግድ 
ባልሆነ ነገር ሁኔታቸው እኩል አቋም ሊኖራቸው ይገባልና፡፡ አንድ 
አካል በአንድ ወቅት የመገኘት ግዴታ ቢኖረው ሌሎችም እሱን 
መሰል አካላት በዚያው ወቅት ግዴታ መገኘት ይኖርበታል፡፡ 
አሁንም ሌሎች ተመሳሳይ ክስተቶች በዚሁ መልኩ መታየት 
ይኖርባቸዋል፡፡ አንድ ነገር መገኘቱ ከተገኘበት ወቅት በፊት ወይም 
ከተገኘበት ጊዜ በኋላ መገኘት ይችላል ብሎ መገመት ጉዳዩን 
በግልጽ ያብራራዋል፡፡ ጊዜያት በመወሰን አንፃር ተመሳሳዮች 
ናቸውና፡፡ በከፊሉ ወቀት ነገሮች መገኘት ግዴታ ነበር ብሎ መናገር 
በሌሎችም ጊዜያት ሌሎች ነገሮች ሊገኝበት ይችላል ብሎ 
ከመገመት የሚለይበት ነገር የለም፡፡ 
   ፈላስፋ ‹‹አብራሃም ፋርጌስ›› ፈጣሪ አለ ለሚለው መጽሐፍ 
ማጠቃለያ በጻፈበት ወቅት መሰረት ያደረገውም ይህኑ ነው፡፡ 
ፈላስፋው የክህደተ ፈጣሪነት ሀሳብ አራማጆች ለሚጠቅሱት 
አጠራጣሪ መረጃ መልስ ይሆን ዘንድ ባሰፈረው በዚሁ ጽሁፉ 
እንዲህ ይላል፡፡ ‹ጌታ ተጨባጩን ዓለም የፈጠረ ከሆነ ጌታን ማን 
ፈጠረ? የሚለው ሀሳብ ከአመክንዮ ጋር ይፃረራል፡፡ ምክንያቱም 
ይህ ሀሳብ አእምሮ ወደማይቀበለው ማለቂያ ወደሌለው ተከታታይ 
ሁኔታ ያደርሳልና፡፡› ይህ መረጃ የሙስሊም መሰረት እምነት 
ሊቃውንትና በፈጣሪ መኖር የሚያምኑ ፈላስፋዎች ፈጣሪ ለመኖሩ 
እንደመረጃ የተጠቀሙበት መሆኑ ይተወሳል፡፡ 
   ፈላስፋው ‹‹አንቶኒ ፍሎው›› የፈጣሪን ባህርይ ሲገልጽ ያቀረበው 
ሀሳብ ከመሰረት እምነት ሊቃውንት መረጃዎች ጋር እጅግ 
የተቀራረበ ነው፡፡ ፍሎይ ፈጣሪ ኢ ቁስ አካል ሲሆን በዘመንና 
በቦታ የሚወሰን ኣይደለም ይላል፡፡ መላ ፋለስፋዎች ፈጣሪ በቦታና 
በዘመን ክልል ውስጥ መግባቱ ተቀባይነት የለውም የሚሉ ሲሆን 
በመሆኑም ፈጣሪ በተጨባጩ ዓለም ውስጥ ነው ወይም ከዓለም 
ውጭ ነው ሊባል አይገባም ይላሉ፡፡ 



