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መቅዴም 

በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዚኝ በሆነው፡፡ 

ስሇ ኢስሊም ብዘ ነገር ተፅፎሌ፡፡ በርካታ ብእሮች ከወረቀቶች 
ተገናኝተዋሌ፡፡ ሺዎች ጭንቅሊቶች ከአሊህ የተሰጣቸውን የማሰብ 
እና የማስተንተን ክህልት ተጠቅመው የዙህን መሇኮታዊ 
ሏይማኖት ሚስጥራት ሇመረዲት እና ሇመተንተን ብዘ  
ዯክመዋሌ፡፡ ይህም ሆኖ ግን የኢስሊም የጥበብ ማዕዴ ገና 
አሌተነካም፡፡ ወዯፉትም ብዘ ይፃፊሌ፤ ብዘ ይተነተናሌ፡፡ 
አዕምሮዎች ገና ብዘ ይዯክማለ፤ ጠቢባንም ብዘ ይዯመማለ፡፡ 
በኢስሊም የማያሌቅ ችሮታ የሰው ር መመሰጡን ይቀጥሊሌ፡፡ 

ቱርካዊው ፀሏፉ ሙራዴ ካያት ሇእርሱ የመሰጡትን የኢስሊም 
ገፅታዎች ባጭር ባጭሩ ከዙህ መፅሏፌ ውስጥ አስፌሯሌ፡፡ 
ወንዴም አብይ ጣሰውም አሳምሮ ተርጉሞታሌ፡፡ ሙራዴ ጥሩ 
ፀሏፉ ነው፡፡ አብይም ጥሩ ተርጓሚ ነው፡፡ ሇሁሇቱም አሊህ 
መሌካም ምንዲ ይክፇሊቸው፡፡ እኛንም ባነበብነው ተጠቃሚዎች 
ያዴርገን፡፡  

መፅሏፈ የኢስሊምን ሁሇንተናዊ ገፅታ ሇመረዲት መሌካም 
አስተዋፅኦ ያበረክታሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡ ሇሙስሉሞች ብቻ ሳይሆን 
ሙስሉም ሊሌሆኑ ወገኖችም ጠቀሜታው ጉሌህ እንዯሚሆን 
ይሰማኛሌ፡፡ 

ሏሰን ታጁ 

መጋቢት 2004  
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መግቢያ 

ሰው፣ ዩንቨርስና ፇጣሪ 
እስቲ ሇአፌታ ቆም ብሇን እናስብ፡፡ ከየት እንዯመጣንና ወዯየት 
እንዯምንሄዴ እናብሰሌስሌ፡፡ ከምንም ነገር አስቀዴመን ስሇአፇጣጠራችን፣ 
ስሇ አካሊዊና መንፇሳዊ ማንነታችን፣ ከፌጥረታት በሊይ አኳኋናችን እና 
እየኖርንበት ያሇውን ዩንቨርስ እንመርምር፡፡ ይህን ስናዯርግ ህይወታችን 
ትርጉም ይኖረዋሌ፡፡ 
እንዯምሳላ ስሇምዴር በማሰብ እንጀምር፡፡ ምንም እንኳ ተመሳሳይ ውሃ 
በስሮቻቸው ቢስቡም፣ በምዴር ሊይ ያለት ተክልች በቅርፅ፣ በመጠንም 
ሆነ በቀሇም ሇቁጥር በሚያታክት አኳኋን የተሇያዩ ናቸው፡፡ የሁለም 
ቅርፃዊ ሆነ ስርአታዊ አቀማመጥ ፌፁም ነው፡፡ በምዴር ውስጥ 
በተቀበሩት ሥሮቻቸው ተመሳሳይ ነገር እየተመገቡ እና እየመጠጡ 
እንዱህ መሇያየታቸው የሚገርም አይዯሇምን?1 
አይናችንን ወዯ ሰማይ ሰክተን ይህን ግዘፌ ምትሀታዊ ዩንቨርስ 
እንመሌከት፡፡ ሇምሳላ ፀሏይን እንያት፡፡ በምዴራችን በ150 ሚሉዬን 
ኪል ሜትሮች ትርቃሇች፡፡ ምንም እንኳን መካከሇኛ መጠን ያሊት ኮከብ 
ብትሆንም እንዯ ምዴራችን መጠን ያሊቸው 1,300,000 ፕሊኔቶችን 
ያክሌ ትሰፊሇች፡፡ የውጭ አካሎ ሙቀት መጠን 6,000 ዱግሪ ሴንቲ 
ግሬዴ ሲሆን በውስጧ ያመቀችው ሙቀት እስከ 20,000,000 ዱግሪ 
ሴንቲ ግሬዴ ይዯርሳሌ፡፡ በዚቢያዋ የምታዯርገው ጉዝ 720,000 ኪል 
ሜትሮች በሰዒት ይሆናሌ፡፡ ይህ ማሇት ፀሏይ በአንዴ ቀን ውስጥ ብቻ 
17,000,280 ኪል ሜትሮችን ትጓዚሇች፡፡2 

                                                
1 ቅደስ ቁርአን 13፡4 
  
2
 Prof. Dr. Osman Cakmak, Bir اekirdekti Kâinat (The Universe was a Seed), pp. 21, 66. 
(ዩኒቨርሱ ፌሬ ነበር)፣ ገጽ 21,66 
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በፀሏይ ውስጥ በእያንዲንደ ሰከንዴ 564 ሚሉዮን ቶን ሃይዴሮጅን  ወዯ 
56 ሚሉዮን ቶን ሂሌየም ይሇወጣሌ፡፡ የ4 ሚሉዮን ቶኑ ሌዩነት 
በተሇያዩ ኃይሌ አይነቶች ከአካሎ ወዯ ውጭ የሚተፊ ነው፡፡ በላሊ 
መሌኩ ሲቀመጥ ፀሏይ በእያንዲንደ ሰኮንዴ 4 ሚሉዮን ቶን፣ ይህ 
በዯቂቃ 240 ሚሉዮን ቶን ንጥረ ነገሮችን ታጣሇች፡፡ እንግዱህ ፀሏይ 
በዙህ መሌኩ ሇሶስት ቢሉዮን አመታት ኃይሌ ካወጣች (ካጣች) እስከ 
አሁን ያጣችው ንጥረ ነገር 400,000 ሚሉዮን ቶን ሲባዚ በአንዴ 
ሚሉዮን ይሆናሌ፡፡ ይህ ግን ካሊት ክብዯት 1/5,000 ብቻ ነው፡፡ 
ምዴራችን ከዙህች ዴንቅ ኮኮብ በሙቀቷም እንዲንቀሌጥ፣ ጥቅሟንም 
እንዲናጣ በተመጠነ እና በጥንቃቄ በተሰሊ ርቀት ሊይ ትገኛሇች፡፤ ፀሏይ 
ኃይሎንና ውበቷን ሳታጣ በምዴር ሊይ ሊለ ፌጥረታት ሇሚሉዬን 
አመታት ጨረሯን ስትሌክ ኖራሇች፡፡3 

እስከሁን ጥቂት ያሌንሊት ፀሏይ በሚሉኪዌይ ጋሊክሲያችን ውስጥ ካለት 
200,000 ከዋክብት መካከሌ አንዶ ነች፡፡ ይህ ሚሉኪዌይ ጋሊክሲ ዯግሞ 
ዩንቨርሱ ውስጥ ካለት በመቶ ቢሉዮኖች ከሚቆጠሩ ጋሊክሲዎች መካከሌ 
አንደ ነው፡፡ ብርሃን በአንዴ ሰከንዴ 300,000 ኪል ሜትሮችን ይሄዲሌ፡፡ 
በዙህ ፌጥነት ከአንደ ጋሊክሲ ወዯ ላሊው ሇመሄዴ 100 ሺህ የብርሀን 
አመታትን ይፇጃሌ፡፡ አንዴ ሰው ከምዴራችን ተነስቶ ወዯ ሚሉኬዊ 
ጋሊክሲ እምብርት ሇመጓዜ ካሰበ በብርሃን ፌጥነት እየበረረ ትሪሉዮን 
ኪል ሜትሮችን ማቆራረጥ አሇበት፡፡4 

እስካሁን ስሇተነጋገርንበት እውነታና ስሇአካባቢው በዯንብ ያጤነ 
ማንኛውም ግሇሰብ ከፌጥረታት ጀርባ አንዴ ታሊቅና ሁለን ቻይ የሆነ 

                                                
3
 Prof. Dr. Osman Cakmak, Kâinat Kitap Atomlar Harf (The Universe is a Book, Atoms are 

Letters), (ዩንቨርሱ መጽሏፌ ሲሆን፣ አትሞች ፉዯሊት ናቸው)፣ ገጽ፡ 50 
3  Prof. Dr. Osman Cakmak, Bir Cekirdekti kainat  (ዩኒቨርሱ ፌሬ ነበር)፣ገጽ 
10-12. 
4  Prof. Dr. Osman Cakmak, Bir Cekirdekti kainat  (ዩኒቨርሱ ፌሬ ነበር)፣ገጽ 
10-12. 
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ፇጣሪ እንዲሇ ይረዲሌ፡፡ ይህ ፇጣሪ ይህንን ሁለ ዴንቅ፣ ተዒምራዊ 
ፌጡራንን የፇጠረበት ዒሊማም እንዲሇው አብሮ መገንቡ አይቀርም፡፡ 
እርሱም (ሰውዬው) እንሰሳዊ ስሜትና ማንነት ብቻ የያ ከንቱ ነገር 
እንዲሌሆነ ያውቃሌ፡፡ ጥናቶች እንዯሚያሳዩት ከጥንታዊዎቹ ጀምሮ 
በአሁን መን እስካለት የተራቀቁትና መናዊ ማህበረሰብ ዴረስ ሁለም 
ሁለን ቻይ በሆነ አካሌ ያምናለ፡፡5  

የአሊህን መኖር የሚያረጋግጡ ብዘ ምሌክቶች አለ፡፡ ሁለም ሰው 
ሉያያቸው ከሚችለ ምሌክቶች መካከሌ የተወሰኑት፡-  

1. አንዴ ህፃን ከአፀናነሱ ጀምሮ እስከ ዕሇተ ሞቱ ዴረስ የሚያሳሌፊቸው 
የተሇያዩ ሇውጦች፡፡ 

2. የሰዎችን ሌብ የሚተረክከው መብረቅና ሇሰዎች መሌካም ብስራትን 
ያሇው እና እርሱን ያካበበው ዜናብ፣ በዏፇር ውስጥ የበሰበሱ 
ፌሬዎችና ሮች ዲግም ህይወት መዜራት 

3. የዜናብን መምጣት ዛና የሚያበስሩ ዯመናዎችን የሚያሰባስበው 
ነፊስ፣ የባህርና ሏይቆች መፇጠር፣ የግዘፍቹ ተራሮች 
በአረግራጊው የምዴር ወሇሌ ሊይ መቆሇሌ፣ የትናንሽ ከተሞችን 
ሥፊት የያዘ መርከቦች በውቅያኖሶች ሊይ መንሻሇሌ፡፡ 6 

4. በምዴርም ሆነ በሰማያት ያለ ነዋሪዎች መኖር፡፡ 

ታሊቁ ጀሊለዱን ሩሚ እንዱህ ይሊሌ “ሌጄ ሆይ! በግርግዲው ሊይ 
የተፃፈት ፉዯሊት  ፀሏፉ ፃፊቸው ብል ማሰቡ ይቀሊሌ ወይስ በራሳቸው 
ተሰዯሩ?" (መትናዊ ቅፅ 6፡ ገፅ 368) 

                                                
5   Prof. Dr. Osman Gunay Tumer, ዱን (Din) Diyanet Islam Ansiklopeds 

(የኢስሊም ባህር እውቀት) (የቱርክ ሪፏብሉክ፣ የሏይማኖት ጉዲይ ኃሊፉ፣) 
ኢስታንቡሌ 1994  IX ገጽ 315-317. 
6  አርሩም 30፡20-46፣ አሽሹራ 42፡29 እና  32፣ ያሲን 36፡ 33-41፣ አሌበቀራ 
2፡ 22 በተጨማሪም ኢብራሂም፣ 14፡ 32-33፣ አርሩም 30፡ 40 እና 48 እና 
54፣ ፊጢር 35፡ 9፣ አሌ ሙዕሚን 40፡65 እና 64 እና 79፣ አሌ ጃሲያ 45፡
12፣ አጥጦሇቅ 65፡12 ይመሌከቱ፡፡ 
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"አንተ ሞኝ ሰው ሆይ! ህንፃዎች በአናፂዎች ታነፁ ብል ማሰቡ ትርጉም 
ይሰጣሌ ወይስ እንዯው ዴንገት ተገኙ? ዴንቅ የጥበብ ስራ ውጤት 
በአይነ ስውር ተሰራ የሚባሇው ሇሃሳብ ይቀሊሌ ወይስ በዒይናማ 
ጥበበኛ?” (መትናዊ ቅፅ 6፣ አንቀፅ 369 -371) 

"ጥሌፍች፣ ሥዕልች አመንንም ካዴንም የጥበበኞች ውጤቶች ናቸው፡፡ 
አንዴ ማሰሮ ሇመስራት ሸክሊ ሰሪው በገሌ አፇር ተጨማሌቆ ነው፤ 
አፇሩ ራሱ ቦክቶ ተጠፌጥፍ፣ በራሱ ቅርፅ አይዜም፡፡ የእንጨት ስራ 
የአናፂው ጥበብ ውጤት ነው፡፡ የትኛውም ዚፌ በራሱ ተሌጎ፣ ተቆርጦ፣ 
ተቆራርጦ ጠረጴዚ አይሆንም፡፡ ያሇ ሌብስ ሠፉው የጨርቅ አሌባሳትን 
እናስባሇን? አንተ ብሌሁ ሰው! ያሇእንስራ ተሸካሚዋ እንዳት ውሃውን 
እቤታችን እናገኘዋሇን?.... እናም ብሌሁ ሰው! አንተም የታሊቁ እና 
ብቸኛው ፇጣሪ ሥራ ውጤት ነህ!፡፡ አንዴ ቀን ዒይኖችህን የጋረዯው 
የዴንቁርና ሞራ ሲገፇፌ፣ የዴብቅ ዒሇማት ዕይታ ቋጠሮ ሲፇታ፣ 
የጥበብ ስራ በጠቢቡ እጅ እንዳት ከአንደ ሁኔታ ወዯ ላሊ እንዯሚሇወጥ 
ታያሇህ!" (መትናዊ ቅፅ 6፣ አንቀፅ 3332-3341)7 

የቁሶች መገኘትና በመካከሊቸው ያሇው ፌፁማዊ ግንኙነትና የእንቅስቃሴ 
ስርዒት "የዴንገተኝነት ውጤት ነው" ተብሇው የሚብራሩ አይዯሇም፡፡ 

የፕሪስተን ዩኒቨርሲቲው የሥነ ሔይወት (ባይልጂ) እና ስፌነተ እንሰሳተ 
ተመራማሪ (ዙኦልጂ) ኤዴዊን ኮንኪሌ (1861-1952) እንዱህ ብል 
ነበር፡- "ሔይወት ያሇው አካሌ በዴንገት የመገኘቱ እዴሌ፣ የካምብሪጅ 

መዜገበ ቃሊት በማተሚያ ቤት ፌንዲታ ከመፇጠሩ ዕዴሌ ጋር እኩሌ 

ነው"8   

                                                
7 ፊጢር 35፡3 
8
 The Evidence of God, p. 174; Prof. Dr. Vahidüddin Han, Islâm Meydan Okuyor (ኢስሊም 
ሲያነቃቃ)  ገጽ 129. 
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ሰውና ኃይማኖት 
ኃይማኖት የሰው ሌጅ በዙህች ምዴር ሊይ ሲኖር እንዳት መኖር እና 
ወዯ መጪው ዒሇም ሲጓዜ በምን አይነት ሁኔታ መሆን እንዲሇበት 
መረጃ የያ ነው፡፡ ኃይማኖት ሰው ማንንም ሳይጎዲ ሉያኖረው የሚችሌ 
ህግጋት የያ ነው፡፡ በዙህች ምዴር ሊይ የሚኖርባትን አጭር ጊዛ 
በሰሊም እንዱያሳሌፊት የሚያስችሇውን፣ በመጪውም አሇም ስኬታማ 
የሚያዯርገውን መብትና ግዳታዎች የሚያሳውቀውና የሚያስገነዜበው 
ነው ኃይማኖት፡፡  

አሊህ (ሱ.ወ) ዩንቨርሱን በተሇያዩ ፌጡራን ሞሌቶታሌ፡፡ የሰው ሌጅ 
ከነዙህ ፌጥረታት የተሇየ ቦታ አሇው፡፡ ሰው ላልች ፌጥረታት 
የላለዋቸው የእርሱ ብቻ የሆኑ ሥጦታዎች አለት - ዕውቀት፣ ፇቃዴ፣ 
ብሌሃት (ጥበብ)፣ ውስብስብ ኃሳቦችን መፀነስና መረዲት፣ የነገሮች 
ባሇቤት መሆን እና መራቀቅ የሰው መገሇጫ ባህሪያት ናቸው፡፡ ሆኖም 
እነዙህ ሥጦታዎች ባሇመንታ ሥሇት ናቸው፡፡ መሌካም ሥሇታቸውን 
ከተጠቀምን የተበራረቀውን እናስተካክሊሇን፣ ሇሰው ሌጆች በጎ 
አጋጣሚዎችን እናመቻቻሇን፣ ኑሮን ምቹ እናዯርጋሇን፡፡ ነገር ግን 
በተቃራኒው ሥሇት ከተጠቀምን ቀውስና ስርዒት አሌበኝነት እናነግሳሇን፡፡ 
ዒሇማችን ያስተናገዯቻቸውና እያየቻቸው ያለ አሰቃቂ ጭካኔዎችና 
ታሊሊቅ ጦርነቶች በዙህ ስሇት ከሠይጣን ኮሮጆ ተቀርዴዯው 
እንዱያፇተሌኩ የተዯረጉ ናቸው፡፡ 

ስሇሆነም እነዙህን ሥጦታዎች በጎ ውጤት በሚያመጡበት መሌኩ 
እንዱቅጣጩ ላሊ ኃይሌ ያስፇሌገናሌ፡፡ ይህ ኃይሌ እውነተኛ ኃይማኖት 
ይባሊሌ፡፡ አንዴ ነገር ግን መንጋት የሇብንም፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) ፃዴቅና 
መሌካም እንዴንሆን የሚፇሌገው ሇህሌውናው ስሇሚያሥፇሌገው 
አይዯሇም፡፡ ሰናይም ብንሆን እኩይ ምንጠቀመው ሆነ ምንጎዲው እኛው 
ነን፡፡ ሇእርሱ የሚተርፇው ነገር የሇም፡፡ "እኛ ሰዎች ኃይማኖታዊ 
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ትዕዚዚትን መከተሌ ያሇብን በመጪው ዒሇም ስሇሚጠቅመን ብቻ 
ሳይሆን፣ በዙህም ዒሇም ዯስተኞች ሆነን ሇመኖር ጭምር ነው፡፡" 9 

የሰው ሌጅ የተፇጠረው አምሊኩን እንዱያውቅና እርሱን ብቻ ሇማምሇክ 
እንዯሆነ መሇኮታዊ ኃይማኖቶች በሙለ ያስተምራለ፡፡10 

ኃይማኖትን ሇሰዎች ያስተዋወቁ ሰዎች ነቢያት ይባሊለ፡፡ ኢስሊም ሇነዙህ 
ነቢይ ዕውቅና ከመስጠትም አሌፍ በነርሱ ማመንን የሙስሉምነት 
ቅዴመ ሁኔታ አዴርጎ አስቀምጧሌ፡፡ እንዯ ኢስሊም አስተምህሮት 
በነቢያት መካከሌ ያሌተቋረጠ ሰንሰሇት አሇ፡፡ እያንዲንደ ነቢይ 
የቀዯመውን ነቢይ አስተምሮት አፅንቶ ስሇተቀጣዩ ነብይ ብስራት ነግሮ 
እንዲሇፈ ያስተምራሌ፡፡11 

ስሇሆነም የነብዩ ሙሏመዴን (ሰ.ዏ.ወ) ነብይነት የተቀበሇ ከርሳቸው 
በፉት ያሇፈትን ነቢያት ተቀብሎሌ ማሇት ነው፡፡  

ሏጢብ ቢን አቢ ቤሌታዒህ (ረ.ዏ)፣ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) 
የእስሌምናን ተቀበሌ የግብዣ ዯብዲቤ ሇግብፁ ገዢ ሙቀውቀስ ሲሰጠው 
እንዱህ ነበር ያሇው፡- 

"አሊህ ሇሰዎች ወዯመረጠው ኃይማኖት ኢስሊም እንጋብዜኃሇን፡፡
ሙሏመዴ ሙስጠፊ (ሰ.ዏ.ወ) አንተን ብቻ ሳይሆን የሰውን ር ወዯ 
ኢስሊም እየተጣሩ ነው፡፡ ከሰዎች መካከሌ ክርስቲያኖች በተሻሇ 
ቀርበዋቸዋሌ፡፡ ሙሳ የዑሳን መምጣት እንዲበሰረ ሁለ ዑሳም 
የሙሏመዴን መምጣት ተናግሯሌ፡፡ እኛ አንተን ወዯ ቁርአን 
የመጥራታችን ምሳላ፤ አንተ የተውራትን ሰዎች ወዯ እናንተ መፅሏፌ 
(ገዢው ክርስቲያን ነበር) እንዯምትጠራ ነው፡፡  

                                                
9
 Prof. Dr. M. S. R. el-Buti, የኢስሊም አቂዲ  (Islâm Akâidi), ገጽ. 71-76. 

10
 ኦሪት  ፌጥረት 20/2-3; ኦሪት  ዲግም, 6/4-5; ማቲዎስ ወንጌሌ 4/10; የሏዋሪያት ስራ, 

17/26-28; ቅደስ ቁርዒን አዜ-ዚሪያት  51: 56. 
11
 Prof. Dr. O. F. Harman, Article: “Islam”, Diyanet Islâm Ansiklopedisi – (የኢስሊም 

ባህረ ዕውቀት፣ በቱርክ ሪፏቡልክ የኻይማኖት ጉዲዮች ኃሊፉ) ኢስታንቡሌ2001፣ XXIII) 4 
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እያንዲንደ ሰው በመኑ የመጣውን ነብይ የመከተሌ ግዳታ አሇበት፡፡
በነብዩ ሙሏመዴ መን ከዯረሱ ሰዎች መካከሌ አንተ አንደ ነህ፡፡  

አንተን ወዯ ኢስሊም መጥራታችን ከኢየሱስ ኃይማኖት አያወጣህም፡፡ 
እንዯውም የእርሱን ትንቢት እንዴትቀበሌ እየጋበዜንህ ነው"12 

በቶሮንቶ ዮርክ ዩንቨርሲቲ ፕሮፋሰር የሆነው ቲሞቲ ጊያኖቲ (Timothy 
Gianotti) በንግግሩ እስሌምናን በመቀበለ የቀዴሞው ኃይማኖቱን 
እንዲሌተወ፤ የቀዴሞ ኃይማኖቱን የሚመሇከተው ወዯ እስሌምና 
እንዯሚያሻግር ዴሌዴይ እንዯሆነ አብራርቷሌ፡፡ በተጨማሪም ስሇ 
እስሌምና ሲያስረዲ የክርስትናን ግብ ጨምሮ የያ ሁለን አቀፌ 
ኃይማኖት እንዯሆነ ተናግሯሌ፡፡ "የኢስሊም ዒሊማ የተወሰኑ ሰዎች 
ስብስብ ብቻ ሳይሆን የሰውን ር በሙለ ከአሊህ ንዴ ዋጋ ወዲሇው 
ስብስብ መሇወጥ ነው" 13 ነብያችን(ሰ.ዏ.ወ) ሲናገሩ “ነብያት 
ወንዴማማቾች ናቸው” ብሇዋሌ፡፡14 

ይህ ወንዴማማችነት ሁለም ትክክሇኛ ሏይማኖቶችና ተመሳሳይ መርህ 
እንዲሊቸው የሚያመሇክት ነው፡፡ እነዙህ ከመጀመሪያ ነብይ አዯም ጀምሮ 
እስከ መጨረሻው ዴረስ ያለት ነቢያት የሰበኩት ኃይማኖት በእምነትና 
መሠረታዊ ሞራሌ እሴቶች ተመሳሳይ ሲሆን የአምሌኮ አፇፃፀም 
ተግባራት ግን እንዯ ወቅቱ ተጨባጭ የሚሇወጡ ናቸው፡፡15 

ከአምሊክ ሉሰጥ ሚችሇው አንዴ ትክክሇኛ ሏይማኖት ብቻ ስሇሆነ 
በመሇኮታዊ ሏይማኖቶቹ ንዴ ተመሳሳይ ነገር ሉኖር እንዯሚችሌ 

                                                
12

  በሏቲብ እና ሙሳቭኪስ መካከሌ የተካሄዯውን ረም ያሇ ውይይት ሇማንበብ ኢብን ከሲር አሌ-
ቢዲይ  IV, 266-267; Ibn-i Sa‟d, I, 260-261; Ibn-i Hacer, el-Isâbe, III, 530-531. 
13
  Ahmet Boken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar (አዱስ ሔይወት), I, pg.15. 

14
 ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) እንዲለት “ሇማርያም ሌጅ ከሰዎች ሁለ የቀረብኩ ነኝ፡፡ ነቢያት 

በእናት የሚሇያዩ ከአንዴ አባት የተገኙ ወንዴማማቾች ናቸው፡፡ በእርሱና በእኔ መካከሌ ነቢይ 
አሌነበረም፡፡” ” (Bukhari, Anbiya, 48; Muslim,Fedail, 145) 
15

  Prof. Dr. O. F. Harman, Article: “Islam”, Diyanet Islâm Ansiklopedisi – 

(የኢስሊም ባህረ ዕውቀት፣ በቱርክ ሪፏቡልክ የኻይማኖት ጉዲዮች ኃሊፉ) ኢስታንቡሌ2001፣ XXIII) 
3. 
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እሙን ነው፡፡ ሇምሳላ በኢስሊም ሇአሊህ መስገዴ ግዳታ እንዯሆነው ሁለ 
በመፅሏፌ ቅደስ ውስጥም ተመሳሳይ ህግ እናያሇን፡፡  

"ኑ እንስገዴ ሇእርሱ እንገዚ፤ በእርሱ ባዯረገን በእግዙአብሓር ፉት 
እንበርከክ፣ እርሱ አምሊካችን ነውና፡፡" (መዜሙረ ዲዊት 95፡6) 

 "… እነርሱም በግንባራቸው ወዴቀው አምሊክ ሆይ አንተ የሰው ሁለ 
ነፌስ አምሊክ …" (ሁሌቅ 16፡- 20-22) 

 "ሙሴም ፇጥኖ ወዯ መሬት ተጎነበሰና ሰገዯ……… "(ፀአት 34፡8)  

"ጥቂት ወዯፉት እሌፌ ብል በፉቱ ወዯቀና ሲፀሌይ ……… (ማቴዎስ 
ወንጌሌ 26፡39) 
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ምዕራፌ አንዴ 

የኢስሊም መሇያ ባህሪያት 

የአንዴ አሊህ (ተውሑዴ) አምሌኮ 
ሁለም መሇኮታዊ ኃይማኖቶች የአምሊክን አንዴነት ያስተምራለ፡፡ 
እርሱን የሚመስሌ አንዲች ነገር የሇም፡፡" ነብዩ ኢብራሑም የአሊህን 
አንዴነት ሇአባቱ አዚር አስረግጠው ነበር ያስረደት፡፡16 የአይሁዴ 
ኃይማኖት መሠረታዊ መርህ የአምሊክ አንዴነት ነው ፡፡ እንዯ ተውራት 
(ቶራህ) አስተምሮ የመጀመሪያው ሰው አዲምና ሌጆቹ፣ ኖኅ17፣ 
አብርሏም፣ ይስሏቅ ፣ያእቆብ እና ዮሴፌ ሔይወታቸውን በሙለ ወዯ 
አንዴ አምሊክ ሲጣሩ ያሳሇፈ ነበሩ፡፡ ሇነብዩ ሙሴ በተሰጠው በአስርቱ 
ትዕዚዚትም ሆነ በላልች የተውራት ህግጋት እጅግ አፅዕኖት የተሰጠው 
ጉዲይ የአምሊክ አንዴነት ነው፡፡18   ሇነብዩ ዲዊት የተገሇጠውም 
መዜሙር ሇአንዴ አምሊክ የተዯረገ ፀልት ነበር፡፡ ነብዩ ኢየሱስም 
የመጀመሪያው (ቀዲሚው) ኃይማኖታዊ ትዕዚዜ አንዴ አምሊክን ብቻ 
ማምሇክ  ነው ሲሌ አፅእኖት ሰጥቶ አስተምሯሌ፡፡19  

እጅግ የተጋነነ ምዴራዊ አረዲዴ ያዲበሩት አይሁድች የአይሁዲዊነትን 
የአምሊክ ፅንስ ኃሳብ ሰዋዊ እንዲዯረጉት ሁለ፤ የክርስቲያኖችም 
ሇኢየሱስ ያሊቸው የተጋነነ ፌቅር ሰብአዊ ፌጡሩን አምሊክ አዴርጎ፣ 
ስሊሴ የሚባሌ እንግዲ ነገር እንዱፇጠር አዴርጓሌ፡፡ ኢስሊም 
እንዯቀዴሞው ሁለ አሁንም የአሊህን ብቸኝነት፣ አንዴነትና "ሌዩነት" 
አፅዕኖት በመስጠት እና በትክክሇኛው የአምሊክ ፅንሰ ሀሳብ ሊይ 

                                                
16 ቅደስ ቁርዒን መርየም 19፡ 42-47 19: 42-47. 
17
 ኦሪት ፌጥረት 1:26-28; 4:26; 6:9. 

18 ኦሪት ፌጥረት  20:2-3; Deuteronomy, 6:4-5. 
19 የማርቆስ ወንጌሌ 12:28-29. 
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የተሇጣጠፈ ሰዋዊ ዴሪቶዎችን በማፅዲት አይሁድችንና ክርስቲያኖችን 
ወዯ አንዴ አምሊክ አምሌኮ (ተውሑዴ) ይጠራሌ፡፡20 

ምክንያት እና የተፇጥሮ ማስረጃ የሚያረጋግጡ ይህንኑ የኢስሊም ጥሪ 
ነው፡፡  

  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

٩١: المؤمنون چ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ ڤ  ڤ   

#አሊህ ምንም ሌጅን አሌያም (አሌወሇዯም)፡፡ ከእርሱም ጋር አንዴም አምሊክ 
የሇም፡፡ ያን ጊዛ (ላሊ አምሊክ በነበረ) አምሊክ ሁለ በፇጠረው ነገር በተሇየ ነበር፡
፡ ከፉሊቸውም በከፉለ ሇይ በሊቀ ነበር፡፡ አሊህ ከሚመጥኑት ሁለ ጠራ፡፡$ 

(አሌ-ሙዕሚን ፡91)    

 چ  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ 

٢٢: األنبياء  
#uG<K~ (ucTÁƒ“ uUÉ`) ¨<eØ Ÿ›LI K?L ›TM¡ƒ u’u\ •a. u}u 

Lg< ’u`& ¾®`g< Ñ@ታ� ›LIU ŸT>K<ƒ G<K< Ö^::$ 

(አሌ-አንቢያ 21፡22) 

የባሇ ብዘ አምሊክ አስተሳሰብ ፅንስ ሏሳብ የዯካማነት፣ ኢፌፁማዊነት እና 
ፌጡራዊ ባህሪ አመሊካቾች ስሇሆኑ  አምሊክ አንዴ እና ብቸኛ መሆኑ 
ግዴ ነው፡፡ 

የአምሊክን ብቸኝነትና አንዴነት ከዙህም አንፃር መረዲት እንችሊሇን፡- 
የዜናብ መዜነብ፣ በምዴር ሊይ ተስበው የሚበቅለ ቲማቲም ወይም 
ደባ፣ በዚፍች ሊይ የሚበቅለ አፕሌ (ፖም) ሆነ ብርቱካን  በየትኛውም 
ቦታ ይብቀለ በዜርያቸው ቅርፅና ቀሇም ተመሳሳይ ናቸው፡፡ ይህ ከአንዴ 

                                                
20
 Ali Imran (The Family of Imran), 3: 64. Prof. Dr. O. F. Harman, Article: “

Islam”, Diyanet Islâm Ansiklopedisi - Encyclopedia of Islam (Republic of Turkey, 

Presidency of Religous Affairs), Istanbul 2001, XXIII, 4. 
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አካሌ የሚወጣ አስተሳሰብ ምንጭ ነው፡፡ የአሊህን አንዴነት የሚጠቁም 
ተፇጥሮዋዊ እውነታ ነው፡፡  

በኢስሊም እጅግ ከባባዴ ተብሇው ከሚፇረጁ ኃጢያቶች መካከሌ ዋነኛዎቹ 
ከዙሁ ከአንዴነቱ ጋር የተያያዘ ናቸው፡፡ የእነርሱን መኖር አሇመቀበሌ፣ 
በእርሱ ሊይ ማጋራት እና የእርሱን ብቸኛ ምንነት፣ ማንነት ሆነ 
ባህሪያት ሇፌጡራን መስጠት ታሊሊቅ ኃጢያቶች ናቸው፡፡ "ሽርክ” 
ማጋራት የኃጢያቶች ሁለ ኃጢያት ነው፡፡ አምሊክም የገሇፀው እንዯዙሁ 
ነው፡፡21 

ምንም እንኳን አሊህ (ሱ.ወ) የትኛውንም ኃጢያት እንዲሻው ቢምርም 
በእርሱ ሊይ እያጋራ የሞተን ሰው ፇፅሞ አይምረውም፡፡22i ከሽርክ 
ሀጢያት ብቸኛው ማምሇጫ በህይወት ሳለ እርግፌ አዴርጎ መተውና 
ተውሂዴን መቀበሌ ነው፡፡ 

ኢስሊም የተፇጥሮ ኃይማኖት ነው፣ከምክንያታዊነት ጋር 
የሚጋጭ አይዯሇም 
ኢስሊም በዒሇም ዘሪያ ያለ ሰዎችን ይጣራሌ፡፡ መሠረታዊ የሀይማኖቱ 
ህግጋት ክሌሊዊ፣ ቁንፅሌ የሰዎችን ባህሪያት ብቻ የሚያናግሩም ሆነ 
ጊዛያዊም አይዯለም፡፡ የህግጋቱ መሠረት የሠዎች ተፇጥሮ፣ 
ተፇጥሮዋዊ አዜምሞትና ፌሊጎት ሊይ ነው፡፡ በዙህ ምክንያት ኢስሊም 
በጊዛያዊ ሂዯት ያሌተገዯበ ተፇጥሮዋዊ ኃይማኖት ነው፡፡ የእምነቱ 
መርሆዎች የማይጨበጡ ሚስጥራት ሳይሆኑ በእውቀት፣ ምክንያት እና 
ገሀዲዊ ዕውነታ ሊይ የተመሠረቱ ናቸው፡፡ ኢስሊም ከሳይንሳዊ 
እውነታዎች ጋር አይጋጭም፡፡ ኢስሊማዊ የአምሌኮ ሆነ አምሌኳዊ 
ያሌሆኑ ትዕዚዚትን ስንመረምር ትዕዚዚቱ ከሠዎች ተፇጥሮ ጋር 
የተሰናሰለ ናቸው፡፡ 

                                                
21 Luqman, 31: 13; An-Nisa (Women), 4: 48. 
22 An-Nisa (Women), 4: 48, 116. 
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ዕውቀትና ምክነያት የሠዎች ሌዩ መገሇጫ ባህሪያት ናቸውና ቅደስ 
ቁርአን፣ ሰዎች እነዙህን ሌዩ ባህሪዮቻቸው እንዱጠቀሙ ይጎተጉታሌ፡፡ 
ሇዕውቀትና አብሰሌስል ትኩረት ይሰጣሌ፡፡ በ750 የቅደስ ቁርአን 
አናቀፅት ሰዎች እንዱያስቡ እንዱመራመሩ እና እውቀታቸው በምርጥ 
አኳኋን እንዱጠቀሙ ይጋብዚሌ፡፡23 

ሰዎች ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) አንተንና አሊህን እንዴንቀበሌ ከፇሇግህ "ተዒምር 
አሳየን" ብሇው ሲጠይቋቸው፣ አሊህ (ሱ.ወ) ተዒምራትን ከመጠበቅ 
ሰማያትንና ምዴርን እንዱመሇከቱና ስሇእነርሱ እንዱያስቡ አበረታቷሌ፡፡  

ኢስሊም ሇአእምሮ ሚና ከፌተኛ ዋጋ ስሇሰጠ ይህንን የአእምሮን ሚና 
የሚያዯናቅፈ ነገሮችንም ከሌክሎሌ፡፡ አሌኮሌና አዯንዚዥ ዕፆች በኢስሊም 
ፇፅሞ የተከሇከለ ናቸው፡፡ ሰው መጠጥ ጠጥቶ እንዯ አሌባላ ነገር 
የትም ከሚንከባሇሌ ከነክብሩ ቢቆይ፤ በአዯንዚዥ እፅ ናውዝ በየስርቻው 
ከሚሌከሰከስ ሔያው ቢሆን የትኛውም ሰው የሚቀበሇው ነው፡፡ ስካር  
እና ስንፌና ምንም ጥቅም የሊቸውም፡፡  

ከሏይማኖቱ ተፇጥሮዋነት የተነሳ የኢስሊም ሔግጋት ሇአተገባበር ቀሊሌ 
ናቸው፡፡ ሇሰው ሌጅ ፇታኝ የሆኑ፣ ሇትግበራ አዲጋች ሔግጋት በኢስሊም 
ውስጥ አይገኙም፤ ቦታም የሊቸውም፡፡ ሇምሳላ፡- 

 ከሶሊት በፉት መንፃት (ውደዕ ማዴረግ) ግዴ ነው፡፡ ውደዕ 
በዋነኝነት ሚፇፀመው በውሃ ቢሆንም ውሃ ከላሇና ውሃ ሇመጠቀም 
የማያስችሌ የጤና እክሌ ካሇ በንጹህ አፇር (ተየሙም) መጠቀም 
ይቻሊሌ፡፡ 

 አንዴ ሰው ቆሞ ሶሊት መስገዴ ካሌቻሇ ተቀምጦ፣ ባይችሌ ተኝቶ፤
ተኝቶ እንኳን ካቃተው በጥቅሻ መስገዴ ይችሊሌ፡፡ 

 መፆም ካሌቻሇ፤ ሇጾሙ እንቅፊት የሆነው ችግር ሲወገዴ መፆም 
ወይም ችግሩ ቋሚ ሲሆን በገንብ መተካት ይችሊሌ፡፡  

                                                
23
 Ayşe Sucu et al., Gençlik ve Din (Youth and Religion), p.220. 
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 ካ የሚከፇሇውም ሆነ ሏጅ የሚዯረገው አቅም ሲኖር ነው፡፡ 

 ሰዎችን ሙስሉም የማዴረግ ግዳታ የሇም፡፡ በአማኞች ሊይ ያሇው 
ግዳታ በተቻሇ መጠን እምነቱን አብራርቶና ሳቢ አዴርጎ ማቅረብ 
ነው፡፡  

የነፌስ አባት የሇም 
አንዴ የኢስሊም ሉቅ፡- "ወዯ አሊህ መቃረቢያው መንገዴ ከፌጥረቱ 
እስትንፊስ ጋር የተያያ ነው” ብል ነበር፡፡ ሁለም ሰው ከአሊህ (ሱ.ወ) 
በቀጥታ የመገናኘት መብት አሇው፡፡ እያንዲንደ ሰው  በፀልት ወዯ 
አሊህ መጣራትና ማርታ መሇመን ይችሊሌ፡፡ የትኛውም ሰው 
በእውነተኛ ፌሊጎት አሊህን ከፇሇገው ከፉቱ ያገኘዋሌ፡፡  

አምሊክ ባሪያዎቹ ወዯ እርሱ እንዱጣሩና ሇኃጢያታቸው ይቅርታ 
እንዱጠይቁ ያበረታታሌ፡፡ እጅግ ሩህሩህ ነኝ ብሎሌና ይቅር በሇኝ 
ያሇውን ባሪያውን ኃጢያት ይምራሌ፡፡ የሚሇመነው፣ የሚጠየቀው፣ 
ምሊሽም የሚሰጠው አሊህ ብቻ ነው፡፡ የሚችሇውና የሚያዯርገው እርሱ 
ብቻ ነውና፡፡ ማንኛውም ፌጡር ይህንን የአሊህን ብቸኛ ስሌጣን 
መውሰዴ አይችሌም፡፡ ይህንን የአሊህ መብትና ስሌጣን ሇፌጡራን 
መስጠት ሽርክ ይባሊሌ፡፡  

በኢስሊም ሰዎችንና አምሊክን የሚያገናኝ የነፌስ አባት ፅንሰ ሀሳብ 
የሇም፡፡ ሁለም ሙስሉም ስሇኃይማኖቱ የተቻሇውን ያህሌ የማወቅ 
መብት አሇው፡፡ ሙስሉሞች ሇሶሊት ሲሰባሰቡ ሶሊቱን እንዱመራሊቸው 
(ኢማም እንዱሆንሊቸው) ከመካከሊቸው አዋቂውንና ፃዴቁን 
ይመርጣለ፡፡ በኢስሊም ፃዴቃን (ዒሉሞች) ኃይማኖቱን ከማብራራትና 
ሰዎችን ወዯ ቀጥተኛው መንገዴ ከማመሌከት የበሇጠ ሚና የሊቸውም፡
፡ ኃጢያትን ይቅር የማሇት፤ በፇጣሪና በሰው መካከሌ ምሌጃ 
መፇፀምም ሆነ በፇጣሪ ምትክ ሆኖ የግሇሰቦችን ፀልት የመመሇስ 
ሥሌጣንም ሆነ መብት የሊቸውም፡፡ 
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የጣኦት አምሌኮ የሚጀመረው ሰዎች በእነርሱና በፇጣሪ መካከሌ 
አማሊጅ ሲያስቀምጡ ነው፡፡ የመካ ጣኦት አምሊኪዎች ሇጣኦት 
አምሌኮዋቸው ሲሰጡት የነበረው ምክንያት ይህን ነበር፡፡ ጣዖታትን 
የምናመሌከው ወዯ አሊህ እንዱያቀርቡን ነው፡፡24 

በመጨረሻም ሇእነዙህ አማሊጅ ጣዖቶች መሇኮታዊነት አሊበሱዋቸው፡፡ 

ኢስሊም የቁስንና የመንፇስን፤ የዙህችንና የመጪውን 
ዒሇም ሚዚን የጠበቀ ነው 
ኢስሊም ሇሚዚናዊነት ከፌተኛ አፅንኦት ሰጥቷሌ፡፡ ሇአንዯኛው የህይወት 
እውነታ (ገፅታ) ብቻ አፅንኦት ሰጥቶ ሰውንም ሆነ ህይወትን ወዯ አንዴ 
ጎን አያማሌሌም፡፡ የሰውን ሌጅ ሁሇንታዊ ባህሪ የፇጠረው አሊህ ስሇሆነ 
አንደን ከአንደ የሚያበሊሌጥበት ምንም ምክንያት የሇውም፡፡ አንደን 
የህይወት ምንነት (ገፅታ) አንጠሌጥል ላሊውን መጣሌ ትክክሌ 
አይዯሇም፡፡ ሇሁለም የህይወት እና የዒሇም ምንነት አስፇሊጊውን 
አትኩሮት መስጠትና ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ መቅረብ ግዴ ይሊሌ፡፡  

እይታችንን ከዙህ አንፃር ካስተካከሌነው፤ ይህች ዒሇም ሇመጪው ዒሇም 
ስኬት  ወሳኝ እንዯሆነች እንገነባሇን፡፡ ስሇሆነም አንዴ ሰው የአሊህን 
ዯስታ ማግኘት ከፇሇገ፤ የዙህች ዒሇም ቆይታውን በአግባቡ መጠቀም 
አሇበት፡፡ ሆኖም የትኛውም ሰው መርሳት የላሇበት መጪው ዒሇም 
የህይወቱ ዋና ግብ መሆኑን ነው፡፡ 

ዒሇማዊው አስተሳሰብ ይህችን ምዴር ብቻ ሙጥኝ እንዲሇ ሁለ፤ 
ባህታዊዎቹ ዯግሞ ከመጪው ዒሇም ውጪ የሚታያቸው የሇም፡፡ 
በመሆኑም ሁሇቱም አመሇካከቶች የሰውን ሁሇንታዊ ፌሊጎቶች ምለዕ 
አዴርገው አሌመሇሱም፡፡ ሇአንደም ዒሇም ሲባሌ ላሊኛው መሰዋት 
የሇበትም፡፡ ሁሇቱም አስፇሊጊ ስሇሆኑ ሇሁሇቱም ዒሇማት ትክክሇኛ እና 
ወጥ አስተሳሰብ ሉኖር ያስፇሌጋሌ፡፡  

                                                
24 Az-Zumar (The Companies), 39: 3. 
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መንፇስና አካሌ የሰው ሌጅ ሁሇት ጎኖች ናቸው፡፡ ነፌስ ወሳኝ ብትሆንም 
ማዯሪያዋ አካሌ የዚኑ ያህሌ አስፇሊጊ ነው፡፡ ሁሇቱ በአንዴ ሊይ ሲሆኑ 
ብቻ ነው ህይወት ትርጉም ያሊት፤ አንዲችም ነገር ማዴረግ የሚቻሇው፡፡ 
ስሇዙህ መንፇስ መንፇስ እያለ አካሌን መጉዲት ፇፅሞ ስህተት ነው፡፡ 
ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ከፇጣሪያችን ፉት ስንቀርብ ከምንጠየቃቸው ጥያቄዎች 
መካከሌ ጤናችንን እንዳት እንዯተጠቀምንበት እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡25 

ላሊው ይቅርና ኢስሊም በአምሌኮ ተግባራት ሊይ እንኳ ሚዚን እንዲንስት 
አሳስቧሌ፡፡ ስንሰግዴ፣ ስንጾምም ሆነ ስንመፀውት እኛን በሚጎዲ መሌኩ 
መሆን እንዯላሇበት አስገንዜቧሌ፡፡26 

ኢስሊም ትምህርትን ያበረታታሌ 
እስከዚሬ ዴረስ በኢስሊምና በሳይንስ መካከሌ ምንም ዒይነት ግጭት 
የሇም፤ ወዯፉትም አይኖርም፡፡ ኢስሊም በታሪኩ እንኳን ከሳይንስ ጋር 
ሉጋጭ ይቅርና፤ ሳይንሳዊ ምርምሮችን አበረታቷሌ፡፡ በወንድችም ሆነ 
በሴቶች ሊይ እውቀትን መፇሇግ (መማርን) ግዳታ አዴርጓሌ፡፡ ሳይንሳዊ 
ግኝቶች ከኢስሊም እውነታ ጋር ተጋጭተው አያውቁም፤ እንዯውም 
አስተምሮቱን ሲያስረግጡ ኖረዋሌ፡፡ ሳይንስ አሊህ (ሱ.ወ) ነገሮችን 
የፇጠረበትን ሔግ ሇመረዲት የሚጥር ስሇሆነ ከኢስሊም ጋር የሚጋጭበት 
ምንም ምክንያት የሇውም፡፡ ኢስሊም ከአሊህ (ሱ.ወ) ሇሰዎች የተሰጠ፤ 
እስከ መጨረሻውም ዕሇት ሳይበረዜ በሰጪው አካሌ ተጠብቆ የሚቆይ 
መሇኮታዊ ኃይማኖት ነው፡፡ ሳይንስ የሚያጠናው ሔግና የኢስሊም 
ምንጭ አንዴ ነው፡፡ ሳይንስ ብቃቱ ሲሻሻሌ፤ ከቀን ወዯ ቀን እንዲዱስ 
ግኝቶችን ሇሰዎች ሲያስተዋውቅ፤ የአሊህ (ሱ.ወ) ታሊቅነት፣ ገዯብ የሇሽ 
እውቀቱ ይበሌጥ ግሌፅ እየሆነ፣ ሰዎችም ስሇአሊህ ያሊቸው ዕውቀት 
እየጠነከረ መምጣቱ አይቀርም፡፡ በዙህ ምክንያት ሳይንስ የኢስሊም 
አንዯኛው ክፌሌ ነው፡፡  

                                                
25 Tirmizî, Kıyamah, 1/2417.  
26
 See Bukhari, Savm 55, 56, 57, Tehejjud 7, Anbiya 37, Nikah 1, 89; Muslim, 

Siyam 181-193; Abu Dawud, Savm, 55/2428. 
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የአሊህን (ሱ.ወ) ሁለን አዋቂነት የሚገሌፁ፤ ዴብቁንም ሆነ ግሌጹን ነገር 
እንዳት እንዯሚያውቅ የሚያሳዩ ውብ ስሞች አለት፡፡ የአሊህም ባሪያ 
ይህንን መሇኮታዊ ባህሪ  የሚቋዯስበትን አጋጣሚዎች በፌፁም ሉያሳሌፌ 
አይገባም፡፡ ዕውቀትን በመፇሇግ ሊይ እንዱተጉ የሚያሳስቡ ብዘ የቁርአን 
አንቀፆችና የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ንግግሮች አለ፡፡ 

١١٤: طه چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺچ  
«ጌታዬ ሆይ! ዕውቀትንም ጨምርሌኝ» በሌ፡፡››  (ጦሃ፡114) 

 چ  مث  ىث     يث  حج  مج   جث  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ

١١: دلةالمجا  

‹‹አሊህ ከናንተ እነዙያን ያመኑትንና እነዙያንም ዕውቀትን የተሰጡትን 
በዯረጃዎች ከፌ ያዯርጋሌ፡፡ አሊህም በምትሰሩት ሁለ ውስጠ ዏዋቂ ነው፡፡››   
(አሌ-ሙጀዯሊህ፡11) 

ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) ይህንን ይሊለ፡- 

"አንዴ ሰው እውቀትን በመፇሇግ ሀሳብ መንገዴ ከጀመረ፣ አሊህ ወዯ 
ጀነት ከሚወስደ መንገድች በአንዯኛው ሊይ ያኖረዋሌ፡፡ መሊዕክቶች 
በሰውዬው ስሇሚዯሰቱ ክንፍቻቸውን ይረጉሇታሌ፡፡ በሰማይና በምዴር 
ያለ ፌጥረቶች፣ በባህር ውስጥ ያለ ዒሳዎች ሳይቀሩ ሇአዋቂው 
(ዒሉሙ) ይቅርታ ይሇምኑሇታሌ፡፡ አንዴ ዒሉም ከተርታ አማኞች ንዴ 
ያሇው ዯረጃ ጨረቃ በከዋክብት ሊይ እንዲሊት ዴምቀት ነው፡፡ ይህንን 
ውርስ የተቀበሇ በእርግጥ ታሊቅ ነገር ተቀበሇ" (አቡዲውዴ፣ እውቀት 
1/3641፣ ቲርሚዙ ዕውቀት 19/2682 ቡኻሪ እውቀት 10፤ ኢብኑ 
ማጃህ፣ ሙቀዱማህ 17) 

"ጥበብ የአማኞች የጠፊች ንብረት ነች፡፡ ያገኛት ሰው ይውሰዲት፡፡ 
ከማንም የበሇጠ ሇርሱም ትገባዋሇች፡፡” ቲርሚዙ ፣ ዕውቀት 19/2687፣ 
ኢብ ማጃህ፣ ተቅዋ 15) 
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"አንዴ አማኝ ጀነት እስኪገባ ዴረስ ሇዕውቀት ያሇው ጥማት አይቋረጥም 
" (ቲርሚዙ፣ እውቀት  19/2686) 

በዙህ ምክንያት ሳይንሳዊ ጥናት በሙስሉሞች ንዴ እንዯ አምሌኮ 
ተግባር የሚቆጠር ነው፡፡ በ800 * አህመዴ ኢን ነሏዋንዱ ስሇ ሥነ 
ፇሇክ ጥናት ጀመረ፡፡ ከዙያም ሙስሉሞች ታሊሊቅ ማዕከሊትን መገንባት 
ጀመሩ፡፡ አስትሮሊቤ የሚባሇውን መሳሪያ በማሻሻሌ (በማዲበር) የፀሏዩን፣ 
የከዋክብቱንና የፕሊኔቶችን ወርዴ መሇካት፣ መመተርና ጊዛን 
መመጠን፣ የተራሮችን ከፌታ፣ የውሃ ጉርጓድችን  ጥሌቀት ማወቅ 
(መሇካት) ችሇው ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት ከዙህ ቀዯም የነበሩ 
መመጠኛዎችና ውጤቶች ተከሌሰው እንዲዱስ የከዋክብት ምጥን ገሊጭ 
ታሪኮች ተጋጅተዋሌ፡፡ አዲዱስ ከዋክብትም ተገኝተዋሌ፡፡ የመሬት 
የዜማሞትም (ዱግሪ መጠን) እንዯገና ተሇክቷሌ፣ ከላልች ርጉ ከዋክብት 
አንፃር የፀሏይ እንቅስቃሴ በግንዚቤ ውስጥ ገብቷሌ፤ የፕሊኔቶችን 
እንቅስቃሴ በተመሇከተ ጠቃሚና አስፇሊጊ ግኝቶች ተገኝተዋሌ፡፡ 

ሙስሉሞች ሂሳብን በስነፇሇግ ጥናት ውስጥ በአዱስ ዳ ተጠቅመዋሌ፡፡ 
"ከቋሚ ሚዚናዊ እንቅስቃሴ" በተሻሇ ትሪጎኖሚትሪንና “ሲነስ” የሚባሌ 
ስላት በመጠቀማቸው ወዯ ትክክሇኛው ሌኬት የቀረቡ ውጤቶችን 
ማግኘት ችሇዋሌ፡፡ የፕሊኔቶችን እንቅስቃሴ በመሇካት ረገዴ ታዕምራዊ 
የሚባለ ዳዎችን መፌጠር ችሇዋሌ፡፡27 

እንዯዙሁም ሁለ የሥነ ምዴርን፣ ሥነ ማዕዴን፣ ሥነ ተክሌ፣ ሥነ 
ስፌነተ እንሰሳ፣ሂሳብ፣ ፉዙክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ህክምና እና ፊርማሲን 
በተመሇከተ አዲዱስ ግኝቶችን ሇዒሇም ከማስተዋወቃቸው በሊይ በነዙህ 
ሳይንሶች አረዲዴና እዴገት ሊይ አስፇሊጊ ግብአቶችን አክሇዋሌ፡፡ 

ኢብኑ ሲና (980-1037) በ29 የተሇያዩ የትምህርት ርፍች ሊይ 
ባበረከታቸው አዲዱስ ግኝቶች ሇአውሮፓ የሳይንስ መንገዴ መቅዯዴ 

                                                
27
 Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, Islamic Science (Islam veIlim), Istanbul 1989, pp.  

     113-134. 
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የቻሇ ሌዩ ዒሉም ነበር፡፡ በሔክምና ሊይ የፃፇው "አሌ-ካኑ ፉ ጢብ" 
(የህክምና መንገዴ) መጽሏፈ ሇ600 ዒመታት በአውሮፓውያን ንዴ ዋና 
መማሪያ መጽሏፌ ነበር፡፡ በዒይን ውስጥ ያሇውን የ"ሬቲናን" አገሌግልት 
ሇመጀመሪያ ጊዛ የጠቀሰው ኢብኑ ሩሽዴ (1126-1198) ነበር፡፡ በአስራ 
አንዯኛው መቶ ክፌሇ መን የኖረው ዒሉ ቢን ዑሳ በዒይን ሊይ የሠራው 
ስራ "ተዜኢረቱሌ ካሃሊሉን"፣ ሇብዘ መቶ ዒመታት የኦፕቲክስ መማሪያ 
መጽሏፌ የነበረ ሲሆን፣ ወዯ ጀርመንኛ፣ ሊቲን እና ፇረንሳይኛ ቋንቋ 
ተመሌሷሌ (ተተርጉሟሌ)፡፡ ከ9መቶ ዒመታት በፉት የተሳካ የዒይን 
ሞራ ገፇፊ ቀድ ጥገና ያዯረገው ብቸኛ ሰው አማር ቢን ዒሉ (11 መቶ 
ክፌሇ መን) ነበር፡፡ ስሇ ቀድ ጥገናው በዜርዜር የፃፇበት "አሌ መንተካብ 
ፉ ኢሊጂሌ ዒይን" መጽሏፌ ወዯ ብዘ የአውሮፓ ቋንቋዎች 
ተተርጉሟሌ፡፡ ኢብን ሏይተም (አሌሏዜን) (965-1051) የብርሃን 
(ዋሊኒያ Optics) ሳይንስ መስራችና የፉዙክስ ሉቅ ነበር፣ መነፅርን 
ፇጥሯሌ፡፡ አሉ ኢብን አባስ (994) የዙህ መንን ሳይንስ ሚያስከነዲ 
የካንሰር ዕጢን ያስወገዯ የተሳካ ቀድ ጥገና አካሂዶሌ፡፡ "ኪታቡሌ ማሉክ" 
የተሰኝው የህክምና ኢንሳይክልፒዱያ እስካሁን ዴረስ በባሇሙያዎች 
ንዴ የዴማሞት ምንጭ ነው፡፡ ኢብኑሌ ቃሲም አዜ ዚህራቪ (963-
1013) ቀድ ጥገና ራስን ችል (እንዴ አንዴ ርፌ) እንዱቆም ያዯረገ 
ሲሆን፣ "ተስሪፌ" በተባሇ መፅሏፌ ሇቀድ ጥገና ሚያገሇግለ 200 
ቁሳቁሶችን እንዳትና ሇምን እንዯሚያገሇግለ በዜርዜር አስፌሯሌ፡፡ ኢብን 
አሌ ነፉስ በ1210 እና በ1288 መካከሌ የኖረ ሲሆን የመጀመሪያው ስሇ 
ዯቂቀ ዜውውር ያገኘ ሲሆን በኢብኑ ሲናን "ካኑን" መፅሏፌ ሊይ ትንታኔ 
ሰጥቷሌ፡፡  

አክሸምሰዱን (1389-1459) "መዲት አሌ ሏያት" በሚሇው መፅሏፌ ስሇ 
በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እንዱህ ብል ነበር "የሰዎች ህመም 
አይተሊሇፌም ብል ማሰብ ስህተት ነው፡፡ በሽታዎች ተሊሊፉዎች ናቸው፡፡ 
በሽታዎቹን የሚያስተሊሌፈት በአይን የማይታዩ ሔይወት ያሊቸው ሮች 
ናቸው፡፡" 
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ኻሪዜሚ (780-850) ሇመጀመሪያ ጊዛ ዛሮን የተጠቀመና የአሌጀብራን 
መሠረት የጣሇ ሲሆን መፅሏፈንም በርሱ ስም "አሌ ጃቢር ወሌ 
ሙቀበሌ" ብል ሰይሞታሌ፡፡ የሙሳ ሌጅ (9 መቶ ክፌሇ መን) 
የምዴራችንን መጠነ ዘሪያ  የሇካ ሲሆን ውጤቱ ከአሁን መን ውጤት 
ጋር ሌዩነቱ እጅግ በጣም ትንሽ ነበር፡፡ በይሩኒ (973-1051) በተሇያዩ 
መስኮቶች ሊይ አዲዱስ ግኝቶችን ያገኘ ሲሆን ምዴር በራሷ እና በፀሏይ 
ዘሪያ እንዯምትዝር ሇመጀመሪያ ጊዛ ያሳወቀ ነበር፡፡ በተጨማሪም 
በህንዴ ሄንዯን በተሰኘ ከተማ ባካሄዯው ጥናት የምዴራችንን ስፊት 
በትክክሌ ሇክቷሌ፡፡ የተጠቀመበት ቀመር (ፍርሙሊ) በአውሮፓ "የበይሩኒ 
ፍርሙሊ" በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ባታኒ (አሌ ባተኚ) የፀሏይን መጠነ 
ዒመት በ24 ሰዒት ሌዩነት ስህተት ሉሇካ ችሎሌ፡፡ ኢስማኤሌ ጃህዋሪ 
(950-1010) ሇመብረር የሞከረ የመጀመሪው ሰው ነበር፡፡ ኢብን ፉርናስ 
በ880 የራሱን አውሮፕሊን የሰራ ሲሆን በወፌ ሊባና በጨርቅ በሰራው 
አውሮፕሊን ሇረጅም ሰዒት በዒየር ሊይ ከመቆየቱም በሊይ በተሳካም 
ሁኔታ አርፎሌ፡፡ ራዙ (864-925) ስሇ መሬት ስበት (Gravity) 
አውስቷሌ፡፡ ክርስቶፍሌ ኮልምቦስ (1446-1506) ስሇአሜሪካ መኖር 
ከሙስሉሞች እንዲወቀ የኢብን ሩሽዴን  (1126-1198) መጽሏፌት 
በተሇየ ጠቅሶ ተናግሯሌ፡፡ ኢዴሪሲ (1100-1166) ከአሁን መን የዒሇም 
ካርታ ጋር የሚመሳሰሌ የዒሇማችንን ካርታ ከ800 ዒመታት በፉት ስል 
ነበር፡፡28 

በተሇያዩ ቦታዎችና ጊዛያት የተሇያዩ ስሌጣኔዎች ብቅ ብሇዋሌ፡፡ አንደ 
ስሌጣኔ ከላሊው እየተዋሰ፣ በላሊውም ሊይ ተፅዕኖ እያሳዯረ ሳይንስን 
አሳዴጓሌ፡፡ ሙስሉሞችም ከቀዲሚዎቹ የስሌጣኔ ዕውቀቶች 

                                                
28
 እንዯ ምንጭና ላልች ምሳላዎችን ሇማየት Prof. Dr. Fuat Sezgin, Science et technique en 

Islam I-V, Frankfurt, 2004 (Islam’da Bilim ve Teknik I-V, Ankara 2007) and his other books; 

Prof. Dr. Seyyid Hüseyn Nasr, Islamic Science, An Illustrated Study, World of Islam 
Festival Pub. Co. Ltf., England, 1976 (Islam ve Ilim, Istanbul 1989); Dr. Sigrid Hunke, 
Allahs Sone über dem Abendland-Unser Arabischen Erbe, Germany 1960; Carra de Vaux, 
Les Penseurs de l’Islam, Paris 1923; Avicenne, Paris 1900; Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, 

Islâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi (The History of Science and Technology in Islam), Ankara 
1985; Şaban D ِ ğen, Muslüman Ilim ضncüleri Ansiklopedisi (The Encyclopedia of Muslim 
Pioneers of Science), Istanbul 1987; http://www.1001inventions.com. 
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ተጠቅመዋሌ፡፡ ይህንንም በፌፁም ትህትና  አሳውቀዋሌ፡፡ የተቀበለትንም 
ሳይንስ አዲብረውና አሻሽሇው ሇቀጣዩ አሳሌፇዋሌ፡፡ የቀዯምት 
ስሌጣኔዎች ውጤት የሆኑ መፅሏፌት ሙስሉም ምሁራን 
የተረጎሙዋቸው ሲሆን ሲተረጉሙ ግን እየመረጡ ነበር፡፡  

ፌትህ፣ ተቀዲሚው ዕሴት 
አሊህ ፌፁም ፌትሃዊ ነው፡፡ በምንም መሌኩ ፌትህ አያጓዴሌም፡፡ እርሱ 
ካለት ውብ መጠሪያዎች መካከሌ "አሌ-አዴሌ" (ፌጹም ፌትሀዊ) 
የሚሇው አንዯኛው ነው፡፡29 

በዙህ ምክንያት እኛም ባሪያዎቹ ፌትሃዊ እና ጻዴቅ እንዴንሆን 
ይፇሌጋሌ፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) በቅደስ ቃለ እንዱህ ይሊሌ፡፡  

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

١٣٥: النساء چ    چ  ٺٺ  
‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በትክክሌ (ፌትሔ) ቀዋሚዎች በነፇሶቻችሁ ወይም 
በወሊጆችና በቅርብ መድች ሊይ ቢኾንም እንኳ ሇአሊህ መስካሪዎች ኹኑ፡፡ ፡››     

(አሌ ኒሳእ፡ 135) 

ሙስሉሞች በጠሊቶቻቸው ሊይ እንኳን ፌትህ እንዲያጓዴለ ያዚሌ፡፡  

  ۓ ﮲   ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ 

  ﯁        ﯀ ﮾   ﮿﮽ ﮹   ﮺ ﮻  ﮼ ﮸﮳ ﮴   ﮵   ﮶ ﮷ 

٨: المائدة چ       

‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሇአሊህ ቀጥተኞች በትክክሌ መስካሪዎች ኹኑ፡፡ 
ሔዜቦችንም መጥሊት ባሇማስተካከሌ ሊይ አይገፊፊችሁ፡፡ አስተካክለ፡፡ እርሱ 
(ማስተካከሌ) ሇአሊህ ፌራቻ በጣም የቀረበ ነው፡፡ አሊህንም ፌሩ፡፡ አሊህ 

በምትሠሩት ሁለ ውስጠ ዏዋቂ ነው፡፡›› (አሌ ማዑዲህ 5፡8) 

                                                
29 Tirmizî, Deavât, 82/3507. 
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ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) በመሌካም  ሆነ በመከራ፣ በሰሊም ሆነ በጦርነት 
(ንዳት) ጊዛያት ፌትህ እንዲናጓዴሌ መክረዋሌ፡፡ ይህንንም መርህ 
የተከተለ የበዚ ምንዲ እንዯሚሰጣቸው አብስረዋሌ፡፡  

መሠረታዊው የኢስሊም ዱያላክቲክ ወይም ተቃርኖሽ በጨቋኞችና 
ጨቋኞችን በሚዯግፈ እና በፌትሃዊያን እና ፌትህን በሚያቀነቅኑ 
መካከሌ ያሇው ትግሌ ነው፡፡30  

ቅደስ ቁርዒን" እንዱህ ይሊሌ" 

 :البقرة چڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

١٩٢ 

“ቢከሇከለም አሊህ መሒሪ አዚኝ ነው፡፡”    (አሌበቀራህ፡ 192) 

ሙስሉሞች የሰዎችን ሰብዒዊ መብት ከሚያከብር ፌትሃዊ ከሆነ 
ሙስሉም ሆነ ሙስሉም ካሌሆነ ጋር መኖር ይችሊለ፡፡31 ሆኖም 
ሙስሉም ሆኖ እንኳ የሰዎችን ሰብዒዊ  መብት ከማያከብር ኢ ፌትሃዊ 
ጋር መኗኗር ሳይሆን መቃወም ግዳታ ይሆናሌ፡፡ ስሇዙህ  በህብረተሰብ 
ዯረጃ ያሇው "የእኛ" እና "እነሱ" መሇያ መስፇርቱ ጭቆናና ፌትህ ነው፡፡
32 

በዙህ ምክንያትሙስሉሙ ማህበረሰብ ሇፌትህ ከፌተኛ አትኩሮት 
ይሰጣሌ፡፡ የሚከተሇው ታሪክ ሇዙህ ማሳያ ይሆነናሌ፡፡ ሙስሉሞች 
የሶሪያዊቷን "ሂምስ"  ከተማ  ይቆጣጠራለ፡፡ የነዋሪዎቹን ሁሇንተናዊ 
ዯህንነት እያስጠበቁ ስሇነበር ምክንያታዊ ታክስ ይሰበስባለ፡፡ የባንታይኑ 
ንጉስ ሄራክሇተስ ሙስሉሞችን ሇመዋጋት ወዯ የርሙክ ይንቀሳቀሳሌ፡፡ 
በጦሩ ግዘፌነት ሀሳብ የገባቸው ሙስሉሞች ከሂምስ ህዜቦች 
የሰበሰቡትን ታክስ "እኛን ሇማጥቃት የተንቀሳቀሰ ግዘፌ ጦር ስሊሇ፤ 

                                                
30  Heysemî, I, 90; Ebû Nuaym, Hilye, II, 343; VI, 268-9. 
31 Al-Baqara (The Cow), 2: 192. 
32
 Prof. Dr. Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslâm (Human Rights and Islam), p. 22. 
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እናንተን ምንጠብቅበት አቅም የሇንም፡፡ ስሇዙህ ከኛ በምታዯርጉት ነገር 
ነፃ ናችሁ፤ ያሻችሁንም ርምጃ ውሰደ" ብሇው ይመሌሳለ፡፡  

የሂምስ ሰዎችም "በአሊህ እንምሊሇን፣ የእናንተ አመራር ሥር ሆነን 
ከተማችንን ከሄራክሇስ እንጠብቃታሇን" አለ፡፡ አይሁድችም "በተውራት 
እንምሊሇን! ሄራክሇተስ እኛን ካሊሸነፇንና ካሊጠፊን ወዯ ከተማዋ 
አይገባም" ሲለ ዚቱ፡፡ የከተማይቷን በሮች በመከርቸም ከጠሊት ወረራ 
ጠበቋት፡፡ ሙስሉሞቹ የሰሊም ስምምነት የተፇራረሙዋቸው  የላልች 
ከተሞች ክርስቲያኖች እና አይሁድች ተመሳሳይ ነገር ነበር ያዯረጉት፡፡ 
"ሮማዎቹ ሙስሉሞችን ካሸነፈ ወዯ ቀዴሞው የጭቆናና አምባገነን 
አገዚዜ መመሇሳችን ነው፡፡ ብዘ መከራዎችም መምጣታቸው ነው፡፡ 
ሙስሉሞች ይህንን ጦርነት ቢያሸንፈና በስምምነታችን መሠረት ወዯ 
ቀዴሞው ትብብራችን በተመሇስን እንመኛሇን" ብሇው ነበር፡፡33      

                                                
33 Belâzurî, Fütûhu’l-büldân, Beirut 1987, p. 187. 
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ኢስሊም ዒሇማቀፊዊ ኃይማኖት 
ኢስሊም ሰዎችን ብቻ ሳይሆን አጋንቶችንም ወዯ ብርሀን ይጣራሌ፡፡34  
ሩ፣ ቀሇሙ፣ ፆታው፣ ወይም ብሓራዊ ማንነቱ ሳይመነር ሁለም 
ሰው ሙስሉም መሆን ይችሊሌ፡፡ ኢስሊም ሰዎችን በኃሊፉነታቸውና 
መብታቸው አንፃር ስሇሚመሇከታቸው ህዜቦች በሁሇት ብቻ ነው 
የሚከፇለት አማኝና አማኝ ያሌሆኑ፡፡35 

ሇሰው ር በሙለ ዯህንነትና ዯስታ አዚኝነቱ ሁለን ባካበበው አሊህ 
የተሊከ ኃይማኖት በጥቂት ሰዎች ቁጥጥር ሥር እንዱገባ መፌቀዴ 
ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ይህ ከአሊህ (ሱ.ወ) እዜነትና ርህራሄ አንፃር 
የሚታይ ነው፡፡36  የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) እንዱህ ይሊለ፡፡ 

"አሊህ (ሱ.ወ) ሇላልች ሇሚያዜኑ ያዜናሌ፡፡ (ስሇዙህ) በምዴር ሊይ ሊለ 
በሙለ እኑ በሠማይ ያሇው እንዱያዜንሊችሁ፡፡" (አቡ ዲውዴ፣ አዩብ፣ 
58/4941፤ቲርሚዙ፣ቢር 16/1914) አህመዴቢን ሏንበሌ ፷፷(60) 

ይህ ሏዱስ ስሇተወሠኑ ሮች አይናገርም፡፡ "ሙስሉሞችንም" ብቻ 
አይመሇከትም፡፡ በአጠቃሊይ ሇሰው ር፣ ሇእንሰሶችና ተክልች በሙለ 
አዚኝ እንዴንሆን የሚያዜ ነው፡፡   

ቅደስ ቁርአን ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የሰውን ር በሙለ እንዳት መጣራት 
እንዲሇባቸው ሲገሌፅ  

                                                
34
 Translator‟s note: Islam acknowledges the existence of these creatures and that they 

have free will. 
35
 Every human is the nation of the Prophet of his time. All people after HE 

Muhammad had been sent as a Prophet 

are considered as his nation. However, while some believe 

his Prophethood, others deny it. 
36
 Translator‟s note: Rahman is interpreted as the All- Merciful in the sense that Allah‟s 

mercy encompasses allcreation in the universe, while Raheem is interpreted as Allah‟s 

mercy for the believers in the Hereafter. 
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ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  ﮷   ﮸  ﮶  ۓ   ۓ   ﮲        ﮳ ﮴  ﮵ ےہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے

﮹  ﮺  ﮻ ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   

١٥٨: عرافاأل چ       

"(ሙሏመዴ ሆይ!) በሊቸው እናንተ ሰዎች ሆይ! እኔ ወዯናንተ ወዯ ሁሊችሁም 
የአሊህን መሌዕክተኛ ነኝ፤ (እርሱም) ያ የሰማያትንና የምዴር ንግስና ሇርሱ ብቻ 
ነው የሆነ ነው፡፡ "(ሙሏመዴ ሆይ!) ሇአሇማትም እዜነት አዴርገን አንጂ 

አሌሊክንህም፡፡"  (አሌ-አዕራፌ፡ 158) 

١٠٧: األنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ   
‹‹(ሙሏመዴ ሆይ!) ሇዒሇማትም እዜነት አዴርገን እንጅ አሌሊክንህም፡፡›› 

(አሌ-አንቢያ፡ 107) 

በዙህ ምክንያት ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ) አረቦችን ብቻ ሳይሆን ባዚንታይኖችን 
(ምስራቅ ሮማውያን)፤ አቢሲኒያውያንን፣ ግብፃውያንን እና በርሳቸው 
መን የነበሩትን ንጉሶችና አፄዎች ዯብዲቤ በመሊክ ወዯ ኢስሊም 
ጠርተዋሌ፡፡37  

በተጨማሪም ኢስሊም የጊዛም ሆነ ቦታ ውስንነት የሇውም፡፡ በጊዛም ሆነ 
ዴንበር ወሰን አሌተከበበም፡፡ ይህንን ዕውነታ በሏጅ ወቅት መመሌከት 
ይቻሊሌ፡፡ ከተሇያዩ ሃገራት የመጡ ሙስሉሞች ፌጹም በሆነ 
ወንዴማማችነትና እኩሌነት በመካ ይሰበሰባለ፡፡  

ኢስሊም የሰውን ሌጅ ፌሊጎቶች የሚያሟሊ አወቃቀር ያሇው ነው፡፡ 
ኢስሊም የሰውን ሌጆች መንፇሳዊ፣ አካሊዊና ማህበራዊ መብት 
የሚያሟሊ፤ ላልች እምነቶች ፇፅሞ ምለዕ እና አጥጋቢ መሌስ 
መስጠት ሊሌቻለባቸው ጉዲዮች፣ ማሇትም በሔይወትና ሞት፣ 
በአምሊክነት ፣ነብያት፣ መሊዕክት፣ ሰይጣን፣ ይህንን ዒሇም፣ መጪው 

                                                
37
 While the texts of these letters are available, the originals 

of some of them can be seen in Istanbul Topkapi Pala 
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ዒሇም፣ ምንዲና ቅጣት፣ ገነትና ገሃነም፣ ምለዕና አጥጋቢ ምሊሽ የሰጠ 
የዕምነትና ሔይወት ስርአት ነው፡፡  

ስሇዙህ ጉዲይ የበሇጠ ሇመረዲት የሚከተሇውን ማስታወስ በቂ ነው፡- 
ቅደስ ቁርዒን ሙስሉሞች በጨቋኞችና አምባገነኖች ሥር ሆነውም ሆነ 
ከአትሊንቲክ ውቅያኖስ እስከ ሰሊማዊ ውቅያኖስ ያካሇሇ አመራር ባሇቤት 
በሆኑበት ወቅት የሙስሉሞችን ጥያቄዎች መሌሷሌ፡፡ ፌሊጎታቸውን 
አሟሌቷሌ፡፡ ይህ ማህበረሰብ (ሙስሉሙ) የእምነቱን ምንነት ሇመረዲት፣ 
የሚፇሌጋቸውን የአምሌኮ ስርዒቶች ሇመገንብ፣ ማህበራዊ ህይወቱ፣ 
ሔግጋቱ እና ላልችም ሉያሟሊቸው የሚፇሌጋቸውን ፌሊጎቶች ከዙህ 
መሇኮታዊ መጽሏፌ፣ ከቅደስ ቁርአን ቀዴቷሌ፡፡38 

የሰው ሌጅ እኩሌነት 
በኢስሊም የሰዎች ታሊቅነት ሚሇካው ግሌፅ በሆነና ሰዎች ምርጫ 
በላሊቸው ነገሮች- ር፣ ቀሇም ወይም የብሄር ማንነት - ሳይሆን ሰዎች 
በምርጫቸው፣ በትጋትና በሌፊት በሚያገኙት የአሊህ ቀረቤታ ነው፡፡ 
ኃብት፣ ውበት፣ ጥንካሬ ወይም ስሌጣን የታሊቅነት መሇኪያ አይዯለም፡፡ 
እነዙህ በአሊህ የሚሰጡና ሇመሌካም ጉዲዮች በማዋሌ አመስጋኝነታችንን 
የምናሳይባቸው ነገሮች ናቸው፡፡  

የሰው ሌጆች በዙህ ምዴር ሊይ የሚሰጧቸው ስጦታዎች ሇተማሪ 
እንዯሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው፡፡  በሚቀርብሇት ጥያቄ የሚኩራራ 
ተማሪ የሇም፡፡ የተማሪው ዯስታ የሚመነጨው ጥያቄዎቹን በመመሇስ 
በሚያገኘው ጥሩ ውጤት ነው፡፡ በአኼራ ስኬት እንዴናገኝበት የተሰጡን 
ሥጦታዎች በአግባቡ ተጠቅመንባቸው እንዯሆነና እንዲሌሆነ ውጤቱን 
የምናየው በአኼራ ስሇሆነ፣ በሰራነው መሌካም ሥራ የምትጫረዋ 
ኩራት ወዯ ላሊ ሳትሰዯዴ እንዴትከስም ይሆናሌ፡፡ ከዙህ በተቃራኒው 
በኩራት ብትወጠር መጨረሻው ጥፊት ነው፡፡ ስሇሆነም ታሊቁ የኢስሊም 

                                                
38
 M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi (The History of the Noble Quran) (Introduction 

Section of Le Saint Coran), p. 23. 