   እዚህ ላይ ከላይ የተጠቀሰውን ማብራሪያ ስናሰፈር የሙስሊም 
መሰረት እምነት ሊቃውንት ከምእራባዊያን የሥነ መለኮት 
ሊቃውንት የበለጠ ያላቸውን የበላይነት ወይም ፈር ቀዳጅነትን 
መመዘገብ አይደለም፡፡ የፈር ቀዳጅነቱ በትክክል ያለ መሆኑን 
መግለጽ ለመሰረት እምነት ሊቃውነት ያለቸውን መብት 
በተማኝነት መናገር ቢሆንም  ዋና አላማችን ይህ አይደለም፡፡  
በዚህ ዘርፍ ያላቸው ግዙፍ ገጽታ የጸንፈኞችን አስተሳሰብና እምነት 
በመቋቋም ረገድ ያለው ተጽእኖ አስካሁን ድረስ ጉልህ ሆኖ 
መቆየቱ ለረዢም ጊዜ ያደረጉት ከፍተኛ ጥረት ውጤት መሆኑን 
መጠቆም እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡  
   በመጨረሻም የክህደተ ፈጣሪነት እምነት ተከታዮች 
የሚያራምዱት የፈጣሪ አለመኖር እምነት በግዴታ መልኩ 
የሚከተሉት እምነት አለመሆኑን እንጠቁማለን፡፡ በመሆኑም 
‹‹ሪቻርድ ዶኪንዝ›› የተባለው ፈላስፋ ‹‹የፈጣሪ መኖር ቅዠት›› 
በተሰኘው መጽሐፉ ‹‹ፈጣሪ የለም የሚለው ግምት አማዘኝ ነው 
ለማለት እንዴት ቻልን›› የሚል ምእራፍ አስፍሮ እናገኛለን፡፡ ይህ 
አባባል ራሱ የክህደተ ፈጣሪነትን ንድፈ ሀሳብና መላ አስተሳቡን 
እርስ በርስ የሚጋጭ መሆኑን በግልጽ ያሳያል፡፡ ምክንያቱም 
በራሳቸው አመለካከት ደካማ የተባለው እውነት ተረጋገጦ ፈጣሪ 
አለ ካልን የክህደተ ፈጣሪነት እምነት አራማጆች ራሳቸው ውድቀት 
ይጎናጸፋሉና፡፡ ምእምናን ግን በዚህም ሆነ በዚያ ምንም አይነት 
ኪሳራ አይደርስባቸውም፡፡ ይህን እውነት አላህ (ሱ.ወ.) በፎርዖን 
ቤተሰቦች ምእምን ልሳን እንዲህ በማለት ገልጾታል፡ 
ُوَل  َق َن ی ُوَن َرُجًال أ ُل ت تَقۡ َ نَھُۥٓ أ یَمٰ ِ ُُم إ َۡكت ِۡرَعۡوَن ی ۡن َءاِل ف ۡؤِمٞن مِّ َاَل َرُجٞل مُّ ق وَ

ِت ِمن  َیِّنَٰ ب ٱلۡ ِ َٓءُكم ب َۡد َجا ُ َوق َّ َُك َربَِّي ٱ ِن ی َۡیِھ َكِذبُھُۥۖ َوإ ََعل ِذٗبا ف َُك َكٰ ِن ی ۖ َوإ بُِّكۡم رَّ
َۡھِدي َمۡن ھَُو ُمۡسِرٞف  َ َال ی َّ ِنَّ ٱ ۖ إ َِعُدُكۡم َِّذي ی َۡعُض ٱل َصاِدٗقا یُِصۡبُكم ب

اٞب   َكذَّ
(ከፈርዖንም ቤተሰቦች አንድ እምነቱን የሚደብቅ ምእመን ሰው 
አለ፡- «ሰውየውን ከጌታችሁ በተዓምራቶች በእርግጥ የመጣለችሁ 
ሲኾን ‹ጌታዬ አላህ ነው› ስለሚል ትገድላላችሁን? ውሸታምም 
ቢኾን ውሸቱ በርሱው ላይ ነው፡፡ እውነተኛ ቢኾን ግን የዚያ 



የሚያሰፈራራችሁ ከፊሉ ያገኛችኋል፡፡ አላህ ያንን እርሱ ድንበር 
አላፊ ውሸታም የኾነውን አይመራምና፡፡)68 
 

* * * 
 
 

                                                             
68  ጋፊር  (28) 