32 

 

ዒሉም አቡ ሀዙም እንዲለት "ወዯ አሊህ የማያቃርብ የትኛውም አይነት 
ሃብት (ንብረት) ችግር ነው፡፡" 

ምንም እንኳን ታሊቁ ነብይ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) የተሊኩት ሇዒሇማት 
እዜነት ቢሆንም ከሰዎች በሊይ ያሊቸውን ዯረጃ ሲገሌጹ "ኩራት የሇም 
(አሌኮራም)” የምትሇዋን ሏረግ ብዘ ጊዛ ይዯጋግሟት ነበር፡፡39 

በአሊህ ፉት ኃሊፉነቱን የሚያውቅና ግዳታውን የሚወጣ አማኝ 
ከቸሌተኛው በእጅጉ የበሇጠ ነው፡፡40 ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) በመሠናበቻ 
ንግግራቸው አስረግጠው የተናገሩትም ይህንን ነው፡፡  

"ሰዎች ሆይ! ሌብ አዴርጉ፤ አምሊካችሁ አንዴ ነው፡፡ አባታችሁ (አዯም) 
አንዴ ነው፡፡ ተጠንቀቁ! አረቡ አረብ ካሌሆነው በምንም አይበሌጥም፤ 
አረብ ያሌሆነውም ከአረቡ እንዱሁ በምንም አይበሌጥም፤ ነጩም 
ከጥቁሩ፤ ጥቁሩም ከነጩ አይበሌጥም፡፡ አንዲችሁ ካንዲችሁ 
የምትበሊሇጡት በተቅዋ ብቻ ነው፡፡"   (አህመዴ ኢብን ሏንበሌ 4፡411) 

የኃይማኖትና የህሉና ነፃነት 
አሊህ (ሱ.ወ) ሇሰዎች መሌካሙንና ክፈውን ያሳያቸው ቢሆንም 
ያሻቸውን እንዱመርጡ ነፃ አዴርጎ ፇጥሯቸዋሌ፡፡ በምርጫቸው 
አይገባም፡፡ ሁለም ሰው ያሻውን የመምረጥ መብት እንዲሇው ሁለ 
የምርጫውን ውጤት የመቀበሌ ኃሊፉነትም አሇበት፡፡ ቅደስ ቁርአን 
እንዱህ ይሊሌ፡፡  

  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 

٩٩: يونس چڃ  ڃ    

‹‹ጌታህም በሻ ኖሮ በምዴር ያለት ሰዎች ሁለም የተሰበሰቡ ሆነው ባመኑ 
ነበር፡፡ ታዱያ አንተ ሰዎችን አማኞች እንዱኾኑ ታስገዴዲሇህን?››                
(ዩኑስ፡ 99) 

                                                
39  Tirmizî, Menâkıb, 1/3616; Dârimî, Mukaddime, 8. 
40  Al Hujurat (The Private Quarters), 49: 13. 
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٢٩: فالكه چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ   

«እውነቱም ከጌታችሁ ነው፡፡ የሻም ሰው ይመን፤ የሻም ሰው ይካዴ» በሊቸው፡፡›  

(አሌ-ካህፌ፡ 29) 

  ژ  ڑ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈڌ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

  ڱ    ڱ   ڳ  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ                ڳکڑ  ک                 ک

٧: الزمر چڱ  ڱ  ں     
‹‹ብትክደ አሊህ ከእናንተ የተብቃቃ ነው፡፡ ሇባሪያዎቹም ከህዯትን አይወዴም፡፡ 
ብታመሰግኑም፤ እርሱን ይወዴሊችኋሌ፡፡ ማንኛይቱም ኃጢኣትን ተሸካሚ ነፌስ 
የላሊይቱን ኃጢኣት አትሸከምም፡፡ ከዙያም መመሇሻችሁ ወዯ ጌታችሁ ነው፡፡ 
ትሠሩት የነበራችሁትንም ይነግራችኋሌ፡፡ እርሱ በሌቦች ውስጥ ያለትን ዏዋቂ 

ነውና፡፡››  (አዜ-ዘመር ፡7) 

በጃህሉያ መን ሌጆቻቸው በጠና የታመሙ እናቶች "ሌጄ በህይወት 
ከቆየሌኝ አይሁዴ አዯርገዋሇሁ" እያለ ይሳለ ነበር፡፡ በዙህም ምክንያት 
የበኑ ነዴር የአይሁዴ ነገድች ከነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ጋር  የተጋቡትን ቃሌ 
በማፌረሳቸው ከመዱና ሲባረሩ፤ ከነርሱ ውስጥ በዙህ ስሊት ምክንያት 
አይሁዲዊ የሆኑ ሌጆች ነበሩ፡፡ የነዙህ ሌጆች ሙስሉም መድች 
"ሌጆቻችንን አንሰጥም" (በሃይሌ እናስቀራቸዋሇን፡፡ ሙስሉምም 
እናዯርጋቸዋሌን) ብሇው ነበር፡፡ አሊህ ግን፡-  በኃይማኖት ማስገዯዴ 
የሇም"41 የምትሇዋን አንቀፅ አወረዯ፡፡ 

ኢስሊም በግዴ የሚቀበለት ኃይማኖት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የትኛውንም 
ዒይነት እምነቱን ሰዎች ሊይ የመጫን አካሄዴን አይቀበሌም፡፡ በራሱም 
ሊይ እንዱመጣ አይፇሌግም፡፡ አሊህ ቅደስ ቁርአንን የመጠበቁ አንዯኛው 
መገሇጫም ይኼው ነው፡፡ ሰዎች ኃይማኖቱን በጭንቅሊታቸው 
አመዚዜነው እንዱቀበለትም በማሰብ፡፡ ታዕምራት ኃይማኖቱን በመስበክ 
ሆነ በማስፊፊት ረገዴ ቦታ የሊቸውም፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ) እንግዲ ክስተት 

                                                
41
 Al Baqara (The Cow), 2: 256. Abu Dawud, Jehad, 116/2682; Vâhidî, pp. 85-87. 
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እንዱያዯርጉ ሰዎች ሲጠይቋቸው፣ ጥያቄያቸው ተቀባይነት ያጣው ሇዙህ 
ነው፡፡ ኢስሊም ሰዎች ባዯጉበትና በበሰለበት ጊዛ የተገሇጠ ስሇሆነ 
የቁርዒን ተዒምር የሰዎችን አቅሌ በማናገሩ ሊይ ነው፡፡ ሰዎችን እንዯ 
ማግኔት ሚስበው በምክንያታዊነት ህግና አሳማኝ መረጃዎችን በማቅረብ 
ነው፡፡ ስሇዙህ ኢስሊም ሰዎች እንዱሰሌሙ ኃይሌ ይጠቀማሌ ማሇት 
የማይታመን ነው፡፡ 

ታዋቂው እንግሉዚዊ የታሪክ ምሁር ፉሉፕ ማርሻሌ ብራውን (Philip 
Marshall Brown) ሲፅፌ "ቱርኮች ታሊሊቅ ዴልችን ቢጎናፀፈም፣ 
በቁጥጥራቸው ስር ያዋለዋቸውን ሃገራት እንዯባህሊቸውና ሌምዲቸው 
ራሳቸውን በራሳቸው እንዱያስተዲዴሩ ይፇቅደሊቸው ነበር፡፡" ብሎሌ፡፡ 

ናፖሉን ቦናፓርቴ ከ1798-1799 ባለት ዒመታት የአቶማን ኤምባየርን 
ሲያጠቃ በፌሌስጤምና በሶሪያ ያለ አርመኞች እንዱያምጹ ፇሌጎ ነበር፡፡ 
በኢስታንቡሌ የፇረንሳይ አንባሳዯር ሰባስትያኒ የሚከተሇውን መሌስ 
ሇናፖሉን ሌኮሇት ነበር - "በቱርኮች አገዚዜ ስር ያለ አርመኞች 
በኑሮዋቸው እጅግ ስሇተመቻቸው እነርሱን እንዱያምፁ ማዴረግ ፇፅሞ 
አይቻሌም”42 

ኢስሊም ሇመገንብ ሆነ ሇአተገባበር ገር ነው 
የእዜነቱ ሥፊትና ጥሌቀት የማይታወቀው ጌታችን የኢስሊምን 
እያንዲንደ ገፅታ ሇመረዲትም ሆነ ሇአተገባበር ምቹ፣ ሇባሪያው ገር 
አዴርጎታሌ፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) በቅደስ ቃለ፡- 

 چ   ې    مت   ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

٢٨٦: البقرة  

‹‹አሊህ ነፌስን ከችልታዋ በሊይ አያስገዴዲትም፡፡ ሇርስዋ የሠራችው አሊት፡፡ 

በርስዋም ሊይ ያፇራችው (ኀጢአት) አሇባት፡፡›› (በቀራህ፡ 286) 

                                                
42  See http//www.atmg.org/ArmenianProblem.html. 
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١٨٥: البقرة چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ڭ ) 
‹‹አሊህ በእናንተ ገሩን (ነገር) ይሻሌ፡፡ በእናንተም ችግሩን አይሻም፡፡››  

(በቀራህ፡ 185) 

 چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  چ 

٧٨: جالح  

‹‹በአሊህም ሃይማኖት ተገቢውን ትግሌ ታገለ፡፡ እርሱ መርጧችኋሌ፡፡ በናንተም 
ሊይ በሃይማኖቱ ውስጥ ምንም ችግር አሊዯረገባችሁም፡፡›› 

(አሌ-ሏጅ፡ 78) 

٢٨ :النساء چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ   

‹‹አሊህ ከእናንተ ሉያቃሌሌሊችሁ ይሻሌ፡፡ ሰውም ዯካማ ኾኖ ተፇጠረ፡፡›› 

(አሌ ኒሳዕ 4፡28) 

ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) ይህን የኢስሊም ገፅታ እንዱህ አዴርገው ገሌፀውታሌ፡፡  

"አሊህ (ሱ.ወ) መሊዕክቶቹን እንዱህ ሲሌ አዚቸው፡- "ባሪያዬ ወንጀሌ 
ሇመስራት ቢፇሌግ ወንጀለን እስኪሰራው ዴረስ ምንም አትመዜግቡ፡፡ 
ወንጀለን ከሰራው እንዯ አንዴ ኃጢያት መዜግቡ፡፡ ሇእኔ ብል ከወንጀለ 
ሲታቀብ ምንዲ ፃፈሇት፡፡ ባሪያዬ መሌካም ነገር አስቦ ባይፇፅመው 
እንኳን እንዯሰራው አዴርጋችሁ መዜግቡሇት፡፡›› ነገር ግን ያሰበውን 
መሌካም ነገር ከሠራ ከአስር እጥፌ ጀምራችሁ እስከ ሰባት መቶ እጥፌ 
ዴረስ አስቡና መዜግቡሇት፡፡ (ቡኻሪና፣ ተውሂዴ፣ 35፤ሙስሉም፣
ኢማን፣203.205) 

የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ጓዯኞች እንዯሚናገሩት ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ቀና ሰው፣ 
ሇመቅረብ የማይከብደ፣ ሇሰዎችም ቀሊሌን የሚመቹ እንዯነበሩ 
ይናገራለ፡፡43 

                                                
43 Muslim, Hajj, 137. 
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ኢስሊም ገራገር ኃይማኖት እንዯሆነ የሚያሳዩ ውስን ምሳላዎችን 
እንጥቀስ፡- 

- በኢስሊም ሰው የሚጠየቀው ማዴረግ በሚችሇው ነገር ሊይ ብቻ ነው፡፡ 
ከአቅሙ በሊይ የሆኑ ነገሮችን እንዱሸከም (ኃሊፉነትን እንዱወስዴ)፤ 
እንዱሁም ተገድ ወይም ከአቅም በሊይ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ 
ሇሚፇፅመው ዴርጊት አይጠየቅም፡፡ 

- በኢስሊም ሂዯታዊ ሇውጥ ወሳኝ ነው፡፡ አስካሪ መጠጥ፣ አራጣ (ወሇዴ) 
እና ዜሙት የተከሇከለት ሶስትና አራት አመታት በፇጀ ሂዯት ነው፡፡  

- ከሶሊት በፉት ውደዕ በውሃ ማዴረግ ግዳታ ነው፡፡  ነገር ግን ውሃ 
በላሇበትና በውሃ አማካኝነት የሚመጣ አካሌ ጉዲት ካሇ ተየሙም 
(በዒፇር) ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

- መንገዯኞች ከሱብሂ በስተቀር ያለትን ተከታታይ ሁሇት የሶሊት 
ወቅቶች በማጣመር ባሇ አራት ረከዒ ሶሊቶችን ወዯ ሁሇት ቀንሰው 
መስገዴ ይችሊለ፡፡  

- ቆሞ መስገዴ ይሌቻሇ ቁጭ ብል፣ ቁጭ ብል ያሌቻሇ ተጋዴሞ፣ 
ተጋዴሞ ካሌተቻሇ በአይን ጥቅሻ መስገዴ ይችሊሌ፡፡ 

- ሶሊትን ሇመስገዴ በአቅራቢያ መስጊዴ ከላሇ ንፁህ ቦታ ሊይ መስገዴ 
ይችሊሌ፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ) እንዲለት "ምዴር ሁለ ሇመስገጃነት ንፁህ 
ተዯርጋሌኛሇች፡፡ የኔ ዐመት የሆነ በሙለ የሶሊት ወቅት እንዯገባ 
ባገኘበት ቦታ ይስገዴ"   (ቡኻሪ፣ተይሙም 1) 

-  ፆም ሔመምተኛ እና መንገዯኛ ሇሆኑ ሉከብዴ ይችሊሌ፡፡ በዙህ 
ምክንያት እነዙህ ሰዎች የረመዲንን ፆም እንዱፆሙ አይገዯደም፡፡ 
ከህመማቸው ሲሻሊቸው ወይም ከሄደበት ሲመሇሱ ወይም በሄደበት 
ሲመቻቸው ያሇፊቸውን ፆም መተካት ይችሊለ፡፡ 

- ሏጅ ሇማዴረግ ያሰበ በተሇያዩ ምክንያቶች የዯህንነት ችግር በመንገዴ 
ሊይ ካሇ፣ ይህ የዯህንነት ችግር እስኪወገዴ ሏጁን ሉያቆየው ይችሊሌ፡፡ 
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ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) እንዱህ ብሇዋሌ፡- "ኢስሊምን ገር ያዯረገው አሊህ ምስጋና 
ይዴረሰው!" ብሇዋሌ፡፡ (አህመዴ ኢብን ሏንበሌ 6፡167) 

ኢስሊም ብሩህነትንና ተስፊን በሰዎች ውስጥ እንዱሰርፅ 
ያዯርጋሌ 
ኢስሊም ሰዎች ብሩህ እንዱሆኑ ይሻሌ፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) “እዜነቴ በሁለም 
ነው" ብል በራሱ ሊይ ግዳታ አዴርጓሌ፡፡44 የአሊህም መሌዕክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ) "አሊህ (ሱ.ወ) ሁለንም ፌጥረቱን ሲፇጥር ከዘፊኑ አጠገብ 
ባሇው መፅሏፌ “እዜነቴ ቁጣዬን አካብቦታሌ - ሲሌ ፅፎሌ” ብሇዋሌ፡፡  
(ቡኻሪ፣ተውሂዴ፣15) 

ይህ ብቻ ሙስሉሞች ተስፇኛ እንዱሆኑ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ የሙስሉምን 
ኑሮ (ሔይወት) ምቹ ከሚያዯርጉ ተጨማሪ ነገሮች ይቅር ባይነት፣ 
እዜነት፣ ትዕግሥት፣ ተወኩሌ (በአሊህ ሊይ መመካት)፣ ፌጹም 
ታዚዥነት፣ ሁኔታዎችን መቀበሌና ሇሰዎች (ስሇሰዎች) መሌካም ማሰብ 
ይጠቀሳለ፡፡ ችግርና መከራ የኃጢያት ማራገፉያ እና መንፇሳዊነትን 
ማጎሌበቻ ናቸው የሚሇው የሙስሉሞች እምነት የህይወትን ፇተናና 
ሸክም በእጅጉ ያቃሌሊሌ፡፡ ነገሮችን ሇመሇወጥ ያቅሙን ያህሌ 
የተፌጨረጨረና ውጤቱን ሇአሊህ የሰጠ ሙስሉም ሏንተኛ ይሆናሌ 
ማሇት በት ነው፡፡ እንዱህ አይነት ሙስሉም ፌፁም ርጉና በፌሰሃ 
ዒሇም ውስጥ የሚኖር ነው፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) እንዱህ ይሊሌ፡- 

  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳        ے  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ

 ﮶      ﮷   ﮸          ﮹          ﮺ ﮻   ﮼ ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁           ﮵﮴

٥٤ - ٥٣: الزمر چ            
“በሊቸው «እናንተ በነፌሶቻችሁ ሊይ ዴንበር ያሇፊችሁ ባሮቼ ሆይ! ከአሊህ 
እዜነት ተስፊ አትቁረጡ፡፡ አሊህ ኃጢኣቶችን በመሊ ይምራሌና፡፡ እነሆ እርሱ 
መሒሪው አዚኙ ነውና፡፡«ቅጣቱም ወዯእናንተ ከመምጣቱና ከዙያም የማትርረደ 

                                                
44 Al A„râf (The Ramparts), 7: 156. 
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ከመኾናችሁ በፉት ወዯ ጌታችሁ (በመጸጸት) ተመሇሱ፡፡ ሇእርሱም ታዘ፡፡”            

(አዜዘመር፡ 53-54) 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሰዎች መጥፍ ዕዴሌን በነገሮች ሊይ 
እንዲያዋስደ ከሌክሇዋሌ፡፡ ሁለንም ነገሮች በበጎ እንዴንመሇከትና 
ሇነገሮች መሌካም ትርጓሜ እንዴንሰጥ አውናሌ፡፡45  

ኢስሊም ሰዎችን በክፈ መጠርጠርንና ስሇ ሰዎች መጥፍ ማሰብን 
ከሌክልናሌ፡፡ ቅደስ ቁርዒን እንዯሚሇው  

   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀچ 

  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڦڤ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٿٺ   ٿ

١٢: الحجرات چڄ   ڄ  ڄ    

እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከጥርጣሬ ብዘውን ራቁ፤ ከጥርጣሬ ከፉለ ኃጢአት 
ነውና፡፡ ነውርንም አትከታተለ፡፡ ከፉሊችሁም ከፉለን አይማ፡፡ አንዯኛችሁ 
የወንዴሙን ስጋ የሞተ ኾኖ ሉበሊው ይወዲሌን? (መብሊቱን) ጠሊችሁትም፤ 
(ሏሜቱንም ጥለት)፡፡ አሊህንም ፌሩ፡፡ አሊህ ጸጸትን ተቀባይ አዚኝ ነውና፡፡   
(አሌ ሁጅራት 49፡12) 

"ከሁለም ፌጡር ጋር ሇአሊህ ሲለ መኗኗር" የሚሇው አስተሳሰብ 
የአማኞችን ሌብ የገዚ ነው፡፡ አማኞች ሇአሊህ (ሱ.ወ) ካሊቸው ፌቅር 
የተነሳ፤ ፌጡራንን በሙለ በእዜነቱና ርህራሄ ይመሇከታለ፡፡ ሁለም 
ፌጡራን ከአምሊካቸው በአዯራ እንዯተሰጧቸው ያምናለ፡፡ ከእርሱ 
የመጣን ማንኛውንም ነገር ዯግሞ በዯስታ ይቀበሊለ፡፡ 

ኢስሊምና ማህበራዊ ወዲጅነት 
በተፇጥሮዋቸው ሰዎች ማህበራዊ ናቸው፡፡ ሰው ብቻውን ሉኖር 
አይችሌም፡፡ የሚጠጋው ወይም ወዲጅ እንዱሆነው የሚፇሌገው ሰው 
ይፇሌጋሌ፡፡ ከዙህም በሊይ ሰው ሲፇጠር ዯካማ ሆኖ ነውና ፌሊጎቶቹን 

                                                
45
 Bukhari, Tıb (Medicine), 19; Muslim, Selâm (Greeting), 102; Abu Dawud, Tıb (Medicine), 

24/3919. 
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ሁለ ማሟሊት አይችሌም፤ አጋዥ ያስፇሌገዋሌ፡፡ ስሇሆነም ሰዎች 
በማህበር እንዯመኖራቸው እርስ በርስ መተጋገዜና መረዲዲት፤ ከአምሊክ 
የተሰጣቸውን ኃሊፉነት ተባብረው መወጣት አሇባቸው፡፡ የአሊህ 
መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) "የአሊህ እጅ (እርዲታ) ከማህበረሰብ ጋር ነው፡፡ 
ከማህበረሰቡ ያፇነገጠ በጀሀነብ መንገዴ ሊይ ያሇ ነው" ሲለ 
አስጠንቅቀዋሌ፡፡     (ቲርሚዙ፣ፉተን 7/267) በላሊ ንግግራቸውም 
"ማህበር እዜነት ነው፤ መሇያየት ቅጣት ነው" ብሇዋሌ፡፡  (አህመዴ 
ኢብን ሏንበሌ 4፣278) 

የኢስሊም የአምሌኮ ሥርዒት፣ ማህበራዊ ትዕዚዚት ይህን የሰዎች 
ማህበራዊነት የሚያጎሇብቱ ናቸው - በጀምዒ መስገዴ፣ ሇጁመዒ 
መሰባሰብ፣ ሏጅ፣ ካ እንዱሁም በሰርግ፣ በሀን፣ ዜምዴና መቀጠሌ፣ 
የታመመን መጠየቅ ወ..ተ … ፡፡ እርግጥ ነው ሰው ሇሰው ሲገናኝ 
አንዲንዴ ተግዲሮቶች መኖራቸው አይቀርም፡፡ እነዙህን ተግዲሮቶች 
ሇማሇፌ ትዕግስትና ፅናት ወሳኝ ናቸው፡፡ ኢስሊም በማህበር ሇሚኖሩ እና 
የሰዎችን ችግር ሇሚቀርፈ ሙስሉሞች ትሌቅ ምሌከታ አሇው፡፡ 

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ከሰዎች ጋር በሙለ መሌካም ግንኙነት የነበራቸው 
ሲሆን እኩያን በጉርብጥ ምሊሳቸውና ከይሲ ተግባራቸው ቢጎዶቸው 
እንኳ መሌካም ፉት ከማሳየት አይቆጠቡም ነበር፡፡ አጎታቸው አባስ 
(ረ.ዏ) ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) በሚዯርስባቸው ጉዲት እጅግ ያዜን ነበር፡፡  

"የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! ሰዎች ሲያስቸግርዎ እመሇከታሇሁ፡፡ 
በሚበትኑቡዎ አቧራ ሲረብሹዎ አይቻሇሁ፡፡ ሇምን ዴንኳን አጋጅተው 
ከዙያው አይጠሩም?" አሊቸው፡፡ ሇዒሇማት እዜነት የተሊኩት ነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) እንዱህ ብሇው ነበር የመሇሱሇት "አይሆንም! አሊህ 
እስካሌወሰዯኝ ዴረስ ከነሱ መካከሌ እሆናሇሁ፡፡ እግሬ ሊይ ቢቆሙም፣ 
ሌብሴንም ቢጎትቱ ወይም አቧራ ቢያሇብሱብኝም ግዴ የሇኝም፡፡" 
(ዲርሚ፣ ሙቀዱማህ፡14፣ኢብን ሸይባ፣ ሙሳነፌ7.90፣ኢብን ሰዑዴ 193 
ተመሌከቱ) 
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ሇተከታዮቻቸው ያዘትም ተመሳሳይ ነገር ነው፡፡ "ከሰዎች ጋር 
ተቀሊቅል የሚያዯርሱበትን መከራ የተቋቋመ ሙስሉም፣ መከራን 
በመሸሽ ሇብቻው ከሚኖር ሙስሉም የተሻሇ ነው" ብሇዋሌ፡፡ 
(ቲርሚዙይ፣ቂያማ 55/2507) 

ኢስሊም ኑራችንን እንዴናሸንፌ፣ ቤተሰብ እንዴንመሠርት፣ ጊዛያችንን 
በአግባቡ እንዴንጠቀም፣ የሰዎችን ችግር በመቅረፌ እንዴንተጋ፣ ይህችን 
ምዴር አኼራን ሇማግኘት እንዴንጠቀምባት፣ ሰዎችን ከጠማማ 
አስተሳሰብ አሊቀን የእውነትን መንገዴ እንዴናሳይ፣ በዒሇማዊው 
ኑሮዋችን ስኬታማ እንዴንሆን … ሲያን ፣ሔያው ህይወት እንዴንኖር 
ስሇሚፇሌግ ነው፡፡ "የብናኝ ክብዯት ያክሌም መሌካምን የሰራ ሰው 
ያገኘዋሌ፤ የብናኝን ክብዯት ያክሌም ክፈን የሰራ ሰው ያገኘዋሌ"46  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

٨ - ٧: الزلزلة چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ     

‹‹የብናኝ ክብዯት ያክሌም መሌካምን የሠራ ሰው ያገኘዋሌ፡፡›› ‹‹የብናኝ ክብዯት 

ያክሌም ክፈን የሠራ ሰው ያገኘዋሌ፡፡›› (አሌ-ሌሊ፡- 7-8)  

ሲሌ ኢስሊም ንቁ እና ተሳትፍ የሞሊበት ሔይወት እንዴንኖር 
እያበረታታን ነው፡፡ 

                                                
46
 Az-Zalzala (The Earthquake), 99: 7-8; Al-An’am (Livestock), 6: 104; Az-Zumar 

(The Companies), 39: 41; Fussilat (Made Plain), 41: 46; Al-Jathiya (Kneeling), 

45: 15. 
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ኢስሊም ሇሰው ሌጆች ትሌቅ ዋጋ ይሰጣሌ 

ኢስሊም ከፌጥረታት ሁለ ሇሰው ሌጆች ሌዩ የሆነ ቦታ እና ክብር 
ይሰጣሌ፡፡ የቁርዒን ስሇሰው እንዱህ አውስቷሌ፡- 

٤: التين چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ   
‹‹ሰውን በጣም በአማረ አቋም ሊይ ፇጠርነው፡፡›› (አጥ-ጢን፡ 4) 

  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   

٧٠: اإلسراء چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

‹‹የአዯምንም ሌጆች በእርግጥ (ከላሊው ፌጡር) አከበርናቸው፡፡ በየብስና 
በባህርም አሳፇርናቸው፡፡ ከመሌካሞችም (ሲሳዮች) ሰጠናቸው፡፡ ከፇጠርናቸውም 
ፌጡሮች በብዘዎቹ ሊይ ማብሇጥን አበሇጥናቸው፡፡›› 

(አሌ ኢስራ 17፡70) 

አንዴ ጊዛ ሇቀስተኞች እሬሳ ተሸክመው ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) በተቀመጡበት 
ፉት ያሌፊለ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛም (ሰ.ዏ.ወ) ተነስተው ይቆማለ፡፡ 
አጠገባቸው የነበሩት ተከታዮቻቸው፡- ‹‹የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! 
የአይሁዴ ሬሳ ነው እኮ! " ይሎቸዋሌ፡፡ እርሳቸውም፡-  "የሰው ሌጆች 
አይዯሇንምን?" ሲለ መሇሱ፡፡ (ቡኻሪ፣ጀናይዜ፣50፤ ሙስሉም፤ጀናይዜ፣ 81) 

ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) አሊህ (ሱ.ወ) በታሊቅ ጥንቃቄ ሇፇጠረው ሰው 
ታሊቅ ክብር ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም ሰው መከበር ያሇበት በህይወት 
ሲንቀሳቀስ ብቻ ሳይሆን ሞቶ ሬሳም ሆኖ ክብሩ ሉሇየው እንዯማይገባ 
አስገንዜበዋሌ፡፡  

የዒሊ ቢን ሙራ (ረ.ዏ) ገጠመኙን እንዱህ ያወሳሌ፡- "ከነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) 
ጋር በብዘ መቻዎች ሊይ ተገኝቻሇሁ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሬሳ 
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ሲያገኙ ሙስሉምነቱንና ኢ አማኒነቱን ሳይጠይቁ ወዱያው እንዱቀበር 
ያዘ ነበር፡፡" ሏኪም፣526/1374)  

እንግዱህ ሬሳ እንዱህ የተከበረው የሰው ሌጅ ምን ያህሌ ዋጋ ቢኖረው 
ነው? አሊህ (ሱ.ወ) እንዱህ ያስጠነቅቃሌ፡- 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڤڤ

٣٢ :المائدة چ ڃ  چ    

‹‹በዙህ ምክንያት በእስራኤሌ ሌጆች ሊይ እነሆ ያሇ ነፌስ (መግዯሌ) ወይም 
በምዴር ሊይ ያሇማጥፊት (ካሌሆነ በስተቀር) ነፌስን የገዯሇ ሰው ሰዎቹን ሁለ 
እንዯገዯሇ ነው፤ ሔያው ያዯረጋትም ሰው ሰዎቹን ሁለ ሔያው እንዲዯረገ ነው 

ማሇትን ጻፌን፡፡›› (አሌ-ማዱዲ፡ 32) 

ራስንም ሆነ ላሊ ሰውን መግዯሌ ፇፅሞ የተከሇከሇ ከመሆኑም በሊይ፤ 
ይህንን የሚያዯርጉት ከፌተኛ ቅጣት የሚጠብቃቸው ናቸው፡፡47 

ታሊቁ መውሊና ጀሊለዱን አሌሩሚ እንዱህ ይሊሌ "የሰውን እውነተኛ 
ዋጋ ሌገሌፅ ብሞክር፤ ዒሇም እኔም ባሌበቃኝ ነበር፡፡ በሚያሳዜን አኳኋን 
የሰው ሌጅ ሇራሱ ያሇውን ዋጋ አያቅም፤ አመሇካከቱም ውራጅ ነው፡፡ 
ሰውን እጅግ ውዴ ዋጋ እንዲሇው ሌብስ ብንመስሇው፤ ሇራሱ የሰጠው 
ዋጋ ግን እንዯ መጣፉያ ጨርቅ ነው፡፡” (መጥናዊ VIII፣ አንቀፅ 1000-1001) 

ኢስሊም ሰው ከክብሩ ጋር የሚመጣጠን መብት ያስፇሌገዋሌ የሚሌ 
አመሇካከት አሇው፡፡48 ሰው ብቻ ሆኖ በመፇጠሩ መሠረታዊ የሠብዒዊ 
መብት የሚገባው ነው፡፡ የኢስሊም ህግ ዒሉሞች ሰው ሆኖ መገኘት 
የሰብዒዊ መብት አስኳሌ ነው የሚሌ አቋም አሊቸው፡፡ በመሆኑም 

                                                
47
 Bukhari, Diyât, 21; Tıbb (Medicine), 56; Muslim, خmân,175.. 

48
 For details on this subject see Kadir Mısıroğlu, Islâm Dünya G ِ rüşü (Islamic 

World View), Istanbul 2008, pp.200-201; Prof. Dr. Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslâm 
(Human Rights and Islam), Istanbul 2007 
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ሰብዒዊ መብቶችን በተመሇከተ ያሊቸው እይታ በኃይማኖት፣ ር፣ጾታ፣
መዯብና ብሄር ያሌተሸበበ ሁለን አቀፌ እይታ የያ ነው፡፡ ይህ በቲዎሪ 
ዯረጃ የሚያምኑበት ብቻ ሳይሆን ይተገብሩትም ነበር፡፡49

                                                
49
 Prof. Dr. Recep Şentürk, Insan Hakları ve Islâm (Human Rights and Islam), pp. 13, 21. 
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ምዕራፌ ሁሇት 

የእምነት ማዕናት 

የአምሌኮ ተግባራትና የአሇማዊ ክንውኖች 
በኢስሊም፣ እምነት የሚቆመው (መሠረቱ የሚጣሇው) በወህይ ሊይ 
ነው፡፡ የሰው ሌጆች ኃሳብ ሆነ ሇነገሮች ያሊቸው አረዲዴ እዙህ ሊይ 
ቦታ የሊቸውም፡፡ የዕምነቱ መሠረቶች (አስኳሌ) በቅደስ ቁርአን 
አሉያም በነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ንግግር (ሏዱስ) ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ 
እነዙህን መሠረቶች በሚከተሇው መሌኩ ጠቅሇሌ አዴርጎ ማቅረብ 
ይቻሊሌ፡፡  

ሀ. በአሊህ ማመን 
አሊህ አሇ፡፡ መጀመሪያም ሆነ መጨረሻም የሇውም፤ ፌጡራኑንም 
ሆነ ማንንም ምኑንም የማይመስሌ ብቸኛና አንዴ ነው፡፡ እርሱ 
ሔያው ነው፤ ሇዙህም ከማንም ምንም አይነት እርዲታ አይፇሌግም፡፡ 
በራሱ የተብቃቃ ነው፡፡  

አሌተወሇዯም፣ አይወሇዴም፡፡ አባትም ሆነ ሌጅ አይሆንም፡፡ በጊዛም 
ሆነ ቦታ አይወሰንም፡፡ ያሇተጨማሪ አጋዥ ሁለን ተመሌካች፣ 
ሁለን አዲማጭ፣ ሁለን አዋቂ ነው፡፡ 

በምዴር ሊይ፣ በውስጧም ሆነ በአካባቢዋ ሊይ የምትካሄዯዋን ቅንጣት 
እንቅስቃሴ ሳይቀር ያውቃሌ ከወዯ ሰማያት ቀበላ ሚዯረጉ 
ምጥቀቶች፣ በምዴርም ክበብ ውስጥም የሚዯረጉ እንቅስቃሴዎች 
ከርሱ እውቀት ውጪ አይዯለም፡፡ ኢ አማኒያን የመጨረሻ ቀን 
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መምጣቱን ቢጠራጠሩም እውነታው ግን ከኃሳባቸው ፇፅሞ ተቃራኒ 
ነው፡፡      

  ڄ   ڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 

٢: سبأ چڄ  ڃ  ڃ    
‹‹በምዴር ውስጥ የሚገባውን ሁለ ከእርሷም የሚወጣውን ከሰማይም 
የሚወርዯውን በእርሷም ውስጥ የሚያርገውን ሁለ ያውቃሌ፡፡ እርሱም 

አዚኙ መሒሪው ነው፡፡›› (ሰብዒ፡ 2)             

አሊህ በሴቶች ማህፀን ግዴግዲ ሊይ የተጣበቀችዋን ሽሌ ህያው ሆና 
ወዯ ምዴር ከምትመጣበት ቅፅበት ጭምር ያውቃሌ፡፡ ሇሁለ ነገሮች 
ያሇው ዕውቀት እኩሌ ነው፡፡ ኃሳባችንን ከዴብቁ የአእምሮዋችን ጓዲ 
ውስጥ ብንወሽቃት፤ ውጥናችንን ብንመሰጥረው ሆነ በወረቀት 
ብናሰፌረው ሇርሱ ምንም ሇውጥ የሇውም፤ ሁለንም ያውቃሌ፡፡ 
በርግጥ እርሱ ሁለን የሚያውቅ ጌታ ነው፡፡ (አርረዕዴ 13፡8-10፣ጣሃ 
20፡7፣ አሌ ቀሰሶ 28፡69፣ አስ ሰጀዲ 32፡6፣ሁዴ 11፡5) 

ከእውቀቱ ላሊ አሊህ (ሱ.ወ)ሁለን ቻይና ፌጹም ኃያሌ  ጌታ ነው፡፡ 
እርሱ እንዱህ ባይሆን ኖሮ ፌጡራኑንም ሇማየት ባሌታዯሌን ነበር፡፡ 
አሊህ (ሱ.ወ) ስሇ ራሱ ሲያስተዋውቅ እንዱ ይሊሌ፡- 

 چ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆڭ  ۇ  ۇچ 

١١٧: قرةالب  

‹‹ሰማያትንና ምዴርን ያሇብጤ ፇጣሪ ነው፤ ነገርንም (ማስገኘት) በሻ ጊዛ 

ሇርሱ የሚሇው፡- «ኹን ነው፤» ወዱያውም ይኾናሌ፡፡›› (አሌ በቀራ፡ 117)  

يتچ  ىت   مت   خت   حت   مج   جثيب  جت    حج   ىث  يث   مث   ٢٨: لقمان چ    
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‹‹እናንተን መፌጠርና እናንተን መቀስቀስ እንዯ አንዱት ነፌስ እንጂ ላሊ 

አይዯሇም፡፡ አሊህ ሰሚ ተመሌካች ነውና፡፡›› (ለቅማን፡ 28) 

  ﮻ ﮲   ﮳   ﮴   ﮵ ﮶      ﮷    ﮸   ﮹  ﮺ۓھ  ے   ے  ۓچ 

 ٧٧: النحل چ﮼     ﮽ ﮾  ﮿   ﯀ ﯁     
‹‹በሰማያትና በምዴርም ያሇው ሩቅ ምስጢር የአሊህ ነው፡፡ የሰዒቲቱም ነገር 
(መምጣቷ) እንዯዒይን ቅጽበት እንጂ አይዯሇም፡፡ ወይ እርሱ ይበሌጥ የቀረበ 

ነው፡፡ አሊህ በነገሩ ሁለ ሊይ ቻይ ነው፡፡›› (ነህሌ፡ 77) 

አሊህ (ሱ.ወ) ፌጹም ፌቃዴ ያሇው ሊሇማዊ ነው፡፡ ያሻውን ነው 
የሚሰራው፡፡ የሚናገር ቢሆንም ዴምፅም ሆነ ፉዯሊት አያሹትም፡፡ 
ከሰዎች ጋር በነቢያቱ አማካኝነት መፅሏፌቱን ሌኮ ይገናኛሌ፡፡  

ዩኒቨርሱንና በውስጡ ያለትን፣ የሚታዩትንና የማይታዩትን 
የፇጠረው፤ ህያው አዴርጎ የሚያቆየው፣ ጊዛያቸው ሲዯርስ 
የሚገዴሊቸው፤ ቀኗም ስትዯርስ የሚቀሰቅሳቸው፤ በእርሱ ትዕዚዜ 
ሊዯሩ ምንዲ የሚሸሌማቸው፤ ሇአመፀኞች ውርዯትን የሚያከናንባቸው 
አሊህ ብቻ ነው፡፡ ይህንንም የሚያዯርገው ያሇአንዲች ረዲት ነው፡፡  

አሊህ (ሱ.ወ) ከየትኛው ዒይነት ጉዴሇትና ተመሳስልሽ የጠሩ ፌፁም 
ባህሪያት አለት፡፡50 

 

ሇ. በመሌዒክት ማመን 

መሌዒክት ከሰዎች በፉት ከብርሃን የተፇጠሩ ዴንቅ ፌጡራን ናቸው፡፡ 
ፆታ የላሊቸው፤አሊህን ብቻ የሚገዘ ናቸው፡፡ በርሱ ሊይ ሇማመፅ 

                                                
50
 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Article: Allah, Diyanet Islâm Ansiklopedisi - 

Encyclopedia of Islam (Republic of Turkey, Presidency of Religous Affairs), II, pp.488-
489; Nesefî, Akâid, pp. 31-36. 
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የማይችለ፣ ትዕዚዘን በፌፁም ጥራት የሚፇፅሙ ናቸው፡፡ 
አይተኙም፣ አይበለም፣ አይጠጡም፣ አይዯክማቸውም ወይም 
አይሰሊቹም፤ ኃጢያትም አይነካቸውም፡፡ በአሊህ ፌቃዴና ትዕዚዜ 
የተሇያዩ ገፅታዎችን ሉይዘ ይችሊለ፡፡ የተዯበቀ ምስጢር አያውቁም፤ 
እውቀታቸው አሊህ እስካሳወቃቸው መጠን ነው፡፡51 

መ. ሇነብያት በተሰጡ መጽሏፌት ማመን 
አሊህ (ሱ.ወ) ሰዎች ይመሩበት፤ የእምነት አስተሳሰባቸውን 
ይነቅሱበት፣ አምሌኮ ስርአታቸውን ይወስደበት፣ ሥነምግባራቸውን 
ያረቅቁበትና ያመጥቁበት ንዴ እና ሔይወታቸውን በአጠቃሊይ 
ይቃኙበት ንዴ ሇነብያቱ የሰጣቸው መጽሏፌት አለ፡፡ አስሱሁፌ 
አሌዐሊ ሇተከበረው ኢብራሂም፣ ተውራት ሇሙሴ፣ ቡር ሇዲዊት፣ 
ኢንጂሌ ሇእየሱስ፣ በመጨረሻም ቁርአን ሇሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) 
የተሰጡ መሇኮታዊ መፅሏፌት ናቸው፡፡52 

ሠ. በነብያትና መሌዕክተኞች ማመን 

አዯም የመጀመሪያው ነብይ ሲሆኑ ነብዩ ሙሏመዴ የመጨረሻው 
ነብይ ናቸው፡፡ የአሊህ ሰሊምና እዜነት በሁለም ሊይ ይሁን፡፡ በነዙህ 
ሁሇት ነብያት መካከሌ እጅግ ብዘ ነብያት ተሌከዋሌ፡፡  ከነዙህ 
ውስጥ በስም የተጠቀሱ እንዲለ ሁለ በስም ያሌተጠቀሱም አለ፡፡ 
በነርሱ ሊይ ባሇን እምነት በመካከሊቸው ምንም ዒይነት ሌዩነት 
አናዯርግም፡፡ ሁለንም ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ እንቀበሊሇን፡፡ ሁለም 

                                                
51
 Al-Baqara (The Cow), 2: 30-34; Al-A„raf (Ramparts), 7:11, 27; Hûd, 11: 69-70; Al-

Hijr, 15: 28, 51-52; Al-Isrâ (The Night Journey), 17: 61, 92; Al-Kahf (The Cave), 18: 50; 
Tâ Hâ, 20: 116; Sâd, 38: 71, 73; An-Najm (The Star), 53:5; At-Tahrîm (The Prohibition), 

66: 6; At-Takwîr (The Compacting), 81: 20. 
52
  Al-Baqara (The Cow), 2: 85; آli Imrân (The Family of Imran), 3: 3-4; An-Nisâ 

(Women), 4: 163; Tâ Hâ, 20: 133; An-Najm (The Star), 53: 36-37; Al-Hadîd (Iron), 57: 
26-27; Al-A„lâ (The Most High), 87: 18-19. 
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ነብያት ፌፁም ታማኝ፣ ቀናኢ፣ አዋቂ ኢስሊምን ሇሰዎች ሇማዴረስ 
ምንም ነገር ሳይቆጥቡ የሰሩ፣ ከኃጢያት የተጠበቁ ናቸው፡፡ የተሇያዩ 
ተዒምራት ቢያሳዩም መሇኮታዊ አሌነበሩም፡፡ 

ረ. በመጪው ዒሇም ማመን 

የዙህች ምዴር ጉዝ የሚያበቃበት፣ የመጪው ዒሇም የሚከፇትበት 
ዕሇት በእርግጥ ይመጣሌ፡፡  

ያመኑ፣ ነገር ግን የኃጢያት መዜገባቸው ዴሌብ የሆነባቸው ወይ 
ወዯ ገሀነብ ገብተው ተቀጥተው ገነት ይገባለ፤ አሉያም በጌታቸው 
ምህረት በቀጥታ ወዯ ገነት ይገባለ፡፡  

ሰ. በዕጣ ፇንታ ማመን 

አሊህ (ሱ.ወ) በባሪያዎቹ እስካሁን የተሰሩትን፣ ወዯፉትም ሚሰሩትን 
ዘሪያ ገባ ስራዎች በሚሰሩበት ትክክሇኛ ጊዛያቸውና ቦታቸው 
የሚያውቅ ነው፡፡ የተሰጠንን የምርጫ ፌቃዴ ተጠቅመን 
የምናከናውናት የትኛውም አይነት ሥራ አሊህ በሚያውቀው ቅፅበት 
ትፇፀማሇች፡፡ ይህ ፇጣሪ በሰዎች ሊይ የሚፇፅመው እጀ ጥምዚ 
ሳይሆን አዋቂነቱ የሚያስገዴዯው ዕውነት ነው፡፡ በግዚቱ ውስጥ 
የተፇፀመውን፣ እየሆነ ያሇውን፣ እንዱሰራ እቅዴ የተያሇትን 
የማያውቅ አምሊክ፣ ከዯካማነት ውጭ ላሊ መሇያ ሉኖረው 
አይችሌም፡፡  

ሰዎች ነፃ ፇቃዴ ስሇተሰጣቸው ያሻቸው መወሰንና ማዴረግ ይችሊለ፡፡ 
ሆኖም ግን በምርጫችን የምንሰራትን እያንዲንዶን ነገር አሊህ (ሱ.ወ) 
ያውቃታሌ፡፡ የሚያውቀውን ዯግሞ ጽፍታሌ፡፡ አሁን አሁን ግርድሽ 
መቼ እንዯሚከሰት በሰኮንድች የጊዛ ሌኬት እንኳን ማስሊት ይቻሊሌ፡፡ 
ሳይንቲስቶች በሚያዯርጉት ጥናትና ስላት መሠረት የፀሏዩ ግርድሽ 
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ከመከሰቱ በፉት ያውቃለ፡፡ ይህን የአካሊዊውን ዒሇም እንቅስቃሴ 
ሰዎች አስቀዴመው የሚያውቁበትም ሆነ ያወቁበት አጋጣሚ አሇ፡፡  

ሰዎች ምርጫ ስሊሊቸው ብዘ አማራጮችን መከተሌ ይችሊለ፡፡ አሊህ 
(ሱ.ወ) የፇጠረው እነዙህን ምርጫዎች ነው፡፡ የነዙህ ምርጫዎች 
መፇጠር ዒሊማ ዯግሞ ሇፇተና ነው፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) መሌካም ነገሮችን 
ሲወዴ፣ በመጥፍ ምርጫዎችና ዴርጊቶች ይቆጣሌ፡፡53 

የአምሌኮ አይነቶች ያለት ጥበብ 
እስካሁን ዴረስ፣ በአጭሩ፣ የአሊህን መኖር፣ ባህሪያቱን፣ ሰዎችን 
እንዳት ምርጥ አዴርጎ እንዯፇጠረ፣ በፌጥረት ዒሇሙ ውስጥ 
ያሊቸውን ሌዩ ቦታ እና የተሰጣቸውን 3 ምርጥ ምቹ ሁኔታዎችና 
ችሮታዎች ሇመመሌከት ሞክረናሌ፡፡ እንግዱህ ይህ ሁለ ስጦታ 
የተሰጠው ፌጡር በዙህች ምዴር ሊይ ሲኖር ምንም ኃሊፉነት 
የሇውም፤ ተጠያቂነትም የሇበትም ማሇት እንችሊሇን? እውቀትና 
ብሌሀት እንዱሁም የምርጫ ፌቃዴ የተሰጠው ሰው ይህ ሁለ ስጦታ 
ካሌተሰጣቸው እንሰሶች ጋር እኩሌ ኃሊፉነትና ተጠያቂነት አሇበት 
ማሇት ከሞራሌ አንፃር ያስኬዲሌን? እንዳት ይህ ታሊቅ የሆነ ፌጡር  
በመብሊት፣ መጠጣት ማግባትና መውሇዴ፣ ከዙያም በሞት ዐዯት 
ብቻ መወሰኑ ተገቢ ነው ብሇን ሌናስብ እንችሊሇን?  

አሊህ (ሱ.ወ)  እንዱህ ይሊሌ፡- 

٥٦ :ياتالذار چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   

‹‹ጋኔንንና ሰውንም ሉግገዘኝ እንጅ ሇላሊ አሌፇጠርኳቸውም፡፡››        
(አዜ-ዚሪያት፡ 56) 

                                                
53
 For details in the matter of creed see 

http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/islamimanibadet_ing. 

pdf 

http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/islamimanibadet_ing
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ڎ   چ  ڎ   ڌ   ٩٩: الحجر چڍ  ڍ  ڌ    

‹‹እውነቱም (ሞት) እስኪመጣህ ዴረስ ጌታህን ተገዚ፡፡›› (አሌ ሂጅር፡ 99) 

አምሌኮ የባሪያነት፣ ትዕዚዜ አክባሪነትና እጅ ሰጪነት መገሇጫ ነው፡፡ 
በሰፉ ትርጉሙ ሰው እንዯ አምሊኩ ፌቃዴ ሇመኖር የሚያዯርገው 
የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ሇምሳላ፡- መብሊት፣ መጠጣት፣ 
መተኛት፣ መነሳት፣ መናገር፣ ማፌቀር፣ ማሰብ ... ወተ ነው፡፡  
አምሌኮ አሊህ (ሱ.ወ) ሇባሪያው ሇሰጠው ስጦታ ምስጋና ማቅረቢያ 
ነው፡፡  

አምሌኮ አምሊኪውን ይጠቅማሌ፡፡ አምሌኮ ሰዎች በዙህች ምዴርና 
ሔይወት ግብስብስ እንዲይዋጡ፣ በቁስ አሇም ወከባ እንዲይጨነቁ 
የሚጠብቃቸው፣ ራሳቸውን ወዯ ሊዕሊይ አሊማ ከፌ እንዱያዯርጉ 
የሚያግዚቸው ነው፡፡ አምሌኮ የሰውን ምንነት ይሇጥጣሌ፡፡  

የአምሌኮ ጥቅም ከመጪው አሇም ጋር ብቻ የተሳሰረ አይዯሇም፡፡ 
ከመንፇሳዊ ጥቅሞች ባሻገር አካሊዊ ጥቅሞችም አለት፡፡ ይህ ዯግሞ 
የሚጠበቅ ነው፡፡ ምክንያቱም ኢስሊም የሰዎችን ሁሇንተናዊ የህይወት 
ጉዲዮች የሚያስተናግዴ፣ መንፇሳዊም ሆነ አካሊዊ ፌሊጎቶች 
በእኩሌነት ሚያሟሊ ነው፡፡ የአምሊክን ትዕዚዚት ሇመፇፀም ሲባሌ 
የሚተገበሩ አምሌኮዎች ምንዲዎችን እንዯሚያስገኙ ሁለ፤ ቁሳዊና 
አካሊዊ ጥቅሞችም ይሰጣለ፡፡እነዙህ ጥቅሞች አንዲንድች ሇሰዎች 
ግሌፅ እንዯመሆናቸው የተቀሩት ዯግሞ ዴብቅ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ያም 
ሆነ ይህ ግን አምሌኮ የመፇፀማችን ዋናው አሊማ ሇአሊህ (ሱ.ወ) 
ያሇንን ፌፁም ታዚዥነት ሇማሳየት ነው፡፡ ሇማነቃቂያ ስንሌ 
አምሌኮዎች የሚያስገኙሌንን ዒሇማዊ ጥቅሞች እንዯሚከተሇው 
እናስቀምጣቸዋሇን፡፡ 
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ሶሊት: ሶሊት አንዴ የአምሌኮ ተግባር ሲሆን "አሊህ አክበር" 

በመባሌ ተጀምሮ "አሰሊምዒሇይኩም ..." ተብል ይዯመዯማሌ፡፡ 
በውስጡ የሚነበነቡ ቃሊትና በአካሌ የሚፇጸሙ እንቅስቃሴዎችን 
ይዞሌ፡፡54  አሊህ (ሱ.ወ) ሶሊት ከመስገዲችን፣ ካዕባን ከመዝራችንም 
ሆነ ቁርአን መቅራት ከመጀመራችን በፉት ውደዕ እንዴናዯርግ፤ 
አካሊችንን፣ ሌብሳችንን፣ አካባቢያችንን እንዴናፀዲ አዞሌ፡፡ ውደእንና 
ጉሰሌን (ኃይማኖታዊ የገሊ እጥበት) ጠሇቅ ብሇን ስንመረምርም፣ 
ኢስሊም ሇመንፇሳዊ ፅዲት ብቻ ሳይሆን ሇአካሊዊ ፅዲትም የሰጠውን 
ቦታ እንመሇከታሇን፡፡ በዙህ ምክንያት ሁለም ኢስሊማዊ የፌቅህ 
መፅሏፌት በዙህ ርዕስ ጉዲይ ነው የሚጀምሩት፡፡ ስሇሆነም ከሶሊት 
ጥቅሞች መካከሌ አንደ የግሇሰቦችንም ሆነ አካባቢ ፅዲት ማስጠበቅ 
መቻለ ነው፡፡ ፅዲት በህይወት ውስጥ ያሇው ቦታ ዯግሞ ዜርዜር 
መግሇጫ የሚያስፇሌገው አይዯሇም፡፡  

ከዙህ በተጨማሪ ሶሊት ሰዎችን ከመጥፍ ነገር ይከሇክሊሌ፡፡ በስሜት 
ከመነሳሳትና በግዴ የሇሽ ህይወት ወዱህ ወዱያ ከመናወዜ ይጠብቃሌ፡ 
በቀን አምስት ጊዛ መስገደ ሰዎች አምሊካቸውን ከማስታወስ 
እንዲይናጉ አይነተኛ መዴኃኒት ይሆናሌ፡፡ ስትንና ሌጓም አሌባ 
ፌሊጎትን ሸብቦ ሰዎች ወዯ ፅዴቅ ጎዲና ወትር ያመሊክታሌ፡፡ አንዴ 
አማኝ ሶሊቱን የአሊህን ውዳታ ሇማግኘት ብል ቢሰግዴም ይህቺን 
አሇም ስሜቱ ከሚወሌዲቸው ከይሲተግባራት ጥፊት ይጠብቃታሌ፡፡55  

                                                
54
 አንዲንዴ ሰዎችሙስሉሞች ወዯ ካዕባ ዝረው የሚሰግደት፣ ካዕባውን እያመሇኩ ስሇሆነ ነው 

ብሇው ያስባለ፡፡ ይህ ትሌቅ ስህተት ነው፡፡ ሙስሉሞች ካዕባን ሆነ ጠጥቁሩን ዴንጋይ (አጀረሌ 
አስዋዴን) አያመሌኩም፡፡ በሶሊት ወቅትም ወዯነሱ መዝር ግዴ አይዯሇም፡፡ ሙስሉሞች በሶሊት 
ሲቆሙ ወዯ ካዕባ ሔንፃ ሳይሆን የሚቆሙት ወዯ ቦታው ነው፡፡ ካዕባው ቢፇርስ ወይም ቢጠፊ 
የሶሊቱ አቅጣጫ አይሇወጥም፡፡ የካዕባው ሔንፃ (መስጊዴ) ኖረም አሌኖረም፣ በሶሊቱ አቅጣጫ 

ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ የሇም፡፡ (Prof. Dr. M. Hamidullah, Islâm’aGiriş  (ኢስሊምን 
መተዋወቅ ገጽ 108)  
55 Al-Ankabût (The Spider), 29: 45. 
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በቀን አምስት ጊዛ መስገዴ ሰዎች ከዕሇት ተዕሇት አሰሌቺ የህይወት 
ትንቅንቅ እፍይታ ይሰጣቸዋሌ፡፡ ከቁሳዊው ዒሇም ጭንቅ መንጭቆ 
በማውጣት ከአሊህ (ሱ.ወ) ጋር እንዱገናኙ፣ ሇእሇታዊ ምስጋና እዴሌ 
እንዱያገኙ፣ታዚዥ ባርያነታቸውንም እንዱያረጋግጡ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 
ሶሊት የዙህች ዒሇም ብቸኛ ተቆጣጣሪ፣ አስተናባሪ እና አንቀሳቃሽ 
አሊህ (ሱ.ወ) ብቻ እንዯሆነ እንዴናስታውስ ያዯርገናሌ፡፡ በሶሊት 
ውስጥ፣ በተሇይ በሱጁዴ ወቅት ከዙህ ሁለን ቻይና ሰሊምና እፍይታ 
ሰጪ አምሊክ ጋር ይበሌጥ እንዴንቀራረብ ስሇሚያዯርገን፣ ፌፁም 
ወዯ ሆነ የዯስታ  እና ፅኑ ዒሇም ያሸጋግረናሌ፡፡ አሜሪካዊው ሰሇምቴ 
ማት ሴሌስማን (Matt Salesman) ፣ ሚሲዮናዊ ነበር፣ እንዱህ 
ነበር ያሇው "ስሰግዴ፣ በተሇይ የጁሙዒ ሶሊትን፤ ፇፅሞ መረጋጋት 
እና እርካታ ይሰማኛሌ፡፡ ነፌሴ በርግጥ ሰኪና የምታገኝባቸው ሌዩ 
ጊዛያት በመስጊዴ የማሳሌፊቸው ጊዛያት ናቸው፡፡"56 

የቶሮንቶ ዩንቨርሲቲው ሰሇምቴ ቲሞቲ ጊያኖቲም (Timothy 
Gianotti) ሲናገር "ሱጁዴ ሳዯርግ ሰሊምን እንዯጨበጥኳት፤ ፌፁም 
ዯህንነት ባሇበት የሰሊም ምዴር ሊይ እንዲሇሁ ይሰማኛሌ፡፡ ሱጁዴ 
ሳዯርግ የሚሰማኝ ስሜት ከሩቅ አገር ተመሌሼ ወዯ ቤቴ እንዯገባሁ 
አይነት ነው፡፡ ወዯ አሊህም እንዯዯረስኩ ይሰማኛሌ፡፡ ሇመግሇፅ 
የምችሇው እንዯዙሁ ነው፡፡ ሶሊት የሰሊምና ሰኪና ምንጭ ነው፡፡”57 

ሶሊት የመንፇሳዊ ሔያውነት ምንጭ እንዯሆነ ሁለ አካሊዊ ፇውስም 
ሰጪ ነው፡፡ ሶሊት የተሇያዩ የሰውነቶቻችንን ጡንቻዎች 
እንዱንቀሳቀሱ፣ አጥንቶቻችን እንዱተጣጠፈ ስሇሚያዯርግ አካሊዊ 
እንቅስቃሴን ይፇጥራሌ፡፡ የሙስሉሞች ሔይወት ማዕከሊዊነት 
እንዱኖረው ያዯርጋሌ፡፡ ሶሊት በተወሰኑ ጊዛያት እና በተወሰነ የህግ 

                                                
56

Ahmet B ِ ken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar (New Lives), I, 49.  
57
 Ahmet Boken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar (New Lives), I, 19. 
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ማዕቀፌ ውስጥ ስሇሚካሄዴ፣ የሰጋጅ ህይወት ሥርዒት ያሇውና 
የተረጋጋ እንዱሆን ያስችሊሌ፡፡  

ምንም እንኳን ሰዎች በተናጠሌ ሶሊት መስገዴ ባይከሇከለም፣ ኢስሊም 
ተሰብስበው እንዱሰግደ አጥብቆ ያዚሌ፣ ያበረታታሌ፣ ይፇሌጋሌ፡፡ 
ምክንያቱም ሶሊትን በህብረት መስገዴ የሰዎች እኩሌነት በሌባችን 
እንዱሰርፅ ያዯርጋሌ፡፡ ሰዎች የር፣ የቀሇም፣ የቋንቋ ፣ የስሌጣንም 
ሆነ ክብር ሌዩነት ሳይሇያቸው በእውነተኛ እኩሌነት ሉሰባሰቡበት 
የሚችለበት አጋጣሚ ካሇ ሶሊት ዋነኛው ነው፡፡ የዐማነት ንቃተ 
ህሉና እና ስሜት እንዱዲብር ያዯርጋሌ፡፡ የጋራ ጉዲዮች (አጀንዲዎች) 
እንዱዲብሩ ያስችሊሌ፡፡ የጋራ ጉዲዮችን በዲበሩበትና የጋራ ዒሊማ 
በጠራበት ማህበረሰብ ውስጥ የግሇሰቦችና ጥቃቅን ሌዩነቶች በቀሊለ 
ሉፇቱ፣ የወንዴማማችነትና እኩሌነት ስሜት በሌባችን ውስጥ 
እንዱያብብ፣ ኃይማኖታዊ ስሜት እንዱጎመራ መንገደን ያመቻቻሌ፡፡  

በርግጥ ሶሊትን በቀን አምስት ጊዛ መስገዴ በጣም ቀሊሌ ነገር ነው፡፡ 
በ24 ሰዒታት ውስጥ የሚወስደት ጊዛ ዴምር 24 ዯቂቃዎችን ብቻ 
ነው፡፡ ሆኖም ግን በነዙህ 24 ዯቂቃዎች የሰው ሌጅ እጅግ ብዘ 
ጥቅሞች ያገኛሌ፡፡ 
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ፆም: ጎህ ከመቅዯደ አንስቶ እስከ ፀሏይ መጥሇቂያ ጊዛ ከምግብ፣ 

ከመጠጥ እና ከግብረስጋ ግንኙነት መታቀብ ማሇት ነው፡፡ ይህ 
በዒመት ሇአንዴ ጊዛ በረመዲን ወር ሇ29 ወይም 30 ቀናት የሚፇፀም 
አምሌኮ ነው፡፡  

የትዕግስትን፣ ራስን የመቆጣጠርና ስሜትን የማሸነፌ እሴቶች 
እንዱዲብሩ ስሇሚያዯርግ የሥነ ምግባር ይዝታችን እንዱነጥር 
ያዯርጋሌ፡፡ ሰዎች ከመብሊት፣ ከመጠጣት  እና ወሲብ ስሜት 
ባሪያነት ጋሻ ሆኖ ስሇሚታዯጋቸው ክብራቸውን ይጠብቃሌ፡፡ጿሚዎች 
የቆራጥነት፣ የፅኑነት፣ የተብቃቂነት፣ የወሳኝነትና የታጋሽነት ውብ 
እሴቶችን እንዱጎናፀፈ ያዯርጋሌ፡፡  የፇሊጊነት ስሜት እንዱሰማን 
ስሇሚያዯርግ ሇተሰጡን ስጦታዎች አመስጋኝም እንዴንሆን 
ያስታውሰናሌ፡፡ ሌባችንንም በፌቅርና እዜነት ይሞሊሌ፡፡ ሰሇሆነም ፆም 
የማህበረሰብ ጠር ከሆኑት ስግብግብነት፣ ቅናትና ምቀኝነት የሚታዯግ 
ፌቱን መዴኃኒት ነው፡፡ በመሆኑም ፆም በኛ ብቻ ሳይሆን ባሇፈት 
ህዜቦች ሊይ ግዳታ መሆኑ የሚዯንቅ አይሆንም፡፡ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڎ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڇچ  ڇ  ڇ

 ١٨٤ - ١٨٣: بقرةال چ  گ  گ            ڳ  ڳ  گ  ک  ک  ک   گکڑ

‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም በነዙያ ከናንተ በፉት በነበሩት (ሔዜቦች) ሊይ 
እንዯ ተጻፇ በናንተም ሊይ ተጻፇ (ተዯነባ) ሌትጠነቀቁ ይከጀሊሌና፡፡ 
የተቆጠሩን ቀኖች (ጹሙ)፡፡ ከእናንተም ውሰጥ በሽተኛ ወይም በጉዝ ሊይ 
የኾነ ሰው ከላልች ቀኖች ቁጥሮችን መጾም አሇበት፡፡ በእነዙያም ጾምን 
በማይችለት ሊይ ቤዚ ዴኻን ማብሊት አሇባቸው፡፡ (ቤዚን በመጨመር) 
መሌካምንም ሥራ የፇቀዯ ሰው እርሱ (ፇቅድ መጨመሩ) ሇርሱ በሊጭ 
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ነው፡፡ መጾማችሁም ሇናንተ የበሇጠ ነው፤ የምታውቁ ብትኾኑ 

(ትመርጡታሊችሁ)፡፡›› (አሌ በቀራ፡ 183-184") 

የፆም መንፇሳዊ ፊይዲ እንዱገኝ ከተፇሇገ አንዴ ሰው ከውሸት፣ 
ሏሜት፣ ማንጓጠጥ፣ ስዴብ፣ ርግማን፣ ጥሌ እና ከላልች መሰሌ 
ኃጢያቶችና ፀያፌ ባህሪያት መራቅ አሇበት፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ) ጿሚ የሆነ ሰው ያሌተገቡ ባህሪያት ቢፇፀሙበት በእርጋታ 
እንዱያሰሌፊቸው (እንዱርቅ) መክረዋሌ፡፡ ፆም ሰዎች ጤነኛ እና 
የበሇጠ አምራች እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ ይህን ከዚፍች ወቅታዊ 
ሔይወት አንፃር ማየት እንችሊሇን፡፡ ዚፍች በበጋ ወቅት ቅጠልቻቸው 
በብዚት ይረግፊለ፣ አንዲንድች መሇምሇማቸውን ያቆማለ፡፡ ሆኖም 
የዜናብ ወቅት ሲመጣና ዜናቡም ሲንብ፣ ከዙያም የፀዯይ ወራት 
ሲገባ ቅጠልቻቸው ይሇመሌማለ፣ ፌሬዎችንም በገፌ ይሰጣለ፣ 
ያመርታለ፡፡ ሇበሇጠ ምርታማነት ዕረፌት የማይፇሌግ ነገር ሇም፡፡  
ማሽኖች ከብዘ የስራ ጊዛያት በኋሊ እንዱያርፈ ቢዯረግ ብቃታቸው 
ይጨምራሌ፡፡  

የሔክምና ጥናቶች የፆምን ጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን የጾም ጊዛያት 
ውስንነት ወሳኝ እንዯሆኑ ያመሇክታለ፡፡ በጥናቶቹ መሰረት ከሰሊሳ 
ቀናት በታች መጾም ከጾም የሚገኘውን ጥቅም በቂ እንዯማያዯርገው 
ሁለ ከ40 ቀናት በሊይ መፆም ፆምን ወዯ ሌምዴነት እንዱሇወጥ 
ከማዴረጉም በሊይ በነዙህ ቀናት ከመብሊትና ከመጠጣት የሚገኘው 
ጥቅም እንዱታጣ ያዯርጋሌ፡፡ ከቅርብ ጊዛ ወዱህ ሇአንዲንዴ ከፌተኛ 
ሔመሞች ፇውስነት የአጭር እና ረጅም ጊዛ ፆሞች እንዯ ፌቱን 
አማራጭነት ቀርበዋሌ፡፡58 ፆም አእምሮአዊና መንፇሳዊ ሂዯቶች 
ጤናማ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

                                                
58

Prof. Dr. M. Hamîdullah, Introduction to Islam (Islâm’a Giriş), pg. 104. 
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የፆም ዒሊማ አካሌን ማሰቃየትና አሊስፇሊጊ ጫና ውስጥ መክተት 
አይዯሇም፡፡ የአሊህን መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሇጾም መያዣ ላሉት 
ተነስተን እንዴንበሊ (ሱሁር) እና ፀሏይ ከጠሇቀች በኋሊ ሇ”ፌጡር” 
እንዴንቻኮሌ አውናሌ፡፡59 

የጾም ዒሊማ ሇአሊህ (ሱ.ወ) ያሇንን ታዚዥነት ሇማሳያ፣ ስሜታችንን 
ማግሪያ፣ ተቅዋን (የአሊህ ያሇንን ፌራቻ) ማዲበሪያ እና አሊህ (ሱ.ወ) 
የሚዯሰትበትን ከባቢ መፌጠሪያ  (የግሇሰቦችንና ማህበረሰብን ሰናይ 
ይዝታ ማሻሻያ) ነው፡፡  

ካ: ኃብታቸው ከተወሰነ መጠን በሊይ በሆኑ ባሇኃብቶች ሊይ 

እንዱከፌለ ግዳታ የተዯረገባቸው የዴሆች ኃቅ ነው፡፡  

  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ

  ﮶ ﮷     ﮵  ﮲   ﮳  ﮴ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ٦٠: التوبة چ﮸  ﮹  
‹‹ግዳታ ምጽዋቶች (የሚከፇለት) ሇዴኾች፣ ሇምስኪኖችም፣ በርሷም ሊይ 
ሇሚሠሩ ሠራተኞች፣ ሌቦቻቸውም (በእስሌምና) ሇሚሇማመደት፣ 
ጫንቃዎችንም (በባርነት ተገዢዎችን) ነጻ በማውጣት፣ በባሇ ዕዲዎችም፣ 
በአሊህ መንገዴም በሚሠሩ፣ በመንገዯኛም ብቻ ነው፡፡ ከአሊህ የተዯነገገች 

ግዳታ ናት፡፡ አሊህም ዏዋቂ ጥበበኛ ነው፡፡›› (አሌተማም 9፡60) 

ካ ኃብታሞችን ኃብት ከሚፇጥረው የስግብግብነትና ምቀኝነት አጉሌ 
ባህሪ ስሇሚጠብቃቸው፤ የዴሆች ንብረት ከንብረታቸው ጋር 
እንዯተቀሊቀሇ እንዱረደ ስሇሚያዯርጋቸው በሰዎች መካከሌ 
የመተሳሰብ ስሜትና ወንዴማማችነትን ስሇሚፇጥር የህብረተሰቡን 

                                                
59
 Bukhari, Savm, 45; Muslim, Sıyâm, 48; Tirmizî, Savm,17/708. 

 



57 

 

ጤንነት ይጠብቃሌ፡፡ በኃብታምና ዯኃ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት 
ያጠባሌ፡፡ ዒሇማችን የተሇጠፇባትን አስቀያሚ የዴህነት ጠባሳ ይገፊሌ፡ 

በኸሉፊው ዐመር ኢብንአብደሌዒዙዜ ጊዛ ካ በግዚታቸው የሚቀበሌ 
ጠፌቶ የካ ሀሊፉዎቻቸውን ወዯ አፌሪቃ ቢሌኩም እንዱሁ 
የሚቀበሌ ስሇጠፊ በገንቡ ብዘ ባሪያዎችን ነፃ አውጥቶናሌ፡፡60 

ካ በተሇያዩ የኢኮኖሚ ዯረጃ ሊይ ያለትን ሔዜቦች የሚያቀራርብ 
በመሆኑ የማህበረሰብን አንዴነት ይጠብቃሌ፡፡ በዙህም ምክንያት ነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) "ካ የኢስሊም ዴሌዴይ ነው" ብሇዋሌ፡፡61    

ቀታዲ የተባሇ ዒሉምም ላሊ የዴሌዴይነቱን ገፅታ አሳይቷሌ፡፡ "ካ 
በገነትና ገሃነም መካከሌ የተረጋ ዴሌዴይ ነው፡፡ ካን (በአግባቡ) 
የከፇሇ ሁለ ዴሌዴዩን ተሻግሮ ገነት ገብቷሌ፡፡62 

ካ ከተቀባይ ይሌቅ ሇሰጪው ሌዩ ትርጉም አሇው፡፡ ካ ማንፃት፣ 
ማጥራት፣ መጨመር፣ ማትረፌ የሚለ ትርጉሞች ስሊለት እንዯ 
ትርጉሙ ካ ሰጪውን ከመንፇሳዊ በሽታዎችና ክፊቶች ያነፃዋሌ፣ 
ያጠራዋሌ፤ ኃብቱንም ይጨምርሇታሌ፡፡63    

የሰዎችን ነፌስና ቀሌብ ማጥራት፤ ግሇሰቦችንና ማህበረሰብን መሇወጥ  
ነብያት የተሊኩበት መሠረታዊ አሊማ ነው፡፡ ካ የሰዎችን ራስ 
ወዲዴነትና ንብረት የመያዜ ፌሊጎት ሥርዒት ያስይዚሌ፡፡ 
በተጨማሪም ካ ኃብታሞች ሇተሰጣቸው ስጦታ አሊህን 
የሚያመሰግኑበት ዕዴሌ (አጋጣሚ) ይሰጣቸዋሌ፡፡ ሰዎች አመስጋኝ 
በሆኑ ቁጥር ኃብታቸው እንዯ ሚጨምር፤ ነገር ግን በተሰጣቸው 

                                                
60 See. Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Beirut 1980, p. 434. 
61 Beyhakî, Şuab, III, 20, 195; Heysemî, III, 62. 
62
 Abdurrazzâk, Musannef, IV, 108. 

63 At-Tawba (Repentance), 9: 103; Saba (Sheba), 34: 39. 



58 

 

ችሮታ የማያመሰግኑ ከሆነ ኪሳራው ከባዴ እንዯሆነ አሊህ (ሱ.ወ) 
ይናገራሌ፡፡64 

ካ የማይሰጥ ከሆነ እነዙህ ሁለ ጥቅሞች የውሃ ሽታ 
ከመሆናቸውም በተጨማሪ በግሇሰቦችና በማህበረሰቡ (ህብረተሰቡ) 
ሊይ የሚዯርሰው ጥፊት ከፌተኛ እንዯሚሆን ግሌፅ ነው፡፡ ነብዩ 
ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ካ እንዯ ከባዴ ሸክም መታየት በሚጀምርበት 
ወቅት፣ በሂዯትም ሰዎችም መክፇሌ ማቆም በሚጀምሩበት ጊዛ፣ 
ጥፊቶች እየመጡ እንዯሆነ አስጠንቅቀዋሌ፡፡65  በአንዴ ንግግራቸው 
እንዱህ ብሇዋሌ፡-"ካ መክፇሌ የተወ ህዜብ ዜናብ ያጣሌ፤ እንሰሳዎች 
ከጠፈ ዯግሞ ዜናቡ ሙለ ሇሙለ ይጠፊሌ"  (ኢብን ማጃህ፣ፉተን፣
22፤ሏኪም IV፣ 583/8623). 

ሏጅ: ኃብቱና ጤንነቱ ያሊቸው ሙስሉሞች ቢያንስ በሔይወት 

መናቸው ሇአንዴ ጊዛ ወዯ አሊህ ቤት (ካዕባ፣መካ) የሚያዯርጉት 
ጉዝ ነው፡፡ ሰዎች በሏጅ ወቅት ብዘ የአምሌኮ ተግባራትን፣ ፀልቶችን 
ስሇሚያዯርሱ አሊህንም በእያንዲንደ እርምጃ በማስታወስ የእርሱን 
ፌቅር በሌቦቻቸው ውስጥ የሚያፀኑበት ነው፡፡ ትህትህና፤ 
በአምሊካቸው ሊይ ፌፁም መተማመን፣ ትዕግስት፣ ፌፁም ታዚዥነት፣ 
ቀናኢነት፣ የጊዛና ሥራ አክባሪነት፣ ሇሞትና የመጨረሻው ቀን 
ዜግጁነት፣ የትኛውንም አይነት ፌጡር ከመጉዲት የመታቀብ 
ተጨማሪ ጥቅሞች የሚያገኙበት ነው፡፡ ሏጅ በተሇያዩ ቦታዎች 
የተሇያዩ ተግባሮች የሚፇፀምበት የአምሌኮ ተግባር ስሇሆነ በውስጡ 
የተሇያዩ መንፇሳዊ ጥቅሞች ይዞሌ፡፡ እያንዲንደ ግሇሰብ ከተሇያዩ 
የሀጅ ገፅታዎች የተሇያዩ ጥቅም ያገኛሌ፡፡  

                                                
64
 Ibrâhîm, 14: 7. 

65 Tirmizi, Fiten, 38/2210, 2211. 
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ሏጅ የሰውን ጠቅሊሊ ማንነት ወዯ መንፇሳዊ ሔይወት ይሇውጣሌ፡፡ 
ምክንያቱን የሏጅ አምሌኮ በእዜነት፣ ርህራሄ እና ፌቅር የተሞሊ 
በመሆኑ ነው፡፡ በዙህ የአምሌኮ ወቅት ማዯንም፣ ዜንብ መግዯሌም 
ሆነ አንዴ ቅጠሌ ከቅርንጫፌ መገንጠሌ በአጠቃሊይ የአሊህን ፌጡር 
መጉዲት ክሌክሌ ነው፡፡  
ሏጅ ሇማዴረግ ከየአገሩ የተሰባሰቡ ሙስሉሞች በተመሳሳይ ቦታና 
ጊዛ ፌፁም በሆነ መንፇሳዊ አንዴነት ይተሳሰራለ፡፡ አገር፣ ር፣ 
ቀሇም፣ ሌብስ የመሳሰለት ፅንሰ ሀሳቦች ፇፅሞ ይጠፈና በኢስሊማዊ 
ወንዴማማችነት ይተካለ፡፡ በዙህ ሌዩ ወቅት የፊብሪካ አሇቃ 
ከሠራተኛው፣ ሃብታሙ ከዯሃው፣ ሉቁ ከመሃይሙ፣ መሪው 
ከተመሪው ጋር በአንዴ ሌብስ፣ በአንዴ ቦታ፣ በአንዴ መስመር እኩሌ 
ይሆናሌ፡፡ ሙስሉሞች የላሊውን ወንዴሙን ችግርና መከራ 
ያዲምጣሌ፤ አይቶት ሇማያውቀው አገር አይቷቸው ሇማያውቃቸው 
ወንዴምና እህቶች መሌዕክት ያዯርሳሌ፡፡66 
ከሊይ በመጠኑም ቢሆን ሇመጠቃቀስ በሞከርናቸው የአምሌኮ 
አይነቶች ኢስሊም የህይወት መንገዴ እንዯሆነ ሇማየት ሞክረናሌ፡፡ 
ኢስሊም በተወሰኑ ቀናት ወይም ሳምንታዊ አሇያም ወራት የተቀጠቡ 
የአምሌኮ ስርአት ስብስብ አይዯሇም፡፡ ኢስሊም አንዴ ሰው ከመወሇደ 
በፉት ጀምሮ እስከ እሇተ ሞቱ ያሇውን የጉዝውን ትክክሇኛ አቅጣጫ 
የሚያመሇክት ነው፡፡ ቲሞቲ ጊያኖቲ ሲናገር "ኢስሊምን ስመርጥ፣ 
ይህ ኃይማኖት ምዴርን በሙለ ወዯ አምሌኮ ቦታ ሇመሇወጥ የመጣ 
እንዯሆነ አውቄ ነበር፡፡ ጥቃቅን የህይወት ገፅታዎችን ጭምር 
ሚመሇከት በመሆኑ የቤተ መቅዯስ አስፇሊጊነትንም ያከሸፇ ነው፡፡ 
ሇምሳላ ሶሊት አንዴ ሰው የትም ቦታ ቢሆን አሊህን ሉያስታውስ 
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 For details on worship see 

http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/islamimanibadet_ing.p

df. 
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በሚችሌ መሌኩ የቀረበ ቀሊሌ ነገር ነው፡፡"  (Ahmet Boken Ayhan 
Eryigit, Yeni Hayatlar (New Lives), I 15-16) 

ኢስሊማዊ እቀባዎች 
አሊህ (ሱ.ወ) ከመሌካምና ንፁህ ነገሮች እንዴንጠቀም ሲፇቅዴሌን፣ 
እንዲንጠቀማቸው እና እንዲናዯርጋቸው የከሇከሇን ነገሮች አለ፡፡ አሊህ 
(ሰ.ወ) እንዴንታቀባቸው የከሇከሇን ነገሮች ሥሇሚጎደን ብቻ ነው፡፡ 
አሊህ (ሰ.ወ) እንዱህ ይሊሌ፡- 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  چ 

 ٣٣: األعراف چک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

‹‹ጌታዬ እርም ያዯረገው መጥፍ ሥራዎችን፣ ከርሷ የተገሇጸውንና 
የተዯበቀውን ኃጢኣትንም፣ ያሊግባብ መበዯሌንም፣ በርሱም ማስረጃ 
ያሊወረዯበትን (ጣዖት) በአሊህ ማጋራታችሁን፣ በአሊህም ሊይ የማታውቁትን 

መናገራችሁን ብቻ ነው» በሊቸው፡፡›› (አሌ አእራፌ፡ 33) 

ኃጢያትና ወንጀልች የሰዎችን መንፇሳዊ ይዝታ እና አካሊዊ (ቁሳዊ) 
ሃብት የሚያወዴሙ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን ሰይጣንና ወዲቂ ስሜታችን 
እነዙህን ነገሮች ውብ አዴርገው ያቀርቡሌናሌ፡፡ በዙህ የተታሇለ 
ሰዎች መጨረሻቸው ጥፊትና ኪሳራ እንዯሆነ በግሌፅ ታይቷሌ፡፡  

እንዴንጠቀምባቸው የተፇቀደ ነገሮች ስፌር ቁጥር የሊቸውም፡፡ ከዙህ 
በተቃራኒ የተከሇከሌናቸው ነገሮች እጅግ ጥቂቶች ናቸው፡፡ ሆኖም 
ግን የአዲም ሌጅ ብዘ የተፇቀደሇት ነገሮችን ትቶ በጥቂት ክሌክሌ 
ነገሮች ስር ሲሌከሰከስ መታየቱ የሚገርም ነው፡፡ 
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ወሇዴ (አራጣ) 
ምንም ሥራ ሳይሰሩ ገንብ በማግኘት መሠረታዊ አስተሳሰብ ሊይ 
የተመሠረተው ወሇዴ፣ ከውጪ ሲታይ ሇሥግብግቦች መሌካም 
መስል ቢታያቸውም እውነታው ግን ረዲት የላሊቸውን  ከመበዜበዜ 
ውጪ ምንም ፊይዲ የሇውም፡፡በአሊህ ፌጡራን መብት ሊይ የሚፇጸም 
ታሊቅ ጥሰት ነው፡፡  

የአገርን ኢኮኖሚ የሚቦረቡር ምስጥ፣ ኃይማኖታዊና የሞራሌ 
እሴቶችን የሚያንጓጥጥ ነገር ነው፡፡ ኃብታሞችን የበሇጠ ኃብታም፣ 
የዴሆችን ሥጋ በሌቶ ዯማቸውን መጥጦ በአጥንታቸው እንዱቀሩ 
የሚያዯርግ በዜባዥ ሥርዒት ነው፡፡ ወሇዴ በመሰረቱ የጥፊት 
መሌዕክተኛ በመሆኑ፣ በኢኮኖሚ ባሇሙያዎች የምርጥ ኢኮኖሚ 
ባሇቤትነት መገሇጫ ሲናገሩ ግሽበትና ወሇዴ "አሌባ" ነው ይሊለ፡፡ 

በተጨማሪም ወሇዴ ብዘ ቀውሶችን የሚያስከትሌ ቆሻሻ ነገር ነው፡፡ 
ሰው ሰራሽ የዋጋ ግሽበት ያመጣሌ፤ መተሳሰብን፣ መረዲዲትን፣ 
ፌቅርን፣ እዜነትን፣ እና ርህራሄን ጨፌጭፍ ራስ ወዲዴነትና ሇዐሇ 
ራስነትን ያጋግማሌ፡፡ የትም ፌጪው ... አይነት አስተሳሰብ 
ያዲብራሌ፡፡ 

ወሇዴ ሰዎችን ከስራና አምራችነት ያሳንፊሌ፡፡ ከግብርናና ከንግዴ 
አርቆ ገንብን በገንብ በመሇወጥ በሽታ እንዱሇከፈ ያዯርጋሌ፡፡ ይህ 
ዯግሞ ምርታማነትን ይቀንሳሌ፡፡  

ገንብን በገንብ እየሇወጡ ትርፌ ማግኝት (ወሇዴ)፣ ምንም እንኳን 
ወሇዴ በዪዎችን ሇአሁኑ የጠቀማቸው ቢመስሊቸውም፤ የጉሌበትና 
ካፒታሌ (Labour- Capital) ግንኙነትን ቀሌብሶ የሚበሊ ነው፡፡ ቅደስ 
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ቁርአን ወሇዴ በዪዎች በአሊህና መሌዕክተኛው (ሰ.ዏ.ወ) ሊይ ጦርነት 
እንዯከፇቱ ይናገራሌ፡፡67 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ 

  ڤ  ڦ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٺڀ

  چ  چ   چ  چ  ڃڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 ٢٧٥: البقرة چ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڇڇ

‹‹እነዙያ አራጣን የሚበለ ያ ሰይጣን ከመንካቱ የተነሳ የሚጥሇው ሰው 
(ከአውዴቁ) እንዯሚነሳ ብጤ እንጅ (ከመቃብራቸው) አይነሱም፡፡ ይህ እነርሱ 
መሸጥ የአራጣ ብጤ ብቻ ነው በማሇታቸው ነው፡፡ ግን መሸጥን አሊህ 
ፇቅዶሌ፡፡ አራጣንም እርም አዴርጓሌ፡፡ ከጌታውም ግሳጼ የመጣሇትና 
የተከሇከሇ ሰው ሇርሱ (ከመከሌከለ በፉት) ያሇፇው አሇው፡፡ ነገሩም ወዯ 
አሊህ ነው፤ (አራጣን ወዯ መብሊት) የተመሇሰም ሰው እነዙያ የእሳት ጓድች 

ናቸው፡፡ እነርሱ በውስጧ ውታሪዎች ናቸው፡፡›› (አሌበቀራ፡ 275) 

በአሊህና በመሌክተኛው (ሰ.ዏ.ወ) ፉት እጅግ ፀያፌ ገንብ ማግኛ 
መንገዴ ወሇዴ ነው፡፡68  

ሰዎችን ከዙህ ከባዴ ኃጢያት ሇመታዯግ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ወሇዴ 
የሚበለትን፣ አዋዋዩንና ምስሮችንም ጭምር ረግመዋሌ፡፡  

አንዲቸው ከላሊኛው የማይሇዩ እኩሌ ኃጢያተኞች እንዯሆኑ 
አስገንዜበዋሌ፡፡69    

                                                
67 አሌ-በቀራ 2:278-279 የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) በተጨማሪ አሊህ (ሱ.ወ) በእርሱ ጓዯኞች 
ሊይ ጥፊት ባወጁት ሊይ ጦርነት እንዲነሳ ተናግረዋሌ፡፡ (ቡኻሪ፣ ረይቅ 38) ከዙህ ሁኔታ ውጪ 
የትኛውም ኃጢያተኛ ሆነ አመፀኛ በእዙህ ዯረጃ ማስጠንቀቂያ አሌተሰጠውም፡፡   
68 ኢብን አቢኸይብ ሙስነፌ VII 106/34552፤ ሻኢዴ III1016፣ ኢብ ከሲር ቢዲይ V 13-14  
69 ሙስሉም ሙስካት 105-106፤በተጨማሪም ቡኻሪ ቢዕዩ 24 እና 25 እና 113፤ አቡዲውዴ 
ቡዕይ 4/3333 ቲርሚዙ ቡዕዩ 2/1206፤ ኢብን ማዒስ፤ ቲጃራት 58 ይመሌከቱ 
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ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ይህንን ያመሇከቱት ኢስሊማዊ ማህበረሰብ ወሇዴን 
የሚታገስበትም ሆነ የሚያስተናግዴበት ምንም አይነት ማዕቀፌ 
እንዯላሇው በማያወሊዲ መሌኩ ግሌፅ አዴርገው ሇማሳየት ነው፡፡ 
ወሇዴ በሁለም ኃይማኖት ጭምር የተከሇከሇ ነው፡፡70  

በአሁኑ ወቅት ከወሇዴ ነፃ የሆነ ኢኮኖሚ መመስረት አይቻሌም ብል 
ማሰብ ስህተት ነው፡፡ ከወሇዴ ነፃ የሆነ ኢኮኖሚ መመሥረት በዯንብ 
ይቻሊሌ፡፡ ይህንን የኢኮኖሚ ስርአት የረጉና ስኬታማም የሆኑ 
ህብረተሰቦች አለ፡፡ ኢስሊም የወሇዴን የኢኮኖሚ ስርአት ሲከሇክሌ 
አማራጩን አስቀምጦ ነው፡፡ ሽርክና አንደ ነው፡፡ ብዴርም ላሊው 
ነው፡፡ በላሊ በኩሌም ካ እና ሰዯቃ አለ፡፡ ኢስሊም ምለእ የሆነ 
የኢኮኖሚ መረጋጋትና ሥርአት የሚመሠርት ነው፡፡  

አሌኮሌ መጠጣት 
የአሌኮሌ መጠጦች ከሰው ተፇጥሮ ጋር የሚቃረኑ ጎጂ ነገሮች 
ናቸው፡፡ ትክክሇኛ የሰዎች ሁኔታ ንቁነትና ጠንቃቃነት ነው፡፡ 
ስንፌናና ራስን መተው (መሳት)ፇፅሞ ተቀባይነት የሊቸውም፡፡ 
ንቁነትን ማጣት በጥሌቅ ስህተት ውስጥ የሚከት ነው፡፡ አሌኮሌ 
መጠጣት ተፇጥሯዊ ነው የሚለ ሰዎች ሉሸሽጉት ያሌቻለት ሏቅ 
ነው፡፡ 

አሌኮሌ መጠጦች በጠጪውም ሆነ በማህበረሰቡ ሊይ ሇሚዯርሰው 
ጠንቅ ዋና ምክንያት ናቸው፡፡ ይህች ዒሇምም (ሔይወትም) ሆነ 
የመጪው ዒሇም ሁኔታ የሚወሰነው በጠንቃቃ እንቅስቃሴ ሆኖ ሳሇ 
የአሌኮሌ መጠጦች የሰዎች የማሰብ አቅም ይነጥቃለ፡፡ የሰዎችን 
አቅሌ ሲወሰዴ (አቅሊቸውን ሉስቱ) የማይታመኑ ስህተቶችን 

                                                
70 An-Nisâ (Women), 4: 160-161. 
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ይፇፅማለ፡፡ አሌኮሌ አሰቃቂና ግናኝ ኃሳቦች በሰው ጭንቅሊት ውስጥ 
እንዱፇሇፇለና ጉሌበት እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

በአሌኮሌና ቁማር አማካኝነት ሰይጣን በሰዎች መካከሌ ጭካኔና 
ጠሊትን እንዱጠነሰስ ያዯርጋሌ፡፡ አንደን በላሊው ሊይ ያስነሳዋሌ፡፡ 
አሊህን ከማስታወስና ከማምሇክ ሰዎች እንዱናጉ ያዯርግና በዙህም 
በመጪውም ዒሇም ያራቁታቸዋሌ፡፡ በአጭሩ ሰይጣን ይህንንም ሆነ 
መጪውን ዒሇም ያጠፊባቸዋሌ፡፡71 

ራሺያዊው ፕሮፋሰር ራቺንስኪ (Rachinsky) የሚከተለትን ምርጥ 
ቃሊት ተናግሯሌ፡፡ "ሰይጣን በጠርሙስ ውስጥ ይዯበቅና ሱሰኞችን 
ያሊቸውን በሙለ ይወስዴባቸዋሌ፡፡ ላሊው ይቅርና ገሊቸው ሊይ 
የቀረችውን ሸሚዜና የሌጃቸውን ዲቦ ጭምር ይነጥቃሌ፡፡ 
በተጨማሪም ሰይጣን ጠጪዎችን ከሰዎችና ከቤተሰባቸው መሃከሌ 
ነጥቆ ባሪያ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ጤናቸውን፣ ሥነ ምግባራቸውን፣ 
ህሉናቸውን፣ ሳቅና ፇገግታቸውን፣ መረጋጋታቸውንና ዯስታቸውን 
ከጠጪዎቹ ሊይ ጠራርጎ ያራግፇዋሌ፡፡ የመስራት ፌሊጎትና ወኔን 
ስሇሚሰብር ዴህነት ውስጥ ይከታሌ፡፡ እስቲ የአሌኮሌ መጠጦችን 
በማምረት በከንቱ የሚፇሰውን ጉሌበት አስቡት፡፡ ምን ያህሌ የምግብ 
ንጥረ ነገሮች፣ ሇመጠጥ የሚሆን ውሃ እንዱህ አይነት መጠጥ 
ሇማምረት እንዯሚባክን አጢኑት፡፡ ሰዎች በንዜህሊሌነት በአሌኮሌ 
ኩሬ ውስጥ የሚጥሎቸው (የሚከቱዋቸው) በሚሉዮን ኩንታልች 
የሚመኑ ስንዳ፣ ገብስ፣ ወይን ሇረሀብተኞች ቢከፊፇለ ኖሮ ምንም 
አይነት ሰው በረሃብ ባሌሞተ ነበር፡፡ ከሰዎችም አሌፍ ሇእንሰሳቶች 
በተረፇ ነበር፡፡  

"በጠርሙስ ሇሚዯበቀው ሰይጣን የተበጀተው በጀት መጠን 
በእግጠኝነት የሚያውቀው የሇም፡፡ ምክንያቱም ሰይጣንን ሇመከተሌ 

                                                
71 Al-Mâida (The Table), 5: 90-91. 



65 

 

የፇቀደ ግብሩንም (Tax) ጭምር ሇመክፇሌ ወዯኋሊ አይለም፡፡ ነገር 
ግን እነዙሁ ሰዎች የተበዯሩትን ሇመክፇሌ ፇፅሞ ዲተኞች ናቸው፡፡ 
ሰይጣን ሁላም ገቢውን የሚቀበሇው ሳይጓዯሌበት በጥሬ ገንብ ነው፡
፡ እነዙህ ሱሰኞች የሚገብሩበት ገንብ ከላሊቸው እንኳን ይሰርቃለ፣ 
ይገዴሊለ ወይም የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ክብር ያዋርዲለ 
እንጂ ግብሩን ከመክፇሌ ወዯኋሊ አይለም፡፡ 

በአሌኮሌ አማካኝነት እጅግ ውዴ እና ዴንቅ የሆኑ ሰዎች ሔይወት 
ጠፌቷሌ፡፡ እነዙህ ሰዎች ክብራቸው ተገፍ ቀሇዋሌ፡፡ አሌኮሌ 
በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ጤና አውዴሟሌ፡፡ ጠንካራ 
ሔንፃዎችን በውሃ ሊይ መገንባት እንዯማይቻሇው ሁለ፤ ጠጪ 
ሰዎችን ይዝ ኃያሌ አገርን መገንባት ፇፅሞ አይሞከርም፡፡ ስሇዙህ 
የእዴገት እንቅስቃሴ መጀመር ያሇበት ይህንን ትውሌዴ ከዙህ አሰቃቂ 
ሁኔታ ከማውጣት ነው፡፡"72 

የዒሇም ጤና ዴርጅት (WHO) 30 አገሮችን የተመሇከተ በቅርብ 
ባወጣው ጥናት 85% የነፌስ ማጥፊት (ከነዙህ ውስጥ 60-70% 
የሚሆነው በቤተሰብ መካከሌ የተፇፀመ ነው)፣ 50% የወሲብ 
ጥቃቶች፣ 50% አሰቃቂ አዯጋዎች፣ 70% የቤተሰብ ጥቃቶች፣ 60% 
ራስን የመንጋት በሽታ፣ ከ40-50% የአእምሮ ጤና መቀወስ 
ምክንያቱ መጠጥ እንዯሆነ አሳይቷሌ፡፡ ከሱሰኞች የሚወሇደ ሔፃናት 
በአእምሮ በሽታ የመጠቃታቸው እዴሌ 90% ነው፡፡ ሱሰኛ ሴት 
የምትወሌዯው ሔፃን በ35% አካሌ ጉዲተኛ የመሆን እዴሌ አሇው፡፡ 
ምክንያቱም አሌኮሌ የማህፀን መዲበርን ያሳጥራሌ፣ የሽሌ እዴገትን 
ያቀጭጫሌ፣ የአእምሮ ዜግመትን ያመጣሌ፣ ዯዌን ያስከትሊሌ፣ 
የባህሪ ችግርንም ይፇጥራሌ፡፡ ከጠጪ ቤተሰቦች መካከሌ የሚያዴግ 
ሔፃን ወትር የሚመሇከተው ጭቅጭቅና ዴብዴብ በመሆኑ ከፌተኛ 
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  Grigory Petrov, Ideal ضğretmen (The Ideal Teacher), Istanbul2005, pp. 48-52. 
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የስሜት መዴቀቅና የባህሪ ችግር ይጠናወተዋሌ፡፡ በመሆኑም እንዱህ 
አይነት ሌጆች በየትኛውም የህይወት መስክ ስኬታማ የሚሆኑበት 
ዕዴሌ እጅግ ጠባብ ነው፡፡73 

የእንግሉዜ መንግስት ባወጣው ኦፉሲሉያዊ ሪፖርት መሠረት 
በአሌኮሌ መጠጥ ምክንያት የሚከሰቱ የሰዎች ብጥብጥ፣ አዯጋዎች፣ 
የሆስፒታሌ ወጪና ላልች ተያያዥ ነገሮች በእንግሉዜ ኢኮኖሚ ሊይ 
20 ቢሉየን ፓውንዴ (30 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር) ኪሳራ ያዯርሳሌ፡፡
74የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) "አሌኮሌ (መጠጥ) በፌፁም 
እንዲትጠጡ፤ የከፊ ነገሮች ሁለ እናት ነውና" ሲለ አስጠንቅቀዋሌ፡፡ 
(ኢብን ማጃህ፣አሸሪባ፣1)  

በተጨማሪም፡- “በብዘ ሲወሰዴ (ሲጠጣ) አእምሮን የሚሇውጥ ነገር፣ 
በትንሹም ቢሆን መቅመሱ ክሌክሌ ነው" ብሇዋሌ፡፡ (አቡ ዲውዴ አሽሪባ 

5/3861፣ቲርሚዙ፣አሽሪባ 3/1865) 

"በትንሹ ፈት ማሇት እኮ መስከር አይባሌም" የሚሇው አባባሌ 
በኢስሊም ቦታ የሇውም፡፡ ምክንያቱም ኢስሊም በዙህ ጉዲይ ሊይ 
ያስቀመጠው መስፇርት ግሌፅ ነው፡፡ በብዘ ስትጠጡት 
የሚያሰክራችሁ (አእምሮዋችሁን የሚሇውጥ) በትንሹ መቅመስ 
ክሌክሌ ነው፡፡ ኢስሊም ኃጢያትን (ወንጀሌን) የሚከሇክሌበት ስሌት 
ወዯ ወንጀለ (ኃጢያቱ) የሚያመሩትን መንገድች በመዜጋት ነው፡፡ 
ወዯ ተግባር ሇመሇወጥ ሌፌስፌስ በሆኑ ንዴፇ ኃሳባዊ መፌትሄዎች 
ሊይ ጊዛውን አያጠፊም፡፡ ሰዎች ወዯ ኃጢያቱ እንዲይዯርሱ ተግባራዊ 

                                                
73

 Musa Tosun, Article: “Icki” (Alcoholic Drinks), Diyanet Islâm 

Ansiklopedisi - Encyclopedia of Islam (Republic of Turkey, Presidency of Religious 
Affairs), XXI, p.463. 
74
 The Guardian, Saturday March 27 2004, “Sobering thoughts about a claim”, Sean 

COUGHAN. 
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ስሌቶችን አቅርቧሌ፡፡ ሰውየው እነዙህን ሁለ እንቅፊቶችን አሌፍ 
ወንጀለን ከሰራ ማስተማሪያ የሚሆኑ ቅጣቶችን አስቀምጧሌ፡፡ 

ዜሙት 
ወሲባዊ ሔገወጥነት (ብሌግና) እና ዜሙት በሰዎች ንዴ፣ ከሥነ 
ምግባር አንፃር፣ በሔግ ሥርዒቶች እና መሇኮታዊ ኃይማኖቶች ንዴ 
ወትር የሚወገዘ ነገሮች ናቸው፡፡ ዜሙት ቤተሰብን የሚያፇርስ፤ 
ዜምዴናን፣ ጉርብትናን፣ ወዲጅነትን የሚበጥስ፤ መንፇሳዊ እና ሥነ 
ምግባራዊ ማንነትን የሚያነቅዜ፣ የሔብረተሰቡን ሔሌውና 
የሚፇታተን ነገር ነው፡፡ ሰዎችን ሇዜቃጭ ስሜቶቻቸው ተገዢ 
የሚያዯርግ በመሆኑ፣ የሰውን ክብር አውሌቆ ጥል፣ ቀሊሌ 
የሚያዯርግ ነው፡፡  

ከዙህ ባሻገር ወሲባዊ ብሌግናና ዜሙት የአካሊዊ ጤናም ችግር 
ያመጣለ፡፡ በዙህ ተግባር ሊይ የተሳተፈ ሰዎች በግብረ ስጋ 
ሇሚተሊሇፈ በሽተዎች (STD) የተጋሇጡ ናቸው፡፡ እነዙህ ሰዎች 
በጨብጥ፣ ቂጥኝ ትንሽ ቀዯም ብል በነበሩት ጊዛያቶች በዋነኝነት 
ሚጠቁ ሲሆን እስካሁን ዴረስ ምንም አይነት መዴኃኒት ያሌተገኘሇት 
ኤች አይ ቪ/ኤዴስ በዙህ መን በዋነኝነት እያጠቃቸው ያሇ በሽታ 
ነው፡፡ የኤች አይ ቪ.ኤዴስ ዋና መተሊሇፉያ መንገዴ ህገወጥ የግብረ 
ስጋ ግንኑነት ነው፡፡  

ባሪያዎቹ በእንዯዙህ አይነት መንፇሳዊ ሆነ አካሊዊ በሽታዎች 
እንዲይጠቁ የሚሻው አሊህ፣ ህገ ወጥ ወሲብ ማዴረግ ይቅርና 
አጠገቡም ዴርሽ እንዲንሌ አስጠንቅቆናሌ፡፡  

  ۋ  ۋ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۆ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

  ەئ  ەئ  ائ  ى  ى  ائې  ۉ  ۉ  ې  ې    ېۅۅ
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  ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یۈئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 ١٥١: األنعام چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

«ኑ፤ ጌታችሁ በእናንተ ሊይ እርም ያዯርገውን ነገር (በእርሱም ያዚችሁን) 
ሊንብብሊችሁ» በሊቸው፡፡ «በእርሱ (በአሊህ) ምንንም ነገር አታጋሩ፡፡ 
ሇወሊጆችም በጎን ሥራ (ሥሩ)፡፡ ሌጆቻችሁንም ከዴህንት (ፌራቻ) 
አትግዯለ፡፡ እኛ እናንተንም እነርሱንም እንመግባችኋሇንና፡፡ መጥፍ 
ሥራዎችንም ከእርሷ የተገሇጸውንም የተዯበቀውንም ሁለ አትቅረቡ፡፡ 
ያችንም አሊህ እርም ያዯረጋትን ነፌስ በሔግ ቢኾን እንጅ አትግዯለ፡፡ ይህን 

ታውቁ ንዴ (አሊህ) በእርሱ አዚችሁ፡፡»      (አንዒም፡ 151)  

٣٢: اإلسراء چ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  ڑژ  ژ  ڑچ   

"ዜሙትንም አትቅረቡ፤ እርሱ በእርግጥ መጥፍ ስራ ነውና፤ 
መንገዴነቱም ከፊ!" (አሌ ኢስራ፡ 32) 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) አሊስፇሊጊ እይታ ምን ያህሌ ሇቀሌብ ጎጂ 
እንዯሆነ እንዱህ ሲለ ተናግረዋሌ፡- "በተከሇከለ ነገሮች ሊይ ማፌጠጥ 
የሰይጣን መርዚማ ቀስት ነው፡፡ ሇአሊህ ብል ከዙህ ተግባር የታቀበ፣ 
በቀሌቡ ውስጥ የሚሰማን ጣፊጭ ኢማን ይሰጠዋሌ፡፡" ሏኪም IV፣ 
349/7875፤ ሏይታሚ VIII፡63) 

አስቀዴሞ የመጠንቀቅ ፖሉስን በዋነኝነት የሚከተሇው ኢስሊም 
የዜሙት (ህገ ወጥ ወሲብ) ተግባር እንዲይፇፅም ቅዴመ ጥንቃቄ 
አስቀምጧሌ፡፡ ወንድችም ሆኑ ሴቶች የወሲብ ስሜት ቀስቃሽ 
አሇባበሶችን እንዲይሇብሱ፣ የወሲብ ስሜት የሚቀሰቅሱ ባህሪያትን 
አንደ ሇላሊው ፆታ እንዲያሳይ በማዴረግ፣ ወንዴና ሴት ሇብቻቸው 
ተገሌሇው እንዲይቀመጡ በመከሌከሌ እና ላልችም እርምጃዎችን 
በመውሰዴ፡፡ በዙህ ምክንያት የተቃራኒን ፆታ የወሲብ ስሜት 
የሚቀሰቅሱ አስተያየቶች አነጋገሮች ከሌክ ያሇፇ የተቃራኒ ፆታ 
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መቀራረብ የዜሙትን መንገዴ ከሚያመቻቹ ተግባራት ጋር እኩሌ 
ተኮንነዋሌ፡፡ ቤተሰብና ሔብረተሰብ ሌጆችን በማስተማር፣ ምክንያታዊ 
ነገር ከላሇ ወጣቶችን ቶል ማጋባት፣ ትዲርን ማቅሇሌና ኃይማኖታዊ 
ስነ ምግባራት ዕሴቶች ህያው ሆነው እንዱቆዩ ማዴረግ ላልች 
እርምጃዎች ናቸው፡፡ 

ከዙህ መረዲት እንዯሚቻሇው ኢስሊም አጥፉዎችን የመቅጣት ሱስ 
የተጠናወተው ሳይሆን ሇወንጀሌ መፇሌፇያ ምቹ ከባቢን በማዴረቅ 
ሰዎች የተረጋጋ እና ሰሊማዊ ሔይወት እንዱኖሩ ምን ያህሌ ጥብቅ 
ፌሊጎትና ፌቃዴ እንዲሇው ነው፡፡ በመሆኑም በረዥም የኢስሊም ታሪክ 
ውስጥ በዜሙት ምክንያት ቅጣት የተፇፀመባቸው ሰዎች እጅግ 
ጥቂት ናቸው፡፡  

ከሊይ ከተጠቀሱት ኃጢያቶችና ወንጀልች በተጨማሪም ኢስሊም 
ሚከተለትን ዋና ዋና ወንጀልች በፅኑ ከሌክሎሌ፡፡ ግዴያ፣ ጥንቆሊ፣ 
በዯሌ፣ወሊጆችን አሇመታዜ፣ ውሸት፣ ክህዯት፣ ሀሜት፣ የወሊጅ 
አሌባ ሌጆችን ሃብትና ንብረት መውሰዴ፣ ሌግጪያ፣ ስርቆት እና 
ቁማር፡፡75 

 

                                                
75
  ቡኻሪ ሸሃዲት 10፣ ቨሳያ 23፤ ሙስሉም፣ ቢር 55 እና 56፤ አቡ ዲውዴ፣ አዲብ 

35/4875፤ አሔመዴ III, 154 እና 135 እንዱሁም ሇተጨማሪ ዜርዜረ ጉዲዮች Murat 

Kaya,Efendimiz’den Hayat ضlçüleri  (ከነብያችን ሔይወት መመሪያ) Istanbul 2007, 

pp. 308-458.ይመሌከቱ. 
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አካባቢ፣ ንፅህና እና ውሃ 

አካባቢ 

አሊህ (ሱ.ወ)፡- “በአካባቢያችሁ የሚገኙትን ነገሮች የሰጠኋችሁ 
እንዴትጠቀሙባቸው ነው” ይሊሌ፡፡ አምሊክ ሇሰጠን ስጦታ አመስጋኝ 
ሆነን እንዴንቀርብ አካባቢያችንንና በውስጡ ያለትን ነገሮች በኃሊፉነት 
መጠቀም አሇብን፡፡  አካባቢን ቸሌ ማሇት ወይንም ማጥፊትና 
ማበሊሸት ምስጋና ቢስነታችንን የሚያሳየን ብቻ ሳይሆን ጥፊቶችንም 
የሚጋብዜ ነገር ነው፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) ይህንን ይሊሌ፡- 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  چ 

٤١: الروم چجت  حت  خت     

‹‹የሰዎች እጆች በሠሩት ኃጢኣት ምክንያት የዙያን የሠሩትን ከፉለን 
ያቀምሳቸው ንዴ መከራው በየብስና በባሔር ተገሇጠ፤ (ተሰራጨ)፡፡ እነርሱ 

ሉመሇሱ ይከጀሊሌና፡፡›› (አርሩም፡ 41) 

ምንም እንኳን ቀዯም ብል አሊህ (ሱ.ወ)፡-  

٨ – ٧: الرحمن چژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ   

‹‹ሰማይንም አጓናት፡፡ ትክክሇኛነትንም ዯነገገ፡፡›› ‹‹በሚዚን (ስትመዜኑ) 

እንዲትበዴለ፡፡›› (አርረሔማን፡ 7-8)  

ብል ቢያዜም፤ የሰው ሌጅ ትዕዚዘን ሉተገብር ባሇመፌቀደ ይኸው 
አሁን ዋጋውን እየከፇሇ ይገኛሌ፡፡76 

አንዴ ሙስሉም በቀሌቡ በሰፇነው መረጋጋትና ውበት ምክንያት 
ከሰዎች፣ እንስሶችና ተክልች፣ እንዱሁም ህይወት ከላሊቸው ግኡዚን 

                                                
76  Ar-Rahman, 55: 7-8. 
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ሁለ ጋር በመሌካም ይኗኗራሌ፡፡ ማንንም ሊሇመጉዲት ይጠነቀቃሌ፡፡ 
አንዴ ቀን በነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ፉት አንዴ አስከሬን ሰዎች ተሸክመው 
አሇፈ፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) “አረፇ ወይም ተገሊገለት" አለ፡፡ ሰሃባዎችም 
"የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! አረፇ ወይ ተገሊገለት ሲለ ምን ማሇትዎ 
ነው?" ሲለ ይጠይቁዋቸዋሌ፡፡ ነብዩም፡- “አንዴ አማኝ ሲሞት 
ከዙህችም አሇም ጭንቀትና ዴካም ተገሊግል ወዯ አሊህ እዜነት 
እየሄዯ ነው፡፡ ኃጢያተኛ ወይም ጥሩ ያሌሆነ ሰው ሲሞት ሰዎች፣ 
መሬቱ፣ዚፈና እንስሶቹ ተገሊገለ፤ ሰሊማቸውንም አገኙ" ሲለ መሇሱ፡፡  
ነሳዑና አሔመዴ  

ሰዎች ፌጥረታትን በየትም ቦታ ይሁን በማንኛውም ሁኔታ ከመረበሽ 
መታቀብ አሇባቸው፡፡ ምዴሩን፣ ውሃውን፣ አየሩን መበከሌ፤ 
የከተማውንና የገጠሩን ገፅታ ማበሊሸት ከሰውነት የማይሄደ፣ ከክብሩ 
ጋር ተቃራኒ ተግባሮች ናቸው፡፡ ሇኛም ሆነ ሇላልች አሇማሰብ ነው፡፡ 

ሙስሉሞች ላልችን ከማስቸገር እና ተፇጥሮን ከማበሊሸት 
እንዱታቀቡ ተምረዋሌ፡፡ አካባቢን መንከባከብና ንፅህናውን መጠበቅ 
የተሟሊ አማኝ የመሆን ቅዴመ መስፇርቶች ናቸው፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) 
ሰዎችን ሉያውኩ የሚችለት ነገሮችን ከመንገዴ ማስወገዴ የእምነት 
አካሌ እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡"77 አሊህ (ሱ.ወ) ላልችን ማስቸገርን 
እንዯማይወዴም አያይው አስጠንቅቀዋሌ፡፡ ሙአዜ ኢብን አነስ (ረ.ዏ) 
የሚከተሇውን ገጠመኙን እንዱህ ያወሳሌ፡- 

"ከአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ጋር በአንዴ መቻ ሊይ አብሪያቸው 
ነበርኩ፡፡ ወታዯሮች በአንዴ ቦታ ተከማችተው መተሊሇፉያ መንገዴ 
ጠፊ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) መሌዕክተኛ ሊኩና የሚከተሇውን መሌዕክት 
አስነገሩ፡፡ 

                                                
77  Muslim, Iman, 58. 
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“የሰዎችን መተሊሊፉያ የጋ ወይም ሰዎች እንዲይተሊሇፈ ያስቸገረ፣ 
ከጂሃዴ የሚገኘውን ምንዲ አያገኝም'" (አቡዲውዴ፣ጂሃዴ88/2629፡ 
አሔመዴ III፣441) 

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ቦታዎችን ማጨናነቅ፣ መንገድችን መዜጋት ወይም 
አንዴን የአሊህ ባሪያ (ሇየትኛውም ምክንያት) ማስቸገር መሇኮታዊ 
ምንዲ እንዲናገኝ እንቅፊት እንዯሚሆኑ አሳስበዋሌ፡፡  

ስሇዙህ አንዴ አማኝ ነኝ የሚሌ ሰው በአዯባባይ ቦታዎች ሊይ 
ከመትፊት፣ የግብር ይወጣ በሆነ መንገዴ ተሸከርካሪን ከማቆም ሆነ 
ተሊሊፉ መንገዯኛን ከማስቸገር መታቀብ አሇበት፡፡ ታዋቂ ፇረንሳዊ 
ፀሏፉ ሞንቴኝ (Montaigne) "ሙስሉም ቱርኮች ሇእንስሳት ማረፉያና 
መታከሚያ የሚሆኑ ቦታዎችንና ሏኪም ቤቶችን እንዯሰሩ” ፅፎሌ፡፡ 
በ17ኛው መቶ ክ/መን የዐስማንያ (አቶማን) ኢምፓየርን የጎበኘው 
ጉየር (Guer) የተባሇ ፇረንሳዊ የሔግ ሰው ሔሙማን ዴመቶችና 
ውሾች የሚታከሙበት ሆስፒታሌ በዯማስቆ እንዯተመሇከተ 
አውስቷሌ፡፡ ፕሮፋሰር ድ/ር ሰባዑ የሚከተሇውን አስፌሯሌ፡፡   

"በጥንታዊ የከተማ ግንባታ ፕሊን የታመሙ እና የዯከሙ እንሰሶች 
ህክምናና እንክብካቤ ቀሇብ የሚገኙበት ቦታ ነበር፡፡ አረንጓዳ ሜዲ 
(በአሁኗ ዯማስቆ የከተማ ቦታ ይባሊሌ) አገሌግልት ጊዛያቸውን 
ጨርሰዋሌ ተብሇው በባሇቤቶቻቸው የተጣለ የጋማ ከብቶች       
የሚያገኑበት ቦታ ነበር፡፡ የጋማ ከብቶቹ እስኪሞቱ ዴረስ በቦታው 
ይቆያለ፡፡ዴመቶችም የሚበለባቸው፣ የሚያርፈባቸው እና 
የሚንሸራሸሩባቸው ቦታዎችም ነበሩ፡፡ በቀን ውስጥ በመቶዎች 
የሚቆጠሩ ዴመቶች ወዯነዙህ ቦታዎች በመምጣት ምግባቸውን ያገኙ 
ነበር፡፡" 

ሇእንሰሶች እንዱህ አይነት አመሇካከት ያሇው ኢስሊም፣ ሇተክልችም 
ተመሳሳይ ርህራሄ ያሳያሌ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሲናገሩ "ነገ 
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የምፅዒት ቀን ነው ቢባሌና አንዲችሁ በእጃችሁ ችግኝ ቢኖር 
ይትከሊት" ብሇዋሌ፡፡ (አህመዴ III፣191፣183) 

እጅግ የተከበረው የነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ጓዯኛ አቡ ዯርዲ አንዴ 
ጊዛ ተክሌ እየተከሇ በነበረበት ወቅት አንዴ ሰው ይቀርበውና "አንተ 
የተከበርክ የአሊህ መሌዕክተኛ ወዲጅ ሆነህ ተክሌ በመትከሌ 
ተጠምዯሀሌ" ይሇዋሌ፡፡ 

አቡዯርዲም (ረ.ዏ) የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) "አንዴ ሰው ተክሌ 
ተክል የትኛውም የአሊህ ፌጡር ከተከለ ከተመገቡ እንዯ ሰዯቃ 
(ምፅዋት) ይቆጠርሇታሌ ሲለ ሰምቻሇሁ" ይሇዋሌ፡፡  

በላሊ ንግግራቸው የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) እንዱህ ብሇዋሌ፡- 
"አንዴ ሰው ሰዎች  የሚጠሇለበትን ዚፌ (ያሇ በቂ ምክንያት) 
የቆረጠ፣አሊህ በጭንቅሊቱ ወዯ ጀሀነብ ይጎትተዋሌ"   

(አቡዲውዴ አዲብ፣158-159 /5329/) 

ተወዲጁ ነብይ (ሰ.ዏ.ወ) የሙስሉሞች ጦር ዚፌ እንዲይቆርጥ፣
ተክልችን እንዲይጨፇጭፌ ከሌክሇዋሌ፡፡78 የበኑ ሪሳ ነገዴን ማሳ 
በተመሇከተ "ከዙህ ማሳ ሊይ አንዴ ዚፌ የቆረጠ ላሊ አንዴ ችግኝ 
ይትከሌ” ብሇዋሌ፡፡79 ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሁለንም ፌጡር የሚያከብርና 
ሇሁለም ፌጡር አዚኝ የሆነ ህብረተሰብ መፌጠር ችሇው ነበር፡፡ 
አካባቢያቸውን እንዱጠብቁና እንዱንከባከቡ መክረዋሌ፡፡ የመጀመሪያው 

                                                
78
 አቡ ዲውዴ፣ መናሲክ 96፤ M. Hamidullah, İslam Peygamberi (የኢስሊም ነብይ) 

Istanbul 2003, I, 500; a.mlf.,el-Vesâik, Beirut 1969, ገጽ 236-238 እና 240 Ali 

Rıza Temel, 

“İslam‟a G ِ re İnsan اevre İlişkisi” (የሰውና አካባቢው ግንኙነት በኢስሊም) ገጽ 77 

79
  Belazuri, Fütûhu’l-büldân, Beirut 1987, p. 17; İbrahim Canan, İslam ve اevre 

Sağlığı (ኢስሊምና የአካበናቢ ሳይንስ) İstanbul 1987,ገጽ 59-60 
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ኸሉፊ አቡበከር (ረ.ዏ) ሇመቻ የሚንቀሳቀሱ ወታዯሮቹን ሲመክር 
እንዱህ ነበር ያሇው፡- 

"ቃሊችሁን አትጠፈ፣ ምርኮኞችን አትዜረፈ፣ ጆሮ አትቁረጡ፣ 
አፌንጫ አትፍንኑ፡፡ ሌጆችን፣ አዚውንቶችን፣ ሴቶችን አትንኩ፡፡፡ 
የተምር ዚፌ አትቁረጡ፣ አታቃጥለ፣ ፌሬ የሚያፇራ ዚፌ 
እንዲትቆርጡ፡፡ ሇምግብነት ከምትጠቀሙት ውጪ፣ በጎችን፣ 
ሊሞችንና ግመልችን እንዲታርደ፡፡ በገዲም ውስጥ በአምሌኮ 
የተጠመደ መሇኩሴዎችን ታገኛሊችሁ፤ እንዲትነኳቸው…"80 

ኮምቴ ድ ቦኔቫሌ (Comte de Bonneval) የሙስሉሞችን ሥሡ 
ሌብ ተመሌክቶ እንዱህ ነበር ያሇው "አቶማን ቱርኮች ፌሬ 
የማትሰጥን ተክሌ እንዲትጠወሌግና እንዲትሞት ገንብ መዴበውሊት 
በየቀኑ ውሃ ሲያጠጡ መመሌከት የተሇመዯ ነው፡፡”  

ፅዲት 
ኢስሊም አካሊዊና መንፇሳዊ ፅዲትን ያበረታታሌ፡፡ ሰዎችንም ሇዙህ 
ያተጋሌ፡፡ በቅደስ ቁርአን እንዱህ የሚሌ ተፅፎሌ፡፡  

   ھ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڻڻ   ڻ  ڻچ 

  ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮸  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   ﮷ۓے  ے

 ٢٢٢: البقرة چ﮾     ﮿   

‹‹አሊህ (ከኃጢኣት) ተመሊሾችን ይወዲሌ፤ ተጥራሪዎችንም ይወዲሌ 

በሊቸው።›› (አሌ በቀራ፡ 222) 

                                                
80
 Beyhaki, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 85; Ali el-Müttakî, Kenz,no: 30268; İbnü‟l-Esîr, el-

Kâmil, Beirut 1987, II, 200. 
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የአሊህም መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሲናገሩ "አሊህ ንፁህ ነው፤ ንፅህናን 
ይወዲሌ" ብሇዋሌ፡፡    (ቲርሚዙ አዲብ 41/2799) 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሇሁለም አይነት ንፅህና ትኩረት 
ሰጥተው እንዯነበር በቀሊለ ማየት ይቻሊሌ፡፡ ወዯ መስጊዴ ሲሄደ፣ 
በአዯባባይ ሲገኙ ሆነ ጓዯኛ ሲጎበኙ ንጹህ ሌብስ መሌበሳቸውን፣ ሽቶ 
መቀባታቸውን፣ መጥፍ የአፌ ጠረን የሚያመጡ ምግቦችን 
አሇመመገባቸውን ያረጋግጡ ነበር፡፡ 

አቡ ኩርሳፌ (ረ.ዏ) የሚከተሇውን ይተርክሌናሌ፡- 

"እናቴ፣ አክስቴና እኔ ቃሌኪዲናችንን ሌንሰጥ ወዯ አሊህ መሌዕክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ) ሄዴን፡፡ ጉዲያችንን ጨርሰን ስንመሇስ እናቴና አክስቴ “ሌጄ፣ 
እንዯዙህ አይነት ሰው አሊየንም ፉቱ እንዯዙህ ውብ የሆነ፣ ሌብሱ 
የፀዲ እና ቃሊቱ ሇስሊሳ የሆነ ሰው አናውቅም፡፡ ከአፈ ብርሃን 
የሚፇሌቅ ይመስሊሌ" ብሇዋሌ፡፡" (ሃይታሚ VIII 279-280)  

ኢስሊም በንፅህና እና የረዴኤት መርህ ሊይ የተመሠረተ ሥርዒት 
ርግቷሌ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) "ንፅህና የእምነት ግማሽ ነው" ብሇዋሌ፡፡81   
ሁለም የኢስሊም የሏዱስ፣ የህግና ስርአት መፅሏፌት የሚጀምሩት 
ስሇ ንፅህና በሰፉው በማንሳትና በመርር ነው፡፡ በኃይማኖቱ 
አንዲንዴ የአምሌኮ ሥርዒቶች አካሊዊና አካባቢያዊ ንፅህና  
ካሌተጠበቀ ተቀባይነት የሊቸውም፡፡ ገሊ መታጠብ አፅንኦት 
ተሰጥቶታሌ፡፡ ነጃሳ (ቆሻሻ) ነገሮች በሙስሉም ሌብስ ሊይ እንዲይኖሩ 
ትዕዚዜ ተሊሌፍባቸዋሌ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) በዙህ ጉዲይ ሊይ 
ተከታዮቻቸውን አስጠንቅቀዋሌ፡- "ከመቃብሩ ቅጣት መንስኤዎች 

                                                
81 Muslim, Taharah 1. 
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አብዚኞቹ የሽንትን ነጃሳነት ቸሌ ከማሇት ጋር የተጓዜን ነው" 
ብሇዋሌ፡፡82 

ኢስሊም የተወሰኑ የሰውነት ክፌልችን በቀን ውስጥ ቢያንስ ሇአንዴ 
ጊዛ የማጠብን ግዳታ ጥሎሌ፡፡ እጅ፣ አፌ፣ ፉት፣ ጭንቅሊት፣ 
ጆሮዎች፣ አንገት እና እግር ትጥበት ግዳታ የሆነባቸው ሇቆሻሻ እና 
ተህዋሲያን የተጋሇጡ የሰውነት ክፌልቻችን ናቸው፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) 
ሲናገሩ "የጀነት ቁሌፌ ሶሊት ነች፡፡ የሶሊት ቁሌፌ ዯግሞ ንፅህና ነው" 
ብሇዋሌ፡፡83በመሆኑም ኢስሊም ሇአምሌኮ ቅዴመ ሁኔታ 
የሚፇፀመውን ትጥበት የአምሌኮ አካሌ አዴርጎታሌ፡፡ ስሇሆነም ሰዎች 
ንፁህና ሲፇፅሙ አምሌኮ እየፇፀሙ እንዯሆነ አስተምሯሌ፡፡  

ላሊው የአሊህ መሌዕክተኛ ትኩረት የሰጡት ጉዲይ የአፌ ንፅህናን 
ነው፡፡ አንዴ ሙስሉም ከኪሱ መፊቂያ (ሚስዋክ) እንዲይጠፊ፣ 
በተሇይ ከውደዕ በፉት ጥርስን በመፊቂያ እንዴናፀዲ መክረዋሌ፡፡84 
ሙስሉሞች ከምግብ በፉትና በኋሊ እጆችን በመታጠብ የምግብን በረካ 
እንዱጨምሩ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) እንዱሁ አስገንዜበዋሌ፡፡85 

ተፇጥሮዋችንን በተመሇከተ መገረዜ፣ የብሌት ዘሪያ እና የብብት 
ፀጉርን መሊጨት፣ ፂምን ማስተካከሌና ቀዴሞ ቀመሶችን መቀምቀም 
በነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የተዯነገጉ የመሌካም ባህሪያት ንፅህና መገሇጫዎች 
ናቸው፡፡86  

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ስሇ ንፅህና አትኩሮት እንዯሰጡ ሁለ ስሇ ፅዲትና 
ሥርዒትም የዚኑ ያህሌ አፅንኦት ሰጥተዋሌ፡፡ አንዴ ጊዛ መስኪዴ 

                                                
82 Ibn-i Majah, Taharah, 26. 
83 Ahmad, III, 340. 
84
 Bukhari, Jumuah, 8; Temenni, 9; Savm, 27; Muslim, Taharah,42. 

85
 See Tirmizi, Et„ime, 39/1846. 

86 Bukhari, Libas, 63-64. 
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ተቀምጠው ሳሇ አንዴ ፀጉሩንና ፂሙን ያንጨባረረና ያበራረቀ ሰው 
ይገባሌ፡፡ ነብዩም በምሌክት ፀጉሩንና ፂሙን እንዱያስተካክሌ 
ጠቁመውታሌ፡፡87 

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሌባሳቸው መጥፍ ጠረን እንዱኖረው አይፇቅደም ነበር፡፡ 
በዙህም ምክንያት አንዴ ሌብሳቸውን ጥሇዋሌ፡፡ ባሇቤታቸው አይሻም 
(ረ.ዏ) ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሽቶ በእጅጉ እንዯሚወደ ተናግራሇች።88 

የነብዩ ወዲጆች (ሶሃባዎች) ራሳቸውን ሇመቻሌ የሚታገለ ሰዎች 
ነበሩ፡፡ የጁመዒ ሶሊት እስኪዯርስ ዴረስ ሲሰሩ ይቆዩና በቀጥታ ወዯ 
መስጂዴ ይመጡ ነበር፡፡ የሠወነታቸው ጠረን ይህንን ያሳብቅ ነበር፡፡ 
ታዱያ  ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) አንዳ "ሇምን ዒርብ ገሊችሁን አትታጠቡም" 
ሲለ መከሯቸው፡፡  (የቡኻሪ፣ ጁምዒ 16፣ቡዩ 15፤ ሙስሉም 
ጁሙዒ 6)    

ሙስሉሞች "ንፅህና የእምነት ግማሽ ነው"89 የሚሇውን የነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) ንግግር ዴንቅ በሆነ የፅሁፌ ጥበብ ከሽነው፣ በፌሬም 
አዴርገው በቤታቸውና መስጊድቻቸው ግርግዲ ሊይ ይሰቅሊለ፡፡ 
ታዋቂው የህንፃ ነዲፉ "ሚማር ሲናን" (Mimar Sinan) የሔዜብ ዕቃ 
ማጠቢያ፣ ውሃ ማቆያ፣ መጠጫ ፎፎቴዎችና የሔዜብ ገሊ መታጠቢያ 
በአቶማን ኢምፓየር በየጥጋ ጥጉ ገንብቶ ነበር፡፡ በሙስሉም 
ማህበረሰብ ውስጥ ንፅህና ፌጹም ዯረጃ ሊይ እንዱዯርስ በማሰብ 
በገጠሮች ውስጥ ሳይቀር የህዜብ መታጠቢያ ቤቶችን በብዚት ይገነባ 
ነበር፡፡ 

                                                
87 Muvatta’, Shaar, 7; Beyhakî, Shuab, V, 225. 
88
 Abu Dawud, Libas, 19/4074. 

89 Muslim, Taharah, 1. 
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የሙስሉም ቤት እጅግ ንፁህ ነው፡፡ ከነጫማቸው ወዯ ቤት 
አይገቡም። በተፇሇገው ቦታ እንዱሰገዴ በማሰብ ሁለም ቦታ ንፁህ 
ነው፡፡ "የሳልን ውሻ" የሚባሌ ነገር የሇም፡፡  

ኤም ዯ ቴቬኖት (M.de Thevenot) ስሇ ሙስሉሙ ህብረተሰብ 
ንፅህና ይህን ይሊለ፡፡ "ቱርኮች ጤነኛ ሆነው ነው የሚኖሩት፡፡ 
ቢታመሙም አሌፍ አሌፍ ነው፡፡ እኛ አገር በስፊት የሚያጠቁን 
የኩሊሉትና ላልች አዯገኛ በሽታዎ ቱርኮችን አያጠቃቸውም፡፡ 
እንዯውም በሽታዎቹ ከነመኖራቸውም አያውቁም፡፡ ሇጤንነታቸው 
ዋና ምክንያት በየጊዛው ገሊቸውን መታጠባቸውና በአመጋገባቸውና 
አጠጣጣቸው መካከሇኛ መሆናቸው ነው፡፡ ጥቂት ነው የሚበለት፡፡ 
ምግባቸው ክርስቲያኖቹ እንዯሚበለት የተሇያዩ አይነት ትርኪ ሚርኪ 
የሇውም፡፡"90  

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሰዎች በሚተሊሇፈበት መንገዴ፣ በሚዜናኑበት ቦታ 
ሊይ፣ በሚቀመጡበት ዚፌ ስር መሽናትን አጥብቀው ከሌክሇዋሌ፡፡ 
አንዴ ጊዛ በመስጂዴ ግዴግዲ ሊይ አክታ ተሇጥፍ አዩና፤ አፀደት፡፡ 
በፉታቸው ሊይ የነበረው ንዳት በግሌፅ የሚታይ ነበር፡፡91  

በአንዴ ንግግራቸው እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

"የተከታዮቼ መሌካምና መጥፍ ስራዎች እንዲይ ተዯረግሁ፡፡ 
ከመሌካም ስራዎቻቸው መካከሌ ከመንገዴ ሊይ የሚጎዲ ነገርን 
ማንሳት፣ ከመጥፍም ስራዎች ዯግሞ በመስጊዴ ውስጥ መትፊትና 
አሇመጥረግ የገኙባቸዋሌ፡፡92 

                                                
90

  M. De Thevenot, Relation d’un Vogaye Fait au Levant, Paris,1665, p. 58. 

 Muslim, Mesajid, 52; Beyhaki, es-Sunenu’l-kubrâ, I, 255. 
91  Muslim, Mesajid, 52; Beyhaki, es-Sunenu’l-kubrâ, I, 255. 
92

  Muslim, Mesajid, 58. At that time there were no rugs, carpets,and the like in the mosques 

and the floor was sand.For this reason there were some who spit on the ground. 
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ሏዱሱ ስሇመትፊት በግሌፅ ተናግሯሌ፡፡መስጂዴ የአምሌኮ ቦታ 
እንዯመሆኑ ሰዎችም ሚሰባሰቡበት ነው፡፡ ሇአምሌኮ ቦታች ከፌተኛ 
ጥንቃቄ የሚያዯርጉ አማኞች፣ ሰዎች ሇሚተሊሇፈባቸው መንገድች 
የዚኑ ያህሌ ጥንቃቄ ያዯርጋለ፡፡ እነዙህን ቦታዎች በንፅህና መያዜና 
ከጎጂ ነገሮች ማፅዲት ከኢስሊም ትዕዚዝች አንደ ነው፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) 
በዙህ ጉዲይ ሊይ ከፌተኛ አፅንኦት ሰጥተዋሌ፡፡ ዐመር (ረ.ዏ) አቡ 
ሙሳ ዒሌ አሽዒሪን የባስራ መሪ አዴርጎ ሲሾሙ ከሰጧቸው ትዕዚዝች 
መካከሌ የመንገድችን ንፅህን መጠበቅ አንደ ነበር፡፡93 

አንዴ ዝሮስትሪያን (እሳት አምሊኪ) ከአቡ ሏኒፌ ብዴር ወስድ  ነበርና 
አቡ ሏኒፌ ሉቀበለት ወዯ ቤቱ ያመራለ፡፡ ሰውየው ቤት በር ሊይ 
ሲዯርሱ ጫማቸውን ሲያራግፈ አዋራው  የሰውየውን ግርግዲ 
አበሊሽቶት ይመሇከታለ፡፡ ምን እንዯሚያዯርጉ ግራ የገባቸው አቡ 
ሏኒፌ ይህንን ያስባለ፡- "እንዱህ ብተወው የሰውየውን ቤት 
አበሊሸዋሇሁ፡፡ ብጠርገው ዯግሞ ቀሇሙን አገፇዋሇሁ፡፡" 

አቡ ሏኒፌ የሰውየውን ቤት ያንኳኩና ሇሰራተኛዋ “አቡ ሏኒፌ በር 
ሊይ ቆሞ ይጠብቅሃሌ” ብሇሽ ንገሪው ይሎታሌ፡፡ ሰውየው እንዯመጣ 
ስሇብዴሩ አስቀዴሞ ይናዜና ይቅርታ መጠየቅ ይጀምራሌ፡፡  

አቡ ሏኒፌም "የብዴሩን ነገር ተወው" ይለትና ይሌቁንም ግዴግዲውን 
እንዳት ሉያፀደት እንዯሚችለ ይጠይቁታሌ፡፡ እሳት አምሊኪው በዙህ 
እጅግ ስሇተነካ "መጀመሪያ የኔን ነፌስ ሊፅዲ" አሇና ሰሇመ፡፡94 

                                                
93
 Darimi, Muqaddime, 46. 

94
 Fahruddin er-Razi, Mefâtihu’l-Gayb (et-Tefsîru’l-Kebîr), Beirut 1990, I, 192. 
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ውኃ 
ሇንፅህና ውኃ መሠረታዊ ነገር ነው፡፡ ከዙህም የበሇጠ የዒሇማችን 
ህሌውና የተመሰረተው በውኃ ሊይ ነው፡፡ ውኃ ሇህይወት፣ ህይወት 
ሊሊቸው ነገሮች ሁለ መሠረት ነው፡፡ ቅደስ ቁርአን እንዱህ ይሊሌ፡- 

  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ 

٤٥ :النور چ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڄڦ  ڦ       ڦ  ڄ  

‹‹አሊህም ተንቀሳቃሽን ሁለ ከውሃ ፇጠረ፡፡ ከእነሱም በሆደ ሊይ የሚኼዴ 
አሌሇ፡፡ ከእነሱም በሁሇት እግሮች ሊይ የሚኼዴ አሌሇ፡፡ አሊህ የሚሻውን 

ሁለ ይፇጥራሌ፡፡ አሊህ በነገሩ ሁለ ሊይ ቻይ ነውና፡፡›› (ኑር፡ 45)  

  ں   ں  ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

٣٠: األنبياء چ  ۀ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ       ڻ  ڻ  
‹‹እነዙያም የካደት ሰማያትና ምዴር የተጣበቁ የነበሩና የሇያየናቸው 
መኾናችንን አያውቁምን? ሔያው የኾነንም ነገር ሁለ ከውሃ ፇጠርን፡፡ 

አያምኑምን?›› (አሌ-ነበያ፡ 30)  

አሊህ (ሱ.ወ) ፌጡራን እንዱጠቀሙበት ሇውኃ የተሇየ ባህሪ 
ሰጥቶታሌ፡- 

1.እጅግ ብዘ ኦርጋኒክና ኦርጋኒክ ያሌሆኑ ቅንጣቶችን 
(Compounds) ማሟሟት ይችሊሌ፡፡       

2. የውሃ አብዚኛው ይዝታው ጠጣር (በረድነት) ሳይሆን ፇሳሽ ነው፡፡ 
በዙህ ባህሪው ውኃ ወዯ ጠጣርነት (በረድነት) የሚሇወጠው በባህር፣ 
በሃይቆችና በውቅያኖሶች ወሇሌ አካባቢ ነው፡፡፡ ይህ ዯግሞ በውሃ 
ውስጥ የሚኖሩ እንሰሶችና ተክልች በበረድ እንዲያሩና እንዲይዯርቁ 
ይጠበቃለ፡፡  
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3. ሇውኃ የቀረበ ቅንጅት (Compounds) ኃይዴሮጅን ሰሌፊይ (H2S) 
ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የውኃን ሁሇት እጥፌ ሲከብዴ፣ በመካከሇኛ ሙቀት 
(Room temperature) 25 0C ሊይ የሚኖረው ይዝታ ጋዜ ነው፡፡ 
መርዚምና መጥፍ ጠረን ያሇው ነው፡፡95 

በቅደስ ቁርዒን ውስጥ ውኃ በተዯጋጋሚ ተጠቅሷሌ፡፡ ዜናብ እንዳት 
እንዯሚፇጠር፣ ዯመናዎች ወዯ ዜናብ እንዳት እንዯሚሇወጡ፣ ዜናብ 
እንዳት እንዯሚንብ፣ በዙህም የዯረቀ አፇር ህይወት እንዳት 
እንዯሚራ፣ የከርሰ ምዴር ውኃዎች፣ የውኃ ፅዲትና ስሇ ቆሻሻ ውኃ 
ማጥራት ቅደስ ቁርዒን በዜርዜር አብራርቷሌ፡፡96  

የእነዙህ ሁለ ስጦታዎች አስፇሊጊነትም ተወስቶ ዜናብ "እዜነት" 
በሚሌ ስምም ተጠርቷሌ፡፡97 

የውኃን ዋጋ የሚያውቁ ሙስሉሞች ሇተጠሙ ውሃ ሇማጠጣት 
ከፌተኛ አትኩሮት ይሰጣለ፡፡ በተሇይ ሇሏጅ የመጡ ሰዎችን ውኃና 
ብርዜ ማጠጣት እጅግ የተከበረና የተወዯዯ ስራ አዴርገው ነው 
የሚመሇከቱት፡፡ 

የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) አጎት የነበረው አባስ (ረ.ዏ) ጣኢፌ ውስጥ የወይን 
እርሻ ነበረው፡፡ ከመስሇሙ በፉትም ሆነ በኋሊ ከዙህ እርሻው ወይን 
ያመጣና ከምም ውሃ ጋር አዴርጎ ሇሏጃጆች ይሰጥ ነበር፡፡ ከእርሱ 
በኋሊም ሌጆቹና ሌጅ ሌጆቹ ቀጥሇውበት ነበር፡፡98 

                                                
95
 Docent Dr. Şakir Kocabaş, Kur’ân’da Yaratılış (Creation inthe Quran), Istanbul 

2004, p. 157. 
96
 Light (An Nur), 24 : 4; Ornaments of Gold (Az Zukhruf), 

43 : 11; The Troops (Az Zumar), 39:21; The Event (Vakia), 
68-70; Those Who Drag Forth (An Naziat), 79:31; The 
Criterion (Furkan), 25:48 
97
 The Heights (Al Araf), 7:57; Councel (Shurah), 42:28. 

98
 Ibn-i Hisham, IV, 32; Ibn-i Sa‟d, II, 137; Vakidi, II, 838. 
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አንዴ ጊዛ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ውኃ እና ብርዜ በነፃ ወዯሚታዯሌበት 
የካዕባ አካባቢ ይመጡና የሚጠጣ ካሇ ይጠይቃለ፡፡ አባስም (ረ.ዏ) 
ሇሌጁ "ፇዴሌ፣ሇእናትህ ንገራትና ንጹሁውን መጠጥ ሇነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) 
አምጣሊቸው” ይሇዋሌ፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) "ሰው ሁለ እየጠጣበት 
ካሇው ከዙህ ስጠኝ" ይለታሌ፡፡ አባስም "የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ 
ሰዎች እጃቸውን ነክረውበታሌ" ይሊሌ፡፡ ነብም (ሰ.ዏ.ወ) "ችግር 
የሇውም፤ ሰው ሁለ ከሚጠጣበት ስጠኝ" አለ፡፡ 

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሁለም ሰው ከሚጠጣበት ከጠጡ በኋሊ ወዯ ምም 
ጉዴጓዴ አመሩ፡፡ የአባስ ቤተሰቦች ውኃ ከጉዴጓዴ እያወጡ ሇሏጃጆች 
ያዴሊለ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛም (ሰ.ዏ.ወ) "የአብደሌ ሙጠሉብ ሌጅ 
ሆይ! ውኃውን አውጡ፤ እየሰራችሁት ያሇው ነገር የተቀዯሰ ነው" 
ሲለ አመሰገኗቸው፡፡ ከዙያም "እናንተ የምትሰሩትን ሇመስራት 
በሚፇሌጉ ሰዎች ባትከበቡ ኖሮ ገመደን እንዱህ አዴርጌ ይዤ (ወዯ 
ትከሻቸው እያመሇከቱት) እናንተ እንዯምታዯርጉት አዯርግ ነበር፡፡" 
አለ፡፡ (ቡኻሪ፤ሏጅ 95) 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ውኃን ሇተጠማ ማጠጣት ያሇውን ዋጋ 
ሲያብራሩ እንዱህ ብሇዋሌ፡፡ "በፌርዴ ቀን፤ ሇጀሃነብ የተወሰነበት ሰው 
ወዯ ጀነት ከሚገባ ሰው ጋር ይገናኝና "እገላ ሀይ! ውኃ ጠምቶህ 
ያጠጣሁህን ታስታውሳሇህ? ይሇዋሌ፡፡ እንዱያማሌዯውም 
ይጠይቀዋሌ፡፡ የዙህም ምሌጃ ተቀባይነትን ያገኛሌ፡፡ ሇጀሀነብ 
የተባሇው ሶስተኛም ሰውም ሇጀነት ከተባሇ ሰው ጋር ይገናኝና "እገላ 
ሆይ! የሆነ ሥራ (ጉዲይ) እንዴፇፅምሌህ የሊከኝን አስታወስክ? የዚን 
ጊዛ ፇፅሜሌህ ነበር፡፡" ይሇዋሌ፡፡ ወዯ ጀነት ሚገባው ሰው 
ያማሌዴሇታሌ፡፡”   (ኢብን ማጃህ አዲብ 8) 
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የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሇሚጠጡት ውኃ ንፅህናና ሇጣዕሙም 
አትኩሮት ይሰጡ ነበር፡፡ ጣዕሙ ምርጥ የሆነ ውሃ ያለዋቸው 
ጉዴጓድችን ይመርጡ ነበር፡፡99  

የውኃ ጉዴጓድችም እንዲይበከለ ከሌክሇዋሌ፡፡100 እንዯዙሁም ሁለ 
ኢስሊም ውደዕ ሇማዴረግና ሇትጥበት ንጹህ ውሃን እንዯ ቅዴመ 
ሁኔታ አስቀምጧሌ፡፡ ቀሇማቸው፣ ሽታቸውና ጣዕማቸው የተበሊሸ 
(የተሇወጠ) ሇውደዕና ሇመጠጥ እንዲንጠቀም ከሌክሎሌ፡፡ ውኃ እጅግ 
አስፇሊጊ ነገር እንዯመሆኑ፣ ሇአጠቃቀማችንም ሆነ ሇንፅህናው 
ከፌተኛ ጥንቃቄ ማዴረግ አሇብን፡፡ 

ሰዎችን፣ እንሰሶችን፣ ተክልችንና አካባቢያችንን ማፌቀር (መውዯዴ) 
አሇብን፡፡ ዒሇማችንንና በውስጧ የያችውን ነገሮች መንከባከብ 
አሇብን፡፡  

ላሊው እዙህ ጋር መነሳት ያሇበት ነጥብ ብክነት ነው፡፡ የተፇጥሮ፣ 
የከባቢ፣ የውሃ ብክነት፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) እንዱህ ይሊሌ፡፡  

  ٺ        ٺ  ٺ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ

 ٣١: األعراف چٺ  ٿ  

‹‹የአዲም ሌጆች ሆይ! (ኀፌረተ ገሊችሁን የሚሸፌኑትን) ጌጦቻችሁን 
በመስገጃው ሁለ ንዴ ያዘ፡፡ ብለም፤ ጠጡም፤ አታባክኑም፡፡ እርሱ 

አባካኞችን አይወዴምና፡፡›› (አሌ አዕራፌ፡ 31) 

 

 

                                                
99
 Ibn Hajer, Isabah, III, 615. 

100 Bukhari, Wudu, 68. 
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 چ  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ   یىئ  ىئ    ىئ  ی    یچ 

 ٢٧: اإلسراء
‹‹አባካኞች የሰይጣናት ወንዴሞች ናቸውና፡፡ ሰይጣንም ሇጌታው ብርቱ 

ከሒዱ ነው፡፡›› (አሌ-ኢስራእ፡ 27) 

  ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ

  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

 چ ﮼       ﮽  ﮾ ﮿   ﯀   ﮻ ﮹  ﮺ ﮸﮳ ﮴  ﮵   ﮶    ﮷ 

 ١٤١: أنعامال

‹‹እርሱም ያ ዲስ የሚዯረግሊቸውንና ዲስ የማይዯረግሊቸውን አትክሌቶች 
የፇጠረ ነው፡፡ ምባባንም (የተምርን ዚፌ) አዜመራንም ፌሬዎቹ የተሇያዩ 
ሲኾኑ ወይራንና ሩማንንም (ቅጠሊቸው) ተመሳሳይና (ጣዕማቸው) 
የማይመሳሰሌ ሲኾኑ (ፇጠረ)፡፡ ባፇራ ጊዛ ከፌሬው ብለ፡፡ በአጨዲውም ቀን 
ተገቢውን (ካ) ስጡ፡፡ አታባክኑም፡፡ እርሱ አባካኞችን አይወዴምና፡፡›› 

(አሌአንዒም፡ 141) 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) እንዱሁ ሲናገሩ "ብለ፣ጠጡ፣ሌበሱ እና 
ሰዯቃ ስጡ፤ ነገር ግን አታባክኑ፤ አትኩሩም" ብሇዋሌ፡፡ (ቡኻሪ፣ 
ኢብን ማጃህ ሉሊስ 23) 

ውኃ ሇማባከን የሚሰጥ ምክንያት የሇም፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሰዑዴ (ረ.አ) 
ውኃ እያፇሰሰ ውዴዐ ሲያዯርግ ይመሇከቱታሌ፡፡ 

"ይህ ሁለ ብክነት ምንዴነው?" ሲለ ጠየቁት፡፡ ሰዑዴም "ውደዕ 
ሲዯረግ ከውኃ ብክነት መጠንቀቅ አሇብኝን? ሲሌ ይጠይቃቸዋሌ፡፡ 
ነብዩም "አዎን፣ ወንዜ አጠገብ ብትሆን እንኳን" ሲለ መሇሱሇት፡፡፡ 
(ኢብን ማጃህ፣ ጦኃራ 48) 
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አሊህን ሇማምሇክ ውደዕ ሲዯረግ እንኳን ውኃ ማባከን ከተከሇከሇ፣ 
በላሊ ሁኔታዎች ውስጥ ምን አይነት ጥንቃቄ ማዴረግ እንዲሇብን 
ግሌፅ ነው፡፡  
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ምዕራፌ ሶስት 

ቅደስ ቁርአን 

አወራረደና ጥብቅነቱ 
አሊህ (ሱ.ወ) ቅደስ ቁርአንን በአንዴ ጊዛ ሳይሆን ከፊፌል 
አወረዯው። ይህ ዯግሞ ብዘ ምክንያቶች አለ፡፡ የዙህ የቅደስ ቁርዒን 
አወራረዴ ሁኔታ ሇሰው ሌጆች የተሇያዩ ጥቅሞችና ምቾቶች 
ሰጥቷሌ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ብዘ የወሔይ ፀሏፉዎች ነበሩዋቸው፡፡ 
በአንዲንዴ ገባዎች እንዯተጠቀሰው እስከ 65 ይዯርሳለ፡፡ ወህይ 
ከአሊህ (ሱ.ወ) ሲወርዴሊቸው ከጸሏፉዎቻቸው አንዯኛውን ይጠሩና 
ያፅፈ ነበር፡፡101ፀሏፉዎቹ በወቅቱ በነበሩ የመጻፉያ መሣሪያዎች 
ተጠቅመው ወህዩን ከፃፇ በኋሊ መሌሰው ሇነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ያነቡሊቸው 
ነበር፡፡102 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) የወረዯሊቸውን ወህይ መጀመሪያ 
ሇወንድች ካነበቡሊቸው በኋሊ ሇሴቶቹ ያነቡሊቸዋሌ፡፡103 ሙስሉሞቹም 
ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የወረዯውን ወህይ ይሸመዴዲለ፡፡ በፅሁፌም 
የሚያስቀምጡ ነበሩ፡፡ የወረደት አንቀጾች በየቀኑ በየአምስት የሶሊት 
ወቅት ይነበባለ፡፡ በረመዲን ወር ወቅት ዯግሞ ነብዩና መሌዒኩ 

                                                
101

Prof. Dr. M. M. el-A„zami, Kur’ân Tarihi (History of Quran), pp. 106-107. 

Ibn-i Ishak, Sîret, p. 128.  
102
 Bukhari, Fedailu‟l-Kur‟an, 4; Tirmizi, Menakıb, 74/3954;Ahmad bin Hanbal, V, 

184. 
103
 Ibn-i Ishak, Sîret, p. 128.  
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ገብርኤሌ ቢያንስ ሇሁሇት ጊዛ ይናበባለ፡፡104 በዙህ የመናበቢያ ወቅት 
የተወሰኑ ሰሃባዎች ተገኝተው እንዱከታተለ ይዯረጋሌ፡፡ በጅብሪሌና 
በነብዩ መካከሌ ያሇው ሁሇተኛ ዘር የመናበብ ሂዯት እንዲሇቀ፤ ነብዩ 
ሙሏመዴ (ሰዏ.ወ) ሇዐበይ ሁሇቴ ያነቡሇታሌ፡፡105 

ከዙህ በተጨማሪ ነብዩና  ሰሃባዎች ቁርአንን በማስተማር ያሊሰሇሰ 
ጥረት ያዯርጉ ነበር፡፡ በመሆኑም ቅደስ ቁርአን እያንዲንደ አንቀፅ 
የተረጋገጠ በመሆኑ በመጽሏፌ መሌኩ ሇመጠረዜ ዜግጁ ነበር፡፡106  

ተዒምራዊ ተፇጥሮው 
እያንዲንደ ነብይ ከተሊከበት ወቅትና ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር 
ተዒምር ያሳያሌ፡፡ በኢየሱስ (ዏ.ሰ) ጊዛ ገናና የነበረው ሁነት የህክምና 
ሳይንስ ያዯገበት ነበር፡፡ በህብረተሰቡ ውስጥ ታዋቂ የነበሩ ሰዎች 
የህክምና ባሇሙያዎች ነበሩ፡፡ በዙህ ምክንያት እጅግ የመጠቁ 
የህክምና ባሇሙያዎችን አፌ ያስያ ተአምራት ኢየሱስ አሳየ፡፡ በአሊህ 
ፌቃዴ አይነ ስውራንን አበራ፣ ሙታንን አስነሳ፡፡ በነብዩ ሙሏመዴ 
(ሰ.ዏ.ወ) መን የሥነ ፅሁፌ አዋቂነትና ምጥቀት የተጋነነበት ወቅት 
ነውና በዙህ በኩሌ የየትኛውም መን ቋንቋ ዒዋቂዎችን እጅ ያሰጠ 
መጽሏፌ፣ ቅደስ ቁርአን ተሰጣቸው፡፡107 

                                                
104
 Bukhari, Bed‟u‟l-halk, 6; Fedailu‟l-Kur‟an, 7. 

105
 Mukaddimetân, pub. A. Jeffery, pp. 74, 227; Tâhir el- 

Cezâirî, et-Tibyân, p. 26. 
106
 In this matter the following books can be consulted: Prof .Dr. M. M. el-A„zami, 

The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative 
Study with theOld and New Testaments, Leicester: UK Islamic Academy, 
2003; M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi (The History of the Noble Quran) 
(Introduction Section of Le Saint Coran). 
107  አሌ-አንከቡት 29፡50-51፤ ቡኻሪ፣ ዑታሲም 1፣ ፇዲይዑደሌ ቁርአን 1፤ ሙስሉም፣ 

ኢማን 279. እስከ ምፅዒት ቀን ሔያው ተዒምር ሆኖ የሚቆየው ቅደስ ቁርዒን በተጨማሪ፤ 

እንዯ ቀዯምት ነቢያት ሁለ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የሰሩዋቸው ነብያት አለ፡፡ እነዙህ ተዒምራት 
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ሥነ ፅሐፊዊ ውበቱና አቀራረቡ፣ ሔግ አርቃቂነቱ፣ በውስጡ 
የያዚቸው መረጃዎችና ምስጢራትን መግሇጡ በርግጥ ቅደስ ቁርአንን 
ታሊቅ ተዒምር ያዯርገዋሌ፡፡108  

ኢ- አማኒያን በቅደስ ቁርአን አናምንም በማሇታቸው አሊህ (ሱ.ወ) 
ፇተናቸው፡፡ ከሁለም ፌጡራን ጋር ተቀናጅታችሁ አስር ቃሊት 
የምትሆን የቅደስ ቁርአንን የምትመስሌ አንቀፅ እንኳን አምጡ 
አሊቸው፡፡ 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  

 ٢٤ - ٢٣: البقرة چ  ىئ  يئ  جب   مئی  جئ  حئ

‹‹በባሪያችንም ሊይ ካወረዴነው በመጠራጠር ውስጥ ብትኾኑ ከብጤው 
አንዱትን ምዕራፌ አምጡ፡፡ እውነተኞችም እንዯኾናችሁ ከአሊህ ላሊ 
መስካሪዎቻችሁን ጥሩ፡፡ (ይህንን) ባትሠሩ ፇጽሞም አትሠሩትምና ያችን 
መቀጣጠያዋ ሰዎችና ዴንጋዮች የኾነችውን እሳት ተጠበቁ፤ ሇከሒዱዎች 

ተዯግሳሇች፡፡›› (አሌ-በቀራ፡ 23-24) 

"ፇፅሞ አትሰሩትምና" የምትሇዋ አባባሌ፣ እንዯው ሰዎች አመጣን 
የሚለት ነገር ካሇ እንኳን ዲኝነቱን መስጠት የሚችሇው ከሥህተት 
የጠራና የፌጹም ዕውቀት ባሇቤት የሆነ አካሌ አሊህ ነው ማሇት ነው። 
በርግጥም ስሇወዯፉቱና ዴብቅ ዒሇማት በርግጠኝነት ሉናገር የሚችሌ 
ከአሊህ በስተቀር ማንም የሇም፡፡  

                                                                                                     
በብዘ መጽሏፌ ተግበው ይገኛለ፡፡ ሇምሳላ በይሏቂ፣ ዯሊይለን ኑቢው (በሰባት ቅፆች) 

ቤይሩት 1985፣ Ebu Nuaymel-Isfahânî, Delâilü’n-Nübüvve  (በ2 ቅፆች) Halep 

1970-1972; Suyûtî, Olağanüstü Y ِ nleriyle Peygamberimiz (አሌ ሏሳይሱሌ ኩብራ)  

(በ3 ቅፆች) Istanbul 2003; እና ባሇ አንዴ ሺህ ገጽ Nabhânî, Hujjatullâh ‘alâ al-âlamîn 

bi-mu‘jizât Sayyid al-Mursalîn. 
 
108
 Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, Min Ravâi’ı’l-Kur’ân, p. 125. 
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ይህ ፇተና በእርግጥ ሇኢ-አማኒያን ዯካማነታቸውን ያረዲቸው ነበርና 
ቃሊቱ እረፌት ነስተዋቸዋሌ፡፡ እስካሁን ይህንን ፇተና ሇማሇፌ 
ሞክረዋሌ፤ በአሰቃቂና አስፇሪ ሁኔታ ወዴቀዋሌ፡፡ ይህ አንቀፅ 
የኢአማንያንን ዯካማነት ከምሊስ ወዯ ምሊስ፤ አፅናፌ አፅናፌ የናኘ 
ነውና ዯካማነታቸው በሰዎች ሌብ ውስጥ፣ በራሳቸውም ጭምር 
ሊይፊቅ ተቀርጿሌ፡፡109 

ሇዙህ መሇኮታ ፇተና የኢአማኒያን ምሊሽ ግን ፇፅሞ ላሊ ነበር፡፡ 
ስዴብ፣ ማንጓጠጥ፣ የሏሰት ውንጀሊዎች ነበሩ፡፡ 

٢٦: فصلت چھ  ے  ے           ۓ  ۓ ﮲  ﮳        ﮴  ﮵    ﮶  ﮷   ﮸  چ   
‹‹እነዙያም የካደት «ይህንን ቁርኣን አታዲምጡ፡፡ ታሸንፈም ንዴ (ሲነበብ) 

በእርሱ ውሰጥ ተንጫጩ» አለ፡፡›› (ፊሲሊት፡ 26)   

ሽንፇታቸውን የአዯባባይ ሚስጢር ያዯርግባቸው ነበር፡፡ ቅደስ ቁርአን 
የግጥምም የቅኔም መጽሏፌ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ሁሇቱን ያቀናጀ 
ፇፅሞ የተሇየ ዬ ያሇው መጽሏፌ ነው፡፡ በግጥም ሆነ በሙዙቃ 
ውስጥ የማይገኝ ውበት የያ ጥዐም ነው፡፡ ተዯጋግሞ ቢነበብ 
አንባቢውንም ሆነ አዴማጩን የማያሰሇች፤ ነገር ግን በየቅፅበቱ 
በሚጨምር ፌስሀ ውስጥ የሚያሰጥም ነው፡፡110 

ቅደስ ቁርአን ሌብን ቆንጥጦ የሚይዜ ነው፡፡ ሰዎችን ቁርአንን 
አታዲምጡ እያለ ሲከሊከለ የነበሩ ሶስቱ ቀንዯኛ ጠሊቶቹ አቡ 
ሱፇያን፣ አቡ ጀህሌና አኸነስ ቢን ሻሪቅ አንደ ሇላሊው ሳይናገር 
የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ቁርአን ሲያነቡ ሇማዴመጥ ጨሇማን 
ተገን አዴርገው በአንዴ ቦታ ታዯሙ፡፡ አዴምጠው ሲመሇሱ መንገዴ 

                                                
109
  M. S. Râfi„î, I‘câzü’l-Kur’ân, Beirut 2003, p. 142. 

110
  Prof. Dr. M. A. Drâz, en-Nebeü’l-Azîm, Dâru‟l-kalem, ts., p. 102. 
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ሊይ ሲገናኙ አንደ ላሊውን ቢወቅስም ሇሶስት ተከታታይ ቀናት 
ዯጋግመው መምጣታቸውን አሊቆሙም፡፡  

በሶስተኛው ቀን ግን "ይህን ጉዲይ ሇማንም አንነግርም፡፡ ሰዎች ስሇ 
ሁኔታችን ቢያውቁ በአሊህ ይሁንብን ያዋርደናሌ፡፡ ብንናገርም 
የሚሰማን እናጣሇን" ተባብሇው ከተወቃቀሱ በኋሊ በዚው ቀሩ፡፡111 

ቅዴስ ቁርአን የተሇያዩ ሰዎችን ባለበት የጊዛና የቦታ ተጨባጭ 
እንዱሁም የእውቀት ዯረጃ የሚያናግር መጽሏፌ ነው፡፡ 
በመጀመሪያዎቹ ትውሌድች ንዴ ባለበት ተጨባጭ የተረደትን 
አንቀጽ፣ በዙህ መን የሳይንስና ቴክኖልጂው እዴገት በመጠቀበት 
ወቅት ያለ ሰዎች መረዲት ይችሊለ፡፡ ታሊቁ የአረብ ፀሏፉ ሙስጠፊ 
ሳዱቅ አርራፉ (Mustafa Sadik er-Raffi) እንዱህ ይሊሌ፡- "ከቅደስ 
ቁርአን ተዒምራት መካከሌ አንደ በሁለም መናት ነዋሪ በሆኑ 
ሰዎች በሚታወቁ ቃሊት ጊዛያቸው ሲመጣ የሚገሇጡ እውነቶችን 
መያዘ ነው"  (Wahy ul Kalem, Kuait ts, II,66) 

(ሀ)  ስሇማይታወቁ ነገሮች ይነግረናሌ 
ቅደስ ቁርአን ስሇማይታወቁ ነገሮች ወሬ ይነግረናሌ፡፡ ይህ መረጃ 
ግሌፅ ተአምር ነው፡፡ ስሇተሇያዩ ወዯፉት ስሇሚከሰቱ አካዲሚያዊ 
(ምሁራዊ) እና ሳይንሳዊ ጉዲዮች  የሚናገር ቢሆንም አንዴም ግኝት 
ግን ሉያስከሌሰው አሌቻሇም፡፡ እጅግ የተዯነቁና ታሊሊቅ ባህረ ዕውቀት 
መፅሏፌት (ኢንሳይክልፒዴያ) የተሇያዩ ቅፆችን በመጨመር 
አትሞችን በማጋጀት ዲግም ይታተማለ፡፡  

                                                
111

 ኢብን ሑሻም I, ገጽ 337-338፤ ጦበሪ፣ ታሪህ (ታሪክ)II, ገፅ 218-219፤ ኢብን አሲር፤ 
ካሚሌ II,ገፅ 63-64 ኢብን ሰይዴ አሌናስ፣ ዏይጉሌ አስር I, ገፅ 99፤ ይቢ፣ ታሪህሌ ኢስሊም 
(የኢስሊም ታሪክ) ገፅ 160-161፤ ኢብን ከሲር፣ አሌ ቢዲይIII,ገፅ 47፤ ሏሲቢ፣ ኢንሳጉሌ ዏዩንI, 
462   



91 

 

ቅደስ ቁርአን በወረዯበት ወቅት ስሇ አዴ እና ሰሙዴ ህዜቦች 
እንዱሁም ስሇ ኖህ ውሃ ጥፊት ያለት መረጃዎች ብጥስጣሽ 
ከመሆናቸው ባሻገር ከአፇ ታሪክነት የሇለ አሌነበሩም፡፡ ነገር ግን 
ቅደስ ቁርአን በዙህ መን የታሪክ እውቀትና ፌሌስፌና የተረጋገጡ 
መረጃዎችን ስሇነዙህ ክስተቶች ተናግሯሌ፡፡ 

ስሇመጪ ጊዛ ታሪካዊ ክስተትም ቅደስ ቁርአን ይናገራሌ፡፡ 
የተወሰኑትን እንጥቀስ፡- 

በሮማውያንና በዝሮስትያን መካከሌ ተዯጋጋሚ ጦርነቶች ይካሄደ 
ነበር፡፡ ኢስሊም በአረቢያ መሰበክ በጀመረበት ወቅት ዝሮስቶሪያኖች 
ሮማውያኖቹን አሸንፇው ነበር፡፡ ይህንን አጋጣሚ ሇመጠቀም የፇሇጉ 
ኢ-አማኒያን ሇሙስሉሞቹ " መሇኮታዊ መፅሏፌ ስሇተያ ማሸነፌ 
የምትችለ ይመስሊችሁ ነበር፡፡ አያችሁ ዝሮስቶራውያኑ የመጽሏፈ 
ባሇቤት የሆኑትን ሮማውያኖቹን አሸነፈ" ብሇዋቸው ነበር፡፡ 
እምነታቸውንና ስነ ሌቦናቸውን ሇመስበር አስበው ነበር፡፡ አሊህ 
(ሱ.ወ) ግን አማኞችን ያስዯሰተ ኢአማኒያንን ያስዯነገጠ አንቀጽ 
አወረዯ፡፡ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶ ﮷   ﮸  ﮹                   

             ﮽ ﮾       ﮿ ﯀  ﯁   ﮼﮺ ﮻ 

 ٥ - ١: الروم چ                              

‹‹አ.ሇ.መ (አሉፌ ሊም ሚም)፡፡›› ‹‹ሩም ተሸነፇች፡፡›› ‹‹በጣም ቅርብ 
በሆነችው ምዴር፡፡ እነርሱም ከመሸነፊቸው በኋሊ በእርግጥ ያሸንፊለ፡፡›› 
‹‹በጥቂት ዒመታት ውስጥ (ያሸንፊለ)፡፡ ትዕዚዘ በፉትም በኋሊም የአሊህ 
ነው፡፡ በዙያ ቀንም ምእመናን ይዯሰታለ፡፡›› ‹‹በአሊህ እርዲታ (ይዯሰታለ)፡፡ 

የሚሻውን ሰው ይረዲሌ፤ እርሱም አሸናፉው አዚኙ ነው፡፡›› (አርሩም፡ 1-5) 
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በዙያን ወቅት ባዚንታይኖች ክፈኛ ተጎዴተው ስሇ ነበር ዲግም 
ያንሰራራለ ብል የገመተ ማንም አሌነበረም፡፡ ነገር ግን አሊህ “ሮሞች 
ያሸንፊለ” ሲሌ ተናገረ፡፡ 

በርግጥም አሊህ (ሱ.ወ) ቃለን የሚጠብቅ ጌታ ነውና ቃለ ተፇፀመ፡፡ 
በሁለም የታሪክ ምሁራን በተመሠከረሇት ሁኔታ በ9 ዒመት ውስጥ 
ሮማውያኑ ፊርሶቹን አሸነፈ፡፡ በዙያን ወቅት ሙስሉሞች የበዴርን 
ጦርነት ዴሌ ዯስታ እያጣጣሙ ነበር፡፡112 

አሊህ (ሱ.ወ) በቀይ ባህር ተውጦ በጭንቅ ውስጥ ሲተናነቅ ሇነበረው 
ፇርዖን እንዱህ ነበር ያሇው፡፡  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

: يونس چ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ

٩٢-  ٩١ 

‹‹ከአሁን በፉት በእርግጥ ያመጽክ ከአጥፉዎችም የነበርክ ስትሆን አሁን 
(አመንኩ ትሊሇህ)?››  ‹‹ዚሬማ ከኋሊህ ሊለት ተዒምር ትሆን ንዴ በዴን 
ሆነህ (ከባሔሩ) እናወጣሃሇን (ተባሇ)፡፡ ከሰዎችም ብዘዎቹ ከተዒምራታችን 

በእርግጥ ንጊዎች ናቸው፡፡››  (ዩኑስ፡ 91-92) 

የፉርዏዎን እሬሳ በቅርቡ ተገኝቷሌ፡፡ ፀጉሮቹ ያሌተነቃቀለ እና 
ቆዲውም ያሌተበሊ ሲሆን በሱጁዴ ሁኔታ ሊይ ነበር፡፡ በሇንድን 
በሚገኘው የብሪቲሽ ሙዙየም 94ተኛው አዲራሽ ውስጥ ማየት 
ይቻሊሌ። 

                                                
112
 See Tirmizî, Tefsîr, 30/3191-3194; Ahmad bin Hanbal, I, 276; Kurtubî, XIV, 3. 



93 

 

(ሇ)  ሳይንሳዊ ግኝቶች 
ቅደስ ቁርአን ስሇ ሳይንስ እዴገትና ግኝት የሚያወሱ ብዘ አንቀፆች 
አለ፡፡ እነዙህ አንቀፆች ስሇወዯፉቱ ተናጋሪዎች እንዯሆኑ ማየት 
ይቻሊሌ፡፡ የኢስሊም ዋና ዒሊማ በሰዎች ሌብ ውስጥ የአሊህን አንዴነት 
ማስረፅና ወዯ ቀጥተኛ መንገዴ መምራት ነው፡፡ የሚዲስሳቸው ርዕስ 
ጉዲዮች በሙለ ከዙህ ገዢ አሊማ ጋር የተያያዘ ናቸው፡፡ የተፇጥሮ 
ሳይንስን የተመሇከቱ አንቀፆችን የያው ሇሰዎች ትምህርት እንዱሆኑ 
በማሰብ ጭምር ነው፡፡ ሆኖም ግን ሁለም ከሳይንሳዊ መረጃዎች እና 
ግኝቶች ጋር የሚሰናሰለ የቁርአንን መረጃ የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 
ምሳላዎችን እንጥቀስ፡- 

ቅደስ ቁርአን የሰውን ሌጅ የር ዐዯት እና ሽሌ አፇጣጠር 
በተመሇከተ የቅርብ ጊዛ ሳይንስ የዯረሰበትን ዜርዜር መረጃ  
አቅርቧሌ፡፡113  

ስሇ ሽሌ ጥናት በፃፇው ፅሁፌ ውስጥ ፕሮፋሰር ኪት ኤሌ ሙር 
(Prof. Dr.Keith L. Moor) የሽሌ እዴገትን በዜርዜር ካቀረበ በኋሊ 
ቅደስ ቁርአን ካቀረበው ጋር በማወዲዴር የሚከተሇውን ማጠቃሇያ 
ሰጥቷሌ፡፡ “ሳይንስ ከቅደስ ቁርአን ገሊፃ ጋር ሚስማማ ሲሆን 
እንዯውም ቅደስ ቁርአኑ የህክምና ሳይንስን በተመሇከተ ባቀረበው 
ዜርዜር እና ምሳላዎችን መናዊ ሳይንስን ቀዴሟሌ፡፡” 

ከጥናቱ በኋሊ ድ/ር ሙር ሇቅደስ ቁርአንና ሇነብዩ ሙሏመዴ 
(ሰ.ዏ.ወ) ያሇውን ታሊቅ አዴናቆት ከመግሇጹም በሊይ፤ ከ1400 
ዒመታት በፉት ሇተገሇጠው ቅደስ ቁርአን ተአምራዊነት ጥሌቅ 
ምስክርነቱን ሰጥቷሌ፡፡ Before we are Born በሚሇው ሁሇተኛ 
እትም መፅሏፌ ከቅደስ ቁርአን ያገኘውን ትምህርት አካቷሌ፡፡ ታዱያ 
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 Al-Hajj (The Pilgrimage), 22: 5; Al Mu‟minûn (The Believers), 23: 11-13. 
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"የዙህን መረጃ በቅደስ ቁርአን ውስጥ መገኘት እንዳት 
ታስረዲዋሇህ?" ተብል ሲጠየቅ እንዱህ ነበር የመሇሰው "ቅደስ 
ቁርአን ምንም ሳይሆን ከአሊህ የተወረዯ ነው፡፡"114 

በቅርብ ጊዛ ዩንቨርሱን የተመሇከተ አንዴ ግኝት ተገኝቷሌ፡፡ 
በዩኒቨርሱ ውስጥ ያለት ጋሊክሲዎች እጅግ ፇጣን በሆነ ፌጥነት 
እየተራራቁ ነው፡፡ በዙህ በቅርብ በተገኘው ግኝት መሰረት እነዙህ 
ግዘፌ ጋሊክሲዎች እንዯየሚገኙበት ርቀት መጠን በሆነ ተዚምድሻዊ 
ፌጥነት ይርቃሌ፡፡ ሇምሳላ ከእኛ በ10 ሚሉዮን የብርሃን ዒመት 
ርቀት የሚገኝ ጋሊክሲ 250 ኪል ሜትር በሰኮንዴ በሆነ ፌጥነት 
ይራራቃለ፡፡ ሆኖም ግን ከኛ በ10 ቢሉዮን የብርሃን ዒመት ርቀት 
ሊይ የሚገኝ ዩንቨርስ በ250.000 ኪል ሜትሮች በሰኮንዴ ፌጥነት 
ይርቀናሌ፡፡115  

ይህ ሁኔታ በቅደስ ቁርአን ውስጥ እንዯሚከተሇው ተጠቁሟሌ፡-  

٤٧: الذاريات چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ  
‹‹ሰማይንም በኀይሌ ገነባናት፡፡ እኛም በእርግጥ አስፇዋ ነን፡፡›› 

(አዜ ዚሪያት፡ 47) 

አዚኙና ታሊቁ አምሊካችን ዕዴሜያቸውን ከጨረሱና ከሚፇነደ 
ከዋክብቶች  (Meteors) ይጠብቀናሌ፡፡ ጁፒተር ባሇው ከፌተኛ ስበት፤ 
ሳተርን ዯግሞ በበር በኝነት ምዴርን ሉያጠፎት ከሚችለ የሰማያዊ 
አካሊት ናዲ ይታዯጉዋታሌ፡፡ አንዲንዳ እነዙህን ሁሇት ፕሊኔቶች 
አሌፇው የሚመጡ ሜቴዮርስ አለ፡፡ ጨረቃ ላሊ ብ ሆና 
ትጠብቃሇች፡፡ ጨረቃ ምንም አይነት ከባቢ አየር ስሇላሊት በገጽታዋ 

                                                
114
 Gary Miller, The Amazing Qur’an, pp. 34-39. 

115
 Prof. Dr. Osman Cakmak, Bir اekirdekti Kâinat (The Universe 

was a Seed), p.28. 
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ሊይ በግጭቶች ምክንያት የተፇጠሩ ትሊሌቅ ጉዴጓድች ይታያለ፡፡ 
እነዙህ ጉዴድች መሬት ሊይ ሆነን በአጉሉ መነፅር እንኳን ማየት 
ይቻሊሌ፡፡ ጨረቃን ያሇፈት ዯግሞ ወዯ ምዴር ከባቢ አየር ሲገቡ 
መቃጠሌ ይጀምራ፡፡ ሜትዮርሶች እጅግ ግዘፌ ካሌሆኑ በስተቀር 
የዜናብ ጠብታ ወዯሚያካክለ አቧራዎች ይሇወጣለ፡፡ ይህ 
የሜትርዮቶቺ ወዯ አቧራነት የመሇወጥ ክስተት በተሇምድ "ተወርዋሪ 
ኮከብ"  የምንሇው ነው፡፡116 ከባቢ አየር ምዴርን ከነዙህ ሰማያዊ 
አካሊት አዯጋ ብቻ ሳይሆንም ከህዋ ከሚመጡ ጎጂ ጨረሮችም 
ይጠብቃታሌ፡፡ ቅደስ ቁርአን ይህንን እውነታ እንዱህ ያስቀምጠዋሌ፡- 

٣٢: األنبياء چ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆچ   

‹‹ሰማይንም (ከመውዯቅ) የተጠበቀ ጣራ አዯረግን፡፡ እነርሱም ከተዒምራቶቿ 

ንጊዎች ናቸው፡፡›› (አሌ-አንቢያ፡ 32) 

ቅደስ ቁርአን በአንዴ በኩሌ ስሇ ሰዎች ባህሪና ዴርጊት ሥርአት 
ሲናገር በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዩንቨርሱ የያውን ዴብቅ ምስጢር 
(መረጃ)  እየገሇጠ ሇጥናትና ምርምር የሚጋብዜ መጽሏፌ ነው፡፡  

ከአስራ አራት ምዕተ ዒመታት በፉት ቅደስ ቁርአን እንዱህ ብል 
ነበር፡- 

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    چ 

 ٢٢: الحجر چ  گ  گ

‹‹ነፊሶችንም (ዯመናን) ተሸካሚዎች አዴርገን ሊክን፡፡ ከሰማይም (ከዯመና) 
ዜናብን አወረዴን፡፡ እርሱንም አጠጣናችሁ፡፡ እናንተም ሇእርሱ አዴሊቢዎች 

›ÃÅL‹G<U::$ (አሌ ሑጅር፡ 22) 
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 Prof. Dr. Osman Cakmak, Bir اekirdekti Kâinat (The Universe was a Seed), pp. 94, 127. 
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ከምዕተ ዒመታት በኋሊ በነፊስ አማካኝነት ተክልችና ዯመናት 
እንዯሚዲብሩ በጥናት ተረጋገጠ፡፡ 

"ሁሇቱ ባህሮች የሚገናኙ ሲሆን ሇቀቃቸው፡፡ (እንዲይዋህደ)  በመካከሊቸው 

ጋራጅ አሇ፤ (አንደ ባንደ ሊይ) ወሰን አያሌፌም" (አረ-ሔማን፡ 20)     

٢٠ - ١٩: نالرحم چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ   

የሜዱትራኒያን ባህርና አትሊስ ውቅያኖስ በሚገናኙበት የጂብራሌታር 
ሰርጥ ሁሇቱን ውሃዎች የሚከፌሌ ያሌታወቀና የማይታይ መጋረጃ 
እንዲሇ ሳይንስ አረጋገጠ፡፡ በዙህ መጋረጃ ምክንያት ሁሇቱ የውሃ 
ክፌልች የማይገናኙ ሲሆን የየራሳቸውን ባህሪይ እንዯያዘ ጎን ሇጎን 
ተቀምጠዋሌ፡፡ በኋሊ ሊይ ካፒቴን ጃኮስ ኮስታ (Capitain Jaques 
Cousteau) የተሇያዩ ባህሪይ ያሊቸው ባህሮች በሚገናኙበት ቦታ 
ሁለ ይህ መረጃ እንዲሇ አረጋገጠ፡፡117 

የቅደስ ቁርአን ተዒምር በዙህ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ በውስጡ 
የያዚቸው ህግጋት በሁለም መን በየትኛውም ቦታ ሊለ ሔዜቦች 
የሚሆን ነው፡፡ የትኛውም ሰው ሆነ ሔሉና ሉያሂሰው የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ ላልች የህግ ስርአቶችን የሚያስጨንቃቸውን ተቃርኖ 
የፇታ ነው፡፡ ህግጋቱ በውስጣቸው የያዘት ታሊቅ ጥበብ፤ ፌፁም 
የሆነ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ ሥርአት እንዱይዜ ስሊዯረገው ኢሰሊማዊ 
ስሌጣኔ ወዯቀ ሲባሌ ዯግሞ እንዱያንሰራራ የሚያዯርግ ነው፡፡ ይህ 
ዯግሞ በየትኛው ስሌጣኔ የማይታይ ነው፡፡ 

                                                
117
  ቁርአንና ሳይንስ በሚሇው ርዕስ ሊይ የበሇጠ ሇማወቅ የ Dr.Maurice Bucaille, La Bible le 

Coran et la science: les ecritures saintes examinees a la lumiere des connaissancesmodernes, 

Paris: Seghers, 1980 (The Bible, the Qur’an andscience, trc. Alastair D. Pannell, Karaçi, t.y.); 

Afzalurrahman,QuranicSciences,London1981;http://www.islamiyayinlar.net/content/view/106/8

/.  
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የሔዜቦች ዕጣ ፇንታ ከፌፁም መሏይምነትና ጨሇማ ውስጥ 
መንከራተት በሆነበት ወቅት ፉዯሌ ባሌቆጠሩና ባሌተማሩ ነብይ 
አማካይነት 23 ዒመታት በፇጀ ጊዛ ውስጥ ዒሇም ዲግም ወዯ 
ቀዴሞዋ ሊትመሇስ በብርሃን ተሞሊች፡፡  
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ምዕራፌ አራት 

የእዜነት ነብይ፣ ሙሏመዴ ሙስጠፊ (ሰ.ዏ.ወ) 

የሌጅነት እና የወጣትነት ጊዛያቸው 
 

የአሊህ መሌዕክተኛ እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ571፣ በኢስሊማዊ 
የጨረቃ አቆጣጠርበወርሏ ረቢአሌ አወሌ በ12ኛው ቀን በዕሇተ ሰኞ ወዯ 
ምዴራችን መጥተው በበረከት ሞሎት፡፡ በእናታቸውም ሆነ በአባታቸው 
ከተከበረው የቁረይሽ ነገዴ ነበሩ፡፡  

የነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) የሌጅነትና ወጣትነት ጊዛ ወዯፉት የሚጠብቃቸውን 
ብሩሁን መን የሚያመሇክት ነበር፡፡ የእረኝነት፣ ከዙያም የንግዴ ንፁህና 
ምርጥ ጊዛ አሳሌፇዋሌ፡፡118 በሏቀኝነታቸውና በሚዚናዊነታቸው ታዋቂ 
ሇመሆን የበቁ፤ በዙህም ባህሪያቸው የተከበሩና የተፇቀሩ ነበሩ፡፡  

ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ከሰዎች ሁለ ምርጥ ነበሩ፡፡ በፅዴቅና ከማንም 
የበሇጡ፤ የሥነ ምግባር ማማ ሊይ የተቀመጡ አንጸባራቂ ፇርጥ ነበሩ፡፡ 
የጎረቤቶቻቸውን መብት የጠበቁ፣ ፌፁም ታማኝና ትሁት የነበሩ፣ 
ከመጥፍ ባህሪያትና ሥራ የተጠበቁ ነበሩ፡፡ አንዴንም ሰው ሲሰዴቡ ሆነ 
ሲያንጓጥጡ አሌተዯመጡም፤ በክፈ  ምሊስም ሆነ በአካሌ አንደንም  
ሰው ሲጎደ አሌታዩም፡፡ አምሊክ ምርጥ ሰብዕናን ሁለ ሊበሳቸው  
በመሆኑ በመካ ሰዎች ንዴ "ሙሏመዴ አሌ ኢማን" (ሙሏመዴ 
ታማኙ) በመባሌ ነበር የሚታወቁት፡፡ ከሌጅነታቸው ጀምሮ በዙህ ስም 
ነበር የሚጠሩት፡፡119  

                                                
118
 Bukhari, Icâre, 2; Abû Dâwud, Edeb, 17, 82; Hâkim, III,200. 

119
 Ibn-i Hişâm, I, 191; Ibn-i Sa‟d, I, 121, 156. 
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ላሊው ይቅርና ነብይ ከሆኑ በኋሊ እንኳ ጠሊቶቻቸው ከራሳቸው ወገኖች 
የበሇጠ ንብረታቸውን የሚያስቀምጡት ከእርሳቸው ንዴ ነበር፡፡  

በመካ ውስጥ በዯረሰ የጎርፌ አዯጋ ካዕባ በፇረሰበት ወቅት፤ ዒረቦች 
ካዕባን ዲግም ገንብተው ነበር፡፡ ሆኖም ግን ሏጀረሌ አስዋዴን (የመካ 
ጥቁር ዴንጋይ) በቦታው የማስቀመጥ ክብር ይገባኛሌ ጥያቄ ወዯ ዯም 
አፊሳሽ ብጥብጥ ውስጥ ሇመግባት ጫፌ ዯርሰው ነበር፡፡ ሆኖም ግን 
በነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ዲኝነት በመስማማታቸው ዴንቅ ብሌሃት 
ምክንያት ከእሌቂትና ከንብረት ውዴመት ተርፇዋሌ፡፡120 

ነብዩ 25 ዒመት ሲሞሊቸው በታማኝነታቸው የተማረከችው ክብርቷ 
ኸዱጃ የጋብቻ ጥያቄ አቀረበችሊቸው፡፡ በአስራ አምስት አመት 
ትበሌጣቸው ነበር፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) ጥያቄዋን ተቀብሇው፤ ፌፁም 
ምርጥ ቤተሰብ ሇመመስረት ሇሚፇሌግ ሁለ ምሳላ ሉሆን የሚችሌ 
ትዲር መሠረቱ፡፡ የወጣትነት ጊዛያቸውን በሙለ ከኸዱጃ (ረ.አ) ጋር 
ነበር ያሳሇፈት፡፡ ከዱጃ ካሇፇች በኋሊም ያለትን አምስት አመታት 
እንዱሁ ከሳውዲ ጋር አሳሇፈ፡፡ ሁሇቱም ሴቶች ከዙህ በፉት ያገቡና 
ዕዴሜያቸው የገፊ ነበር፡፡ የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የጋብቻ ዒሊማ ሰብአዊ 
አሉያም ፖሇቲካዊ ግብ ነበረው፡፡ የሁለም ጋብቻዎቻቸውና ዒሊማ ከዙህ 
አይወጣም፡፡ አንዲንዴ ሰዎች እንዯሚለት የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የትዲር 
ፌሊጎት በ"ሴሰኝነት" የተመራ ቢሆን ኖሮ በወጣትነት ጊዛያቸው በአስራ 
አምስት አመት ከምትበሌጣቸው የሌጆች እናት ጋር ተወስነው 
አያሳሌፈም ነበር፡፡121 

                                                
120
 1Ibn-i Hişâm, I, 209-214; Abdürrezzâk, V, 319. 

121
  For details on the wisdom of our master the Prophet‟smore than one marriage see Osman Nuri 

TOPBAŞ,Hazret-i Muhammed Mustafâ, Istanbul 2008, I, 130-140. 
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የነብይነት ጊዛ 
ነብዩ አርባ ዒመት ሲሞሊቸው አሊህ (ሱ.ወ) ሇነብይነት ተሌዕኮ 
መረጣቸው፡፡ "አንብብ፣ በዙያ (ሁለን) በፇጠረው ጌታህ ስም…."122 

ሇተወሰኑ ቀናት ግሇሰቦችን ወዯ ኢስሊም ከጠሩ በኋሊ አንዴ ቀን በሶፊ 
ኮረብታ ሊይ ወጡና ሇቁረይሽ ነገድች የሚከተሇውን ጥያቄ አቀረቡ፡- 

"የቁረይሽ ህዜብ ሆይ! ከዙህ ተራራ ጀርባ እናንተን ሇማጥቃት ያዯፇጠ 
ጦር አሇ ብዬ ብነግራችሁ ታምኑኛሊችሁ?" ሰዎቹ "አዎን እናምንሀሇን! 
አንተን እውነት ስትናገር ብቻ ነው የምናውቅህ፣ ሏሰት ከአፌህ የሇም" 
አለ፡፡ ይሄኔ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ነብይ እንዯሆኑና አሊህ (ሱ.ወ) 
አስጠንቃቂ አዴርጎ እንዯሊካቸው አወጁ፡፡ እጅግ ጥሌቅ በሆነ ስሜት 
በእርሳቸው ቃሌ ያመነና የአሊህን ትእዚዜ ተከትል መሌካም ሔይወት 
ሇመኖር የፇሇገ አሊህ (ሱ.ወ) በመጪው ዒሇም ስኬትን 
እንዯሚያጎናፅፇው ተናገሩ፡፡ የካዯ ዯግሞ አሳማሚ ቅጣት 
እንዯሚጠብቀው አስጠነቀቁ፡፡ በዙህች ምዴር ሊይ ሲኖሩ ሇሚቀጥሇው 
ዒሇም መጋጀት እንዲሇባቸው አሳሰቡ፡፡ ሆኖም ግን ሰዎችን ሇመናት 
ከቆዩበት ዕምነት በቀሊለ ማሊቀቅ እንዯማይቻሌ አሌተነጋቸውም፡፡123 

ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ሰዎች የእውነትን መንገዴ እንዱቀበለ 
ያሌፇነቀለት ዴንጋይ የሇም፡፡ ሰዎችም የዚኑ ያህሌ መከራና ስቃይ 
አዴርሰውባቸዋሌ፡፡ ቤት ሇቤት ዝረዋሌ፤ ካዕባን ሉጎበኙ የመጡት ሆነ 
በገበያ ቦታ የተገኙትን ሰዎችን አናግረዋሌ፤ ያገኙዋቸውን አጋጣሚዎች 
በሙለ ተጠቅመዋሌ፡፡ ዯከመኝ ሰሇቸኝ ሳይለ፣ ቀንዯኛ ጠሊቶቻቸው 
ሇሆኑት ሳይቀር የኢስሊምን እውነት ነግረዋሌ፡፡ ”በርሱም ሊይ ምንም 
ዋጋ አሌጠይቃችሁም፡፡ ከአስመሳዮችም አይዯሇሁም"124 የሚሇውን 

                                                
122  Al-Alaq (The Blood Clot), 96: 1-2. 
123  See Bukhari, Tefsîr, 26/2; Ahmad bin Hanbal, I, 159, 111. 
124

 Sâd, 38: 86.  
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የአሊህን ቃሌ በማውሳት እርሳቸው መሌዕክተኛ ብቻ እንዯሆኑ  
ክረዋሌ፡፡ 

ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) በመናቸው እንዯነበሩት አብዚኛዎቹ ሰዎች 
ማንበብና መፃፌ የማይችለ መሃይም ነበሩ፡፡125  ሇሰዎች የሚናገሩትን 
ነገር ከላልች መፅሏፌት ሆነ ከሰዎች ተምረውታሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ 
ሔይወቱን በሙለ መሏይም የነበረ ሰው ዴንገት ተነስቶ ከዙህ ቀዯምም 
ሆነ በኋሊ ተወዲዲሪ ያሌተገኘበትን መረጃ እጅግ ዴንቅ በሆነ አቀራረብ 
ሇሰዎች መስበክ የሚችሇው ወሔይ ከወረዯሇት ብቻ ነው፡፡ የነብዩ 
ጠሊቶች እንኳን ይህንን መስክዋሌ፡፡  

ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) የሚያውቋቸው ጣኦት አምሊኪዎች የነብዩን የመጠቀ 
ስብእና ስሇሚያውቁ እየዋሹ እንዲሌነበሩ እርግጠኞች ነበሩ፡፡ ሆኖም ግን 
በረጉት ስርአት የሚያገኙት ቁሳዊ ጥቅም ስሇሚቀርባቸው አምርረው 
ተቃወሙ፡፡ አንዴ ጊዛ የነብዩ ቀንዯኛ ጠሊትና አጎታቸው የነበረው አቡ 
ጃህሌ እና ጓዯኞቹ ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ያስቆሙዋቸውና "ሙሏመዴ ሆይ! 
በአሊህ ይሁንብን በአንተ አንክዴም፡፡ አንተ በኛ ንዴ እጅግ ሏቀኛና 
እውነተኛ እንዯሆንክ እናውቃሇን፡፡ የእኛ ችግር በምትናገራቸው አንቀፆች 
ሊይ ነው፡፡ " ብሇዋቸው ነበር፡፡126 

ጣዖት አምሊኪዎች ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) የያዘትን ተሌዕኮ 
እንዱተው ያሌሞከሩት ነገር የሇም፡፡ አጎታቸውን በሽምግሌና ሌከዋሌ፡፡ 
ንጉስና ሏብታም ሉያዯርጓቸው፤ ከምታምር ሴት ጋር ሉያጋቡዋቸው 
እንዯ መዯሇያ አቅርበውሊቸዋሌ፡፡ "አንተ የፇሇግከውን ሌናዯርግ ቃሌ 
እንገባሌሀሇን!" እስከማሇት ዯርሰዋሌ፡፡ ሆኖም ግን ነብዩ ሙሏመዴ 
(ሰ.ዏ.ወ) በማያሻማ መሌኩ ምሊሻቸውን ሰጥተዋሌ፡፡  

"ከናንተ የምፇሌገው ነገር የሇም፡፡ ሃብትም፣ቁሳቁስም፣ንግስናም ሆነ 
ሹመት አሌፇሌግም፡፡ የኔ ብቸኛ ፌሊጎት አንዴ ብቻ ነው፡፡ ‹ጣኦት 

                                                
125 Al-Ankabût (The Spider), 29: 48. 
126  Vâhidî, Esbâbü Nüzûl, p. 219; Tirmizî, Tefsîr, 6/3064. 
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ማምሇካችሁን አቁሙና አሊህን ብቻ አምሌኩ፡፡" (ኢብን ከሲር፣አሌቢዲያ 
III 99-100) 

ጣኦት አምሊኪዎቹ የነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ቁርጠኝነት ሲያዩ ወዯ ጥቃት 
ተሸጋገሩ፡፡ በየቀኑ በሙስሉሞቹ ሊይ የሚያዯርሱትን ጭቆናና ስቃይ 
ማጠናከር ያዘ፡፡ አንዲንድቹ ሙስሉሞች ወዯ አቢሲኒያ ተሰዯደ፡፡  

ጣኦት አምሊኪዎች ከሙስሉሞችና ጠባቂዎቻቸው ጋር ያለ ማህበራዊ 
ግንኙነቶች በሙለ እንዱቋረጡ አዯረጉ፡፡ ጋብቻም ሆነ ማህበራዊ 
ግንኙነቶችን ከሇከለ፡፡ ይህንንም ከትበው በካእባ ግዴግዲ ሊይ 
አንጠሇጠለ፡፡ ይህ ማዕቀብ ሇሶስት ተከታታይ አመታት ቀጠሇ፡፡ 
ሙስሉሞች እጅግ ተሰቃዩ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ከይዴ ኢብን 
ሏሪስ ጋር ሆነው ከመካ በ160 ኪ.ሜ ርቃ ወዯምትገኘው ጧኢፌ  
ተጓዘ፡፡ በዙያም የከተማዋን መሪዎች ሲያነጋግሩ ሇ10 ቀናት ቆዩ፡፡ 
ከመሪዎቹ አንዲንድቹ ከናታቸው ጋር ዜምዴና ነበራቸው፡፡ ነገር ግን 
ያገኙት ምሊሽ ፇፅሞ ተገቢ ያሌሆነ ነበር፡፡ ከማንጓጠጥና ከማፋዜ ባሻገር 
የከተማዋን ወጣቶችና ባሪያዎቻቸውን አሰሌፇው በዴንጋይ 
አስዯበዯቡዋቸው፡፡ በዙህ እጅግ የሇየሇት ጭካኔና ስቃይ ውስጥ ቢሆኑም 
እንኳን እዜነታቸው ከሰብአዊ በቀሌ ስሜታቸው በእጅጉ የበሇጠ ነበር፡፡ 
ሌባቸው ፌፁም ንፁህ ነበር፡፡ 

"አሊህ ሆይ! የአቅሜን ዯካማነት፣ የብሌሏቴን ጥቂትነት፣ ከሰዎች ንዴ 
የተናቅሁ መሆኔን ሊንተ ስሞታ አቀርባሇሁ፡፡ የአዚኞች ሁለ አዚኝ 
የሆንከው የዯካሞች አምሊክ ሆይ! ሇማን ትተወኛሇህ? ሇሚጠለኝ 
ባክዮች? ጉዲዩን ከጠሊት እጅ አስገባኸውን? አንተ ካሌተቆጣህብኝ ግዴ 
የሇኝም፡፡ ማርታህና ይቅርታህ ይበሌጥብኛሌ፡፡ ቁጣህ እንዲይሰፌንብኝ 
ጨሇማን በገሰስክበት ብሩህ ማንነትህ፤ ይህችንም ሆነ መጭውን አሇም 
ባቆምህበት ኃይሌና ችልታህ እጠይቅሃሇሁ፡፡ ውዳታህን እስካገኝ 
እዯክማሇሁ፡፡ መሊም ሆነ ኃይሌ ያንተ ቢሆን እንጂ የሇም፡፡ "    (ኢብን 
ሑሻም II 29-30፣ ሏይታሚ VI 35)   
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ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ከጧዑፌ መሌስ የነበራቸው ጉዝ እንዱህ 
ይገሌፁታሌ፡፡  

"በከፌተኛ ሏን ውስጥ ነበርኩ፡፡ ቀርኑሌ ሳሉም ከሚባሌ ቦታ ስዯርስ 
እጅግ ዯክሞኝ ሰውነቴ ሁለ ተሳስሮ ነበር፡፡ ቀና ብዬ ወዯ ሰማይ 
ስመሇከት ዯመና ከፀሏይዋ ጠሌልኝ ተመሇከትሁ፡፡ አትኩሬ ስመሇከት 
ጅብሪሌን  አየሁት፡፡ "አሊህ (ሱ.ወ) ህዜቦችህን እንዳት እንዲሰቃዩህና 
ከሇሊ ሇመስጠት አሻፇረኝ እንዲለህ አይቷሌ፡፡ አንተ ያዜካቸውን 
እንዱያዯርጉ የተራሮችን መሌዏክት ሌኳሌ" አሇኝ፡፡ ከዙያም የተራራው 
መሌዒክ ሰሊምታ አቀረበሌኝ፡፡ ከዙያም "ሙሏመዴ ሆይ! … አንተ 
ያዜከኝን እንዴፇፅም አሊህ (ሱ.ወ) ሌኮኛሌ፡፡ ምን እንዲዯርግሌህ 
ትፇሌጋሇህ? ፌሊጎትህ ከሆነ እነዙህን ሁሇት ተራሮች አንስቼ አናታቸው 
ሊይ መፇርከስ እችሊሇሁ" አሇኝ፡፡ እኔም "አይሆንም! ሌጆቻቸውና የሌጅ 
ሌጆቻቸው አሊህን ብቻ የሚገዘ እንዱሆኑ እርሱን እሇምነዋሇሁ" 
አሌኩኝ፡፡" (ቡኻሪና ሙስሉም) 

በዙያኑ ሰሞን ከመዱና የመጡ ሰዎች እስሌምናን ተቀበለ፡፡ በመዱናም 
እስሌምናን ማስተማር ጀመሩ፡፡ ስሇ ዱኑ የሚያውቅ ሰው 
እንዱሌኩሊቸው ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ጠየቁ፡፡ በትንሽ ጊዛ ውስጥ ኢስሊም 
ያሌገባበት ቤት አሌነበረም፡፡ በመጨረሻም የመዱና ሰዎች ነብዩን 
(ሰ.ዏ.ወ) ወዯነርሱ እንዱመጡ ጋበዘዋቸው፡፡ ከሇሊም 
እንዯሚሰጡዋቸውም ቃሌ ገቡሊቸው፡፡ 

የመዱና ጊዛ 
ጣዖት አምሊኪያን በሙስሉሞች ሊይ እያዯረሱ ያለት ስቃይና መከራ 
ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ፣ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሇተከታዮቻቸው በዴብቅ ወዯ 
መዱና እንዱሰዯደ ነገሩ፡፡ ይህን የተረደት ጣዖት አምሊኪያን የነብዩን 
(ሰ.ዏ.ወ) ብቸኝነት ተገንዜበው ሉገዴለዋቸው ማሴር ጀመሩ፡፡ 
ከእያንዲንደ ነገዴ አንዴ አንዴ ወጣት መሇመለና ሁለም እኩሌ 
በመሳሪያ እንዱመቱዋቸው ተስማሙ፡፡ ዕቅደ ከግዴያው በኋሊ የሚነሳን 
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የበቀሌ ጦርነትን ሇመከሊከሌ የታሰበ ነበር፡፡ በዙህ ወቅት አሊህ (ሱ.ወ) 
ነብዩን እንዱሰዯደ አዚቸው፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ ከእርሳቸው ንዴ 
ንብረታቸውን ያስቀመጡት ሇየባሇቤቶቻቸው እንዱመሌስሊቸው ዒሉን 
(ረ.ዏ) ወከለ፡፡127 

የዚን ዕሇት ምሽት ነፌስ ገዲዮች የነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ቤት ከበቡ፡፡ ነገር ግን 
ሁለም ተኙ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ከያሲን ምዕራፌ የመጀመሪያዎቹን 
አንቀፆች እያነበቡ በመካከሊቸው አሇፈ፡፡ ማንም ያያቸው አሌነበረም፡፡ 
ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ከ13 የጥሪ ዒመታት በኋሊ ወዯ መዱና 
ተሰዯደ፡፡  

መዱና እንዯዯረሱ የመዱናን ሰዎች ከመካ ሰዎች ጋር ወንዴማማች 
አዯረጉ፡፡ መዱናዎችም (አንሷሮች) "ንብረቴ ይኸውሌህ፣ ግማሹ ያንተ 
ነው" እያለ ሇመካዎች (ሙሏጀሮች) በሮቻቸውን ወሇሌ አዴርገው 
ከፇቱ፡፡ መብቃቃት የነገሰባት የሙሏጂሮች ሌብ ግን ምሊሹ ይህ ነበር፡- 
"ንብረትህ የተባረከ ይሁን ወንዴሜ ሆይ! የገበያውን መንገዴ ካሳየኸኝ 
በቂ ነው!" 128 

በመዱና ነዋሪ የሆኑትን ሙሏጀሮችን፣ አንሳሮችንና አይሁድችን 
ሉያስተዲዴር የሚችሌ ሔገ መንግሥት ተቀረፁ፡፡ ይህ በዒሇም ታሪክ 
ውስጥ የመጀመሪያ በፅሁፌ የተጋጀ ሔገ መንግስት ነው፡፡ 129 

በኢስሊም ቅዴመ ታሪክ የተካሄደት ጦርነቶች በሙለ ምክንያታቸው 
ጣዖት አምሊኪዎች በሙስሉሞች ሊይ የፇፀሙት ተዯጋጋሚ ትንኮሳ 
ነበር፡፡ ጣዖት አምሊዎኪዎች ከሙስሉሞች ጋር የገቡዋቸውን ውልችና 
ስምምነቶች በሙለ አፌርሰው ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት ነቢዩም ሆኑ 
ሙስሉሞች ወዲሌፇሇጉት፣ ነገር ግን ወዯማይቀረው ጦርነት ገቡ፡፡ ነገር 
ግን ነብዩና ሙስሉሞች ያዯረጉዋቸው ጦርነቶች በሙለ እዜነት 

                                                
127
 Ibn-i Hishâm, II, 95, 98.  

128 Bukhari, Büyû, 1. 
129
 M. Hamîdullah, The First Written Constitution in the World, Lahore 1975. 
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ተሇይቶት አያውቅም ነበር፡፡ ምንም እንኳን ዏረቢያ በሙለ በነብዩና 
በሙስሉሞች ቁጥጥር ስር ብትሆንም የበቀሌ ስሜት እንዲይኖርና ዯም 
መፌሰስ እንዲይከሰት አዴርገዋሌ፡፡ በየትኛውም ወቅት የሚፇጠሩ 
አሇመስማማቶችና ችግሮች በንግግርና በስምምነት እንዱፇቱ ጥረት 
ያዯርጉ ነበር፡፡  

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) 29 በሚሆኑ ወታዯራዊ መቻዎች ሊይ ተሳትፇዋሌ፡፡ 
አስራ ስዴስቱን ምንም አይነት አካሊዊ ግጭት ውስጥ ሳይገቡ በስምምነት 
ጨርሰዋቸዋሌ፡፡ በ13 ሊይ ግን ውጊያ ያዯረጉ ሲሆን በነዙህ ጦርነቶች 
ውስጥ 140 ሙስሉሞች ሰማዕት ሲሆኑ ከጠሊት ወገን 335 ሰዎች 
ሞተዋሌ፡፡130  

የኢስሊም የጦርነት ዒሊማ ሰዎችን መግዯሌ፣ምርኮን መሰብሰብ፣ የግሌ 
ወይም ቁሳዊ ጥቅሞችን አሉያም በቀሌ ሇመሻት አይዯሇም፡፡ የኢስሊም 
ጦርነት ዒሊማ ጭቆናን ማስወገዴ፣ የእምነት ነፃነትን ማስፇን፣ ሰዎች 
ቀጥተኛውን መንገዴ እንዱመሇከቱ የአስተሳሰብ ነፃነታቸውን 
እንዱጠቀሙ ምቹ ሁኔታዎችን መፌጠርና ኢ ፌትሀዊነትን ማስወገዴ 
ብቻ ነው፡፡  

ተወዲዲሪ የላሇው ስነ ምግባራቸው 
የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) እዜነት ሇሰዎች ብቻ የተገዯበ ሳይሆን ሇተክልችና 
እንሰሶችም ጭምር የተረፇ ነው፡፡ ጣኦት አምሊኪዎች ስምምነታቸውን 
በመጣሳቸው ምክንያት ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) አስር ሺ ወታዯሮች ይው ወዯ 
መካ ይምታለ፡፡ በጉዝ ሊይ ሳለ ባታለክ አካባቢ አርጅ በሚባሌ ቦታ 
ሊይ ሲዯርሱ አንዱት እመጫት ውሻ ተርግታ ሌጆቿን ስታጠባ 

                                                
130

  See Prof. Dr. M. Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları(The Battles of HE the Prophet), 

Istanbul 1991; Dr.Elşad Mahmudov, Sebep ve Sonuçları Itibâriyle Hazret-I Peygamber’in Savaşları 

(The Battles of HE Prophet in terms 
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ተመሇከቱ፡፡ ወዱያውኑ ጁአይሌ ቢን ሹራካን ጠሩትና ውሻዋ በሰራዊቱ 
እንዲትረበሽ እንዱጠብቋት አዘ፡፡131 

አንዴ ጊዛም ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) በአንዴ አንሷር አትክሌት ቦታ ሲያሌፈ 
አንዴ ነገር ያቆማቸዋሌ፡፡ አንዴ ግመሌ ነብዩን ሲመሇከት ማሌቀስና 
ማጓራት ይጀምራሌ፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) ወዯ ግመለ ሄደና ጆሮው ስር 
አሻሹት፡፡ ግመለም ተረጋጋ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ግን "ይህ ግመሌ የማን 
ነው?" ሲለ ጠየቁ፡፡ አንዴ ወጣትም ቀርቦ "የኔ ነው የአሊህ መሌዕክተኛ" 
አሊቸው፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) "አሊህ በሰጠህ እንሰሳ ጉዲይ እርሱን 
አትፇራምን? በበቂ ሁኔታ እንዯማትመግበውና ሥራም እንዯምታበዚበት 
ነግሮኛሌ!" ሲለ አስጠነቀቁት፡፡ (አቡ ዲውዴ፣ ጂሃዴ 44/2549) 

ላሊ ጊዛ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) አንዴ ሰው ሉያርዯው ባዚጋጀው በግ ፉት ቢሊዋ 
ሲስሌ ይመሇከታለ፡፡ ሰውየውን "ሁሇቴ ሌትገዴሇው ትፇሌጋሇህ? ሇምን 
በጉ ሳያይህ ቢሊዋን አትስሌም” ሲለ አስጠነቀቁት፡፡  

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ)  ምንም እንኳን የመቅጣትና ብዴርን የመመሇስ ኃይሌ 
ቢኖራቸውም፣ ከፌተኛ ስቃይና መከራ ያዯረሱባቸውን ሰዎች ይቅር 
ብሇዋሌ፡፡ ላሊው ይቅርና በቃሊት እንኳን ሉገስፁዋቸው ሆነ 
ሉያሳቅቋቸው አሌፇሇጉም፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ)  አማኝንም ሆነ ኢአማኒያንን 
መጉዲት አይፇሌጉም፡፡ ማንንም ሳይሇዩ ሇሁለም ምርጥ ባህሪያቸውን 
አሳይተዋሌ፡፡ መካን ያሇምንም ዯም መፊሰስ ሲይዘ ሇዒመታት መሪር 
ጠሊቶቻቸው የነበሩት የመካ ነዋሪዎች ከነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ፉት ቀርበው 
የሚሎቸውን ይጠባበቁ ነበር፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) "የቁረይሽ ሰዎች ሆይ! 
ምን የማዯርጋችሁ ይመስሊችኋሌ? ሲለ ጠየቋቸው፡፡ እነርሱም "አንተ 
በኛ ንዴ የተከበርክ ሰው ነህ፤ ካንተም የምንጠብቀው የተከበረ ነገር 
ነው፡፡" አለ፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) "ዮሴፌ (ዏ.ሰ) ሇወንዴሞቹ ‹ዚሬ በናንተ 
ሊይ ወቀሳ የሇባችሁም፤ አሊህ ሇናንተ ይምራሌ፤ እርሱም ከአዚኞቹ ሁለ 

                                                
131 Vâkıdî, II, 804. 
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ይበሌጥ አዚኝ ነው›132 እንዲሊቸው እኔም ይህንኑ እሊቸዋሇሁ፡፡ ሂደ ነፃ 
ናችሁ!" አሎቸው፡፡ 

የዚን ቀን በዐሐዴ ጦርነት ጊዛ እጅግ የሚወዶቸውን አጎታቸውን 
የሏምዚን ሌብ ያኘከችውን ሑንደንም ይቅር ብሇዋታሌ፡፡ ላሊው ይቅርና 
ሌጃቸውን ይነብን (ረ.ዏ) የገዯሊት ሂበር ኢብን አስዋዴ ምህረትን 
አግኝቷሌ፡፡133   

የአሊህ መሌዕክተኛ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) እጅግ ትሁት ነበሩ፡፡ መካ 
በተከፇተችበት ወቅት፤ በሰዎች ንዴ እንዯ ሃይሇኛ ሰው በታዩበት 
ወቅት አንዴ ሰው ወዯ እርሳቸው እየተንቀጠቀጠ ቀረበ፡፡ ነብዩም 
"ተረጋጋ! ንጉስም ገዢም አይዯሇሁም፡፡ እኔ ቋንጣ ስጋ የምትበሊ 
የቁረይሽ ሴት ሌጅ ነኝ!" ብሇው አረጋጉት፡፡ (ኢብን ማጃህ አይታም 30፣ 
ሏኪም III 50/4366) 

ተከታዮቻቸውን "የአሊህ ባሪያና መሌዕክተኛ" ብሊችሁ ጥሩኝ ይለ ነበር፡፡ 
134 ሰዎች ነብይነታቸውን ምስክርነት ሇመስጠት ሲመጡ "አብደሁ" 
(ባሪያው) የሚሇውን መሇያቸውን እንዱለ ያዯርጉ ነበር፡፡ ይህን 
የሚያዯርጉት ሔዜቦች ዲግም ሇሰው መሇኮትን ከመስጠት እንዱቆጠቡ 
(እንዱታቀቡ) ሇማዴረግ ነበር፡፡ በሰዎች ወትር “ከሚገባኝ በሊይ ዯረጃ 
አትስጡኝ፡፡ እኔ በአሊህ ፉት ባሪያውና መሌዕክተኛው ነኝ" ይለ ነበር፡፡   
(ሏይታሚ II 21) 

አቡ ዐማማ (ረ.ዏ) እንዱህ ይሊሌ፡- "የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ንግግራቸው በሙለ 
ስሇ ቁርአን ነበር፡፡ (ስሇ ቁርአን ያወራለ፤ ያብራራለ፡፡) የአሊህንም ስም 
በተዯጋጋሚ ያወሳለ፡፡ ተራ ንግግር ውስጥ አይገቡም፡፡ ስብከታቸውን 
ትንሽ፣ አምሌኮዋቸውንረም ያዯርጋለ፡፡ ባሇቤቷ ከሞተባት ሴት ጎን 
ሇመሄዴ ቅሬታ አይገባቸውም፡፡ ከዴሆች ጋር ከመሆንና ችግሮቻቸውን 

                                                
132
  Yûsuf (Joseph), 12: 92. 

133 Muslim, Akdıye, 9; Vâkıdî, II, 857. 
134  Bukhari, Anbiyâ, 48. 
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ከመፌታት ወዯ ኋሊ አይለም፡፡ በፌፁም እብሪተኛም አሌነበሩም፡፡" 
(ሏይታሚII 20፡ ነሳዑ፣ጁምዒ 31) 

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ)  በርህራሄ፣ ጨዋነትና ሽክታ ምሳላ ናቸው፡፡ ሌብሳቸው 
ንጹህና ሥርዒታማ እንዯሆነ ያረጋግጡ ነበር፡፡ ዜርክርክነትን 
አይታገሱም፤ የፀጉርና ፂምን ዜብርቅርቅነት አያበረታቱም፡፡ ከአፊቸው 
የብሌግና ቃሌ ተሰምቶ አይታወቅም፡፡  

"የፌርዴ ቀን ከመሌካም ባህሪ የበሇጠ የስራን ሚዚን ከባዴ የሚያዯርግ 
የሇም፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) መጥፍ እንቅስቃሴን የሚያዯርግንም ሆነ የብሌግና 
ቃሊትን የሚናገርን ሰው አይወዴም" ብሇዋሌ፡፡ (ቲርሚዙ፣ ቢር 62/2002) 

አንዴ ሰው ያሌተገባ ነገር ተናግሯሌ ወይም አዴርጓሌ የሚባሌን ነገር 
ሲሰሙ "እከላ እከላ" ብሇው የሰሙትን ስም ጠርተው በአዯባባይ 
አያዋርደትም (አይገስፁትም) ነበር፡፡ እንዱህ ነበር የሚለት "ሇምንዴን 
ነው አንዲንዴ ሰዎች እንዱህ የሚለት ወይም የሚያዯርጉት" (አቡ ዲውዴ፣ 

አዲብ 5/4788) 

በአሊህና በመሌዕክተኛው ትዕዚዜና ሔግጋት አማካኝነት የሴቶች ዯረጃ 
ወዯ ፌፁም ተምሳላትነት ተሸጋግሯሌ፡፡ በዙህም ምክንያት ሴቶች 
በጨዋነትና ፃዴቅ ተምሳላት ሇመሆን በቅተዋሌ (ችሇዋሌ)፡፡ እናትነት 
ክብር አግኝቷሌ፡፡  

"ጀነት በእናታችሁ እግር ስር ነው"135በሚሇው የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ንግግር 
እናቶች እንዯ እምነት መሠረት ሆነዋሌ፡፡ አይሻ (ረ.ዏ) እንዯመሰከረችው 
ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ባሇቤታቸውን በምንም አይነት መሌኩ ረብሸው፤ 
በእጃቸውም አንዴ ሰው ጎዴተው አያውቁም፡፡136   

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ቸር ነበሩ፡፡ ከመካ ጣዖት አምሊኪዎች መካከሌ ሰፌዋን 
ኢብን ዐመያህ ከተከበሩ ባሇሟልች አንደ ነበር፡፡ ምንም እንኳን በወቅቱ 

                                                
135 Nesai, Jehad, 6; Ahmad bin Hanbal, III, 429. 
136 Ibn-i Majah, Nikâh, 51. 
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ሙስሉም ባይሆንም በሁነይን እና ጧኢፌ ጦርነቶች ሊይ ከሙስሉሞች 
ጋር ተዋግቷሌ፡፡ ነብዩ በጂራናህ ሞርኮ እየተመሇከቱ ሳሇ ሰፌዋን የበግ 
መንጎችን በአዴናቆት ሲመሇከት አዩትና "ፇሌግሃቸው እንዳ? ሲለ 
ጠየቁት፡፡ ሰፌዋንም በአዎንታ መሇሰ፡፡ ነብዩም "ውሰዲቸሁ፣ ሁለም 
ያንተ ነው!" አለት፡፡ ሰፌዋን ራሱን መቆጣጠር አሌቻሇም፡፡ በአዴናቆት 
እንዯተዋጠ፡-  “ከነብይ ውጭ ማንም እንዱህ ቸር መሆን አይችሌም!" 
አሇና እስሌምናን ተቀበሇ፡፡137  

ታዱያ ወዯ ነገደ ሲመሇስ እንዱህ ብል ነበር፡- "ሰዎቼ ሆይ! (በፌጥነት) 
ሙስሉም ሁኑ፡፡ ሙሏመዴ ታሊቅ ቸርነት እያሳየና ስጦታ እየሰጠ 
ነው።" (ሙስሉም ፇዲይሌ 57-58፣ አሔመዴ ኢብን ሏንበሌ III 107-108) 

የአሊህ መሌዕክተኛ ከዙህ ዒሇም በሞት የተሇዩት በጁን 8፣ 632፤ 
በኢስሊማዊ አቆጣጠር በ11ኛው ዒመት ሂጅራ በወርሃ ረቢዒሌ አወሌ 
በ12ኛው ቀን ነበር፡፡  

ወዯ መዱና በስዯት ከመጡ በአስር አመታት ውስጥ ከኦማን እስከ ቀይ 
ባህር፣ ከየመን እስከ ዯቡብ ሶሪያ ያካሇሇ የፅዴቅ ስርዒት ገነቡ፡፡ ዒረቦች 
በታሪክ ውስጥ ሇመጀመሪያ ጊዛ አንዴ ሆኑ፡፡ ፇረንሳዊው አብሰሌሳይ 
ስሇ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ)እንዱህ ነበር ያሇው፡፡ 

"በውስን ግብዒት ታሊቅ ግብን ሰንቆ ታሊቅ ውጤትን ማምጣት የታሊቅ 
ሰውነት መሇኪያዎች ናቸው፡፡ በዙህ በኩሌ በመናት ታሪክ ውስጥ 
ከታሊቁ ሙሏመዴ ጋር የሚወዲዯር ማን አሇ?" 138 

ወሰን የላሇው ፌቅራቸው 
እኛ ሙስሉሞች ከነፌሳችን የበሇጠ ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) እንወዲሇን፡፡ 
ሰሃባዎች ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ሲያናግሩ "እናትና አባቴ ፉዲ ይሁንሌዎ"139 
ይለ ነበር፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) እሾህ ከሚወጋቸው ቢሞቱ ይመርጣለ፡፡  

                                                
137 Vâkıdî, II, 854-855. 
138 A. de Lamartine, Histoire de la Turquie. 
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ጣዖት አምሊኪያኑ ይዴ ኢብን ዒሲናንና ሁበይብን (ረ.ዏ) ሇሞት 
በሚያዯርስ አኳኋን እያሰቃዩዋቸው ባለበት ወቅት ሇእያንዲዲቸው 
የሚከተሇውን ጥያቄ አቀረቡሊቸው፡- "ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ባንተ ቦታ ቢሆኑ 
ትመርጣሇህ?" የሁሇቱም መሌስ ይህ ነበር "ሇርሳቸው ዯህንነት ሲባሌ 
ቤተሰቦቼና ሌጆቼ መስዋእት እንዱሆኑሊቸው ብቻ ሳይሆን የምመኘው፤ 
አሁን ባለበት ቦታ እንኳን እሾህ ቢወጋቸው ሌቤ አያርፌም፡፡" በዙህ 
ተወዲዲሪ በላሇው ፌቅር የተዯነቀውና የዯነገጠው አቡ ሱፉያን በበኩለ 
ይህን ብል ነበር "የነብዩ ጓድች ነብዩን ሚያፇቅሯቸውን ያክሌ ጓዯኛውን 
የሚያፇቅር አሊየሁም፡፡"  

ይህን ወዯር የሇሽ ፌቅር ስማቸው በተነሳና ንግግራቸውን ባወሱ ቁጥር 
ማየት ይቻሊሌ፡፡ የነብዩ ጓድች ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ከተናገሩት ንግግር ሲያወሱ 
የርሳቸው ያሌሆነን ቃሌ ሊሇመጨመር በፌርሀት ጉሌበታቸው 
ይብረከረክ፣ ፉታቸው ይገረጣ ነበር፡፡ አምር ኢብን መይመን ይህንን 
አስተሊሌፎሌ፡-140 

"ኢብን መስዐዴ ሏሙስ ማታ የሚያዯርጉት ንግግር አምሌጦኝ 
አያውቅም፡፡ በየትኛውም ጉዲይ ሊይ ሲያወጉ የአሊህ መሌዕክተኛ ነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  በማሇት ሲናገሩ ሰምቻቸው አሊውቅም 
ነበር። ነገር ግን በአንዴ የሏሙስ ምሽት ‹አሇቃችን የአሊህ መሌዕክተኛ 
ብሇዋሌ› አለ፡፡ ወዱያው ንግግራቸውን አቆመውና ጭንቅሊታቸውን ዜቅ 
አዯረጉ፡፡ ከትንሽ ቆይታ በኋሊ ተመሇከትኩሊቸው፡፡ የቀሚሳቸውን 
ቁሌፍች ፇቱ፤ እያሇቀሱ ነበር፤ ጉንጫቸውም አብጠው ነበር፡፡ ከዙያም 
ንግግራቸውን እንዱህ ሲለ ጨረሱ "የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) …"141 

                                                                                                          
139
 Translator‟s note: An Arabic saying expressing love for someone. 

140  Vâkıdî, I, 360-362; Ibn-i Sa‟d, II, 56. 
141
 Ibn-i Majah, Muqaddime, 3. For rich examples of the boundlesslove for our master the Prophet 

throughout history see Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti (Civilization of Virtues), I, 223-

265; http://www.islamiyayinlar. net/content/view/148/8/ 

http://www.islamiyayinlar/
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ተአምራቶቻቸው 
በነቢያችን (ሰ.ዏ.ወ) እጆች ሇቁጥር የሚያታክቱ ተዒምራት ተሰርተዋሌ፡፡ 
የተወሰኑትን እንዯሚከተሇው እናቀርባቸዋሇን፡፡  

ጃቢር (ረ.ዏ) እንዱህ ይሊሌ፡- "በሁዳቢያ ጊዛ ሰዎች ተጠሙና ወዯ ነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) መጡ፡፡ ከአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ፉት ውሃ የያ አነስ ያሇ 
ስሌቻ ተቀምጧሌ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ውደዕ እያዯረጉበት ነበር፡፡ ሰዎች 
ሲጠጉዋቸው "ምን ችግር ገጠማችሁ?" ሲለ ጠየቋቸው፡፡ ሰዎቹም 
“እርሶ ውደእ እያዯረጉበት ካሇው በስተቀር ሇመጠጥም ሇውደዕም 
የሚሆን ውሃ የሇም” አለ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛም (ሰ.ዏ.ወ) እጃቸውን 
ከስሌቻቸው ውስጥ ከተቱና አወጡት፡፡ ከጣቶቻቸው ሌክ እንዯ ምንጭ 
ውሃ መፌሇቅ ጀመረ፡፡ ሁሊችንም እስክንረካ ጠጣን” ውደዕም አዯረግን፡፡ 

ጃቢር "ምን ያህሌ ሰዎች ነበራችሁ?” ተብል ሲጠየቅ "በመቶ ሺዎች 
የምንቆጠር ብንሆንም እንኳ፣ ውኃው ይበቃን ነበር፡፡ እኛ ግን አንዴ ሺህ 
አምስት መቶ ነበርን" ብል መሌሷሌ፡፡142 

ቁረይሾች ነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) “ተዒምር አሳየን” ባለ ጊዛ የአሊህ መሌዕክተኛ 
ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ወዯ አሊህ ፀሇዩና ጨረቃን ሇሁሇት ከፇሎት፡፡ ሇሁሇት 
የተከፇሇችው ጨረቃ አንዯኛው ክፊይ በአቡ ኩበይስ ተራራ በሊይ ሲታይ 
ላሊኛው ክፊይ ዯግሞ ከኩዩኬን ተራራ በሊይ ታይቷሌ፡፡ ጣዖት 
አምሊኪዎች ስሇ ሁኔታው ከሩቅ አገር መጥተው መካ አካባቢ ያረፈትን 
ሲራራ ነጋዳዎች ሲጠይቁ፣ እነርሱም ክስተቱን እንዲዩ መሰከሩ፡፡ 
ጨረቃም ሇሁሇት ተገምሳ እንዯተመሇከቱ አስታወቁ፡፡143 

                                                
142
 Bukhari, Menâkıb, 25. In this source, many more miracles of the Messenger of Allah 

(blessings and peace be upon him) are cited. 
143
 Al-Qamar (The Moon), 54: 1-3; Bukhari, Menâkıb 27, Menâkıbu‟l-Ensâr 38, Tefsîr 54/1; 

Muslim, Munâfıkîn, 43, 47, 48; Tirmizî, Tefsîr, 54/3286; Ahmad bin Hanbal, I,377, 413. 
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ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ዯገፌ ብሇው ኃይማኖታዊ ዱስኩር የሚያዯርጉበት አንዴ 
ጉቶ ነበር፡፡ ሚንበር ከተሰራ በኋሊ ሁለም ሰው በሚሰማው አኳኋን 
ጉቶው “ከነብዩ ጋር ተሇያየሁ” ብል ማሌቀስ ጀመረ፡፡144 

አቡ ሁረይራ (ረ.ዏ) በገቡት ሀዱስ ይህ ተከስቷሌ፡፡  "በአንዴ መቻ 
ሊይ ከነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ጋር ነበርን፡፡ የወታዯሮች ስንቅ አሇቀ፡፡ ወታዯሮቹ 
የጋማ ከብቶቻቸውን ሇማረዴ ተነሱ፡፡ዐመር (ረ.ዏ) ‹የአሊህ መሌዕክተኛ 
ሆይ! የተረፇውን እህሌ ሰብስቤ እርሶ አንዱበዚ ደአ ቢያዯርጉበት 
አይሻሌምን?› ሲሌ ሃሳብ አቀረቡ፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) ይህን ሃሳብ 
ወዯደት፡፡ ስንዳ ያሇው ስንዳውን፣ ተምር ያሇው ተምሩን፣ የተምር 
ፌሬ ያሇው እርሱንም አመጣ" 
አቡ ሁረይራን ሲያዯምጡ ከነበሩት ሰዎች መካከሌ "የተምር ፌሬ ምን 
ሉያዴርግሊቸው ያዘ? ሲለ ጠየቁ፡፡አቡሁረይራም "ሰዎች የሚበለት 
ሲያጡ፣ ፌሬውን ከአፊቸው ውስጥ አዴርገው ከመጠጡ በኋሊ ውሃ 
ይጠጣለ፡፡" ብሇው ከመሇሰ በኋሊ ታሪኩን እንዱህ ቀጠለ፡-  "የአሊህ 
መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ደዒ አዯረጉ፡፡ የምግብ አቅርቦቱ እጅግ 
ተትረፇረፇ፤ ሁለም ሰው ኮታውን ሞሊ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ከዙህ በኋሊ 
የሚከተሇውን አለ፡፡ ‹ከአሊህ ላሊ አምሊክ እንዯላሇ፤ እኔም የእርሱ 
መሌዕክተኛ እንዯሆንኩ እመሰክራሇሁ፡፡ በነዙህ ሁሇት ነገሮች ሊይ 
ሳይጠራጠር ከአሊህ ጋር የተገናኘ ጀነት ይገባሌ›"145  

                                                
144

  Bukhari, Menâkıb, 25; Tirmizî, Jum‟a 10, Menâkıb 6; Nesâî, Jum‟a, 17; Ibn-i Majah, 

Ikâme, 199; Dârimî, Muqaddime 6, Salât 202; Ahmad bin Hanbal, I, 249, 267, 315, 363. 
145
 ሙስሉም ኢማን 44 በነብዩ ሔይወት፣ሞራሌና ተዒምራት ሊይ የበሇጠ ሇማወቅ የሚከተሇውን 

ምንጮችተመሌከቱ፡-  

http://www.islamiyayinlar.net/content/view/36/8/http://www.islamicpublishings.net/images/book/ing

ilizce/Rahmetesintileri_ing.pdfhttp://hazretimuhammedmedinedevri.darulerkam.altinoluk.com/Ibn 

Ishaq (150/767), The life of Muhammed, Karaçi: Oxford 

University, 1967; Mevlana Şibli en-Numani, Siretü’n-Nebi=The life of the Prophet, Lahor: Kazı 

Publications,1979; Afzalurrahman, Encyclopaedia of seerah: Muhammed,London: The Muslim 

Schools Trust, 1982; AbdulahadDawud, Mohammad in the Bible, Devha [Doha]: 

A Publications of Presidency, 1980; Martin Lings, Muhammad:his life based on the earliest sources, 

London: TheIslamic Texts Society, 1983; A. H. Vidyarthi, Mohammad 

in world scriptures, New Delhi: Deep-Deep Publications,1988. 



113 

 

ማጠቃሇያ 
 

ይህቺ መፅሏፌ እንዯ ውቅያኖስ ሊይ ጠብታ ኢስሊምን በጨረፌታ 
ሇማሳየት ሞክራሇች ፡፡ ኢስሊምን ቀረብ ብል ሇተመሇከተው ተነግሮ 
የማያሌቅ ውበት ያሇው ነው፡፡ ነገር ግን፣ በሚያሳዜን አኳኋን ዚሬ ሆን 
ተብልም ይሁን ባሇማወቅ ኢስሊም በተሳሳተ መንገዴ ሇሰዎች እየቀረበ  
ነው፡፡ በዙህም ምክንያት ውበቱ እንዱከሇሌ ሆኗሌ፡፡ ሆኖም የትኛውም 
ብሌህ ሰው ኢስሊምን ከዋናው ምንጭ በማንበብ ምለዕ ይቱን መረዲት 
ይችሊሌ፡፡ 
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