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መቅዴም 

uƒlƒM yq>RaN MA™Â{ yì@jMÝT «ba®U SM AJG b½M 
ÝUÝU b½M aºI bÒnW» bì@L ¾rG s^ÒN YU ¾rG a^S®M 
yAZnT hYìÈT mÒn&N ¶Æ®L¥¥ a®U ynb^y„ mƒhmDN 
tLA× s^gL: ANë^U Y®L¥- 

١٠٧: األنبياء چ  گ       گ  گ         گ  ک  ک چ  

«lalìT AZnT aDRgN ANJ aL®KNUM»(አሌ-አንቢያ፡ 107) 

nb^y„ mƒhmD ANë^U Bl§L¥- 

«ll_É{ yì¶ZN a®U lRs& a¶ZNlTM¥¥» 

«k³Nt aNë{uƒ l™s& yì@wdWN l(sBa§#) wNDmƒ 
AS·Lwdd DrS a®mnM¥¥» 

«Ærb_t> tRÏ A¶l ARs& eGÏ ¶dr aìI aYdlM¥¥» 

AnIU³ l_Ç{ AJG bR·ª q>Ra³§#³ ynb^y„ a²²Ç{ a^S®M 
yAZnT hYìÈT mÒn&N ¶Æ®lƒ¥¥ ya^S®M AZnT lmƒSl^À{ 
Bê ±YÒN laeš®Y ysW LÐ{¤ksW LÐ{M aLÂ 
lANS±T XMR ነው፡፡  

የኢስሊም አብይ ስብእና የሆኑት ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ዋነኛ 
መገሊጫቸው ከሊይ በሰፇረው ቁርዒን አንቀፅ እንዯተመሇከተው እዝነት 
ነው፡፡ የሰው ሌጅ እርስ በርስ በመጨካከንና በመበሊሊት ከአውሬዎች 
አንኳ እጅግ በሌጦና ብሶ በተገኘበት በዚህ ዘመን የኢስሊም የእዝነት 
እስትንፊስ፣ የነብያት ፇርጥ የሆኑት የነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) 
የእዝነት ትምህርትና ምሳላ ከአየርና ከውሃ የበሇጠ በእጅጉ 
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ያስፇሌገዋሌ፡፡ 
ይህ መፅሏፌ ከእኚህ ታሊቅ ስብእና ዘርፇ ብዙ አንፀባራቂ ባህያት 
መካከሌ በዚህ አጀንዲ ሊይ ብቻ በማተኮር ጥቂት ብርሀን ሇመርጨት 
ይሞክራሌ፡፡  

ዯራሲው ቱርካዊው ሼኽ ኡስማን ኑሪ ቶፕባሽ ነብዩን እንዴንወዴና 
እንዴናዯንቅ በሚያዯርጉ እጅግ መንፇሳዊ በሆኑ ስራዎቻቸው ብዙ 
ጠቅመውናሌ፡፡ በዚህች መፅሏፌም ሇነብዩ ያሇንን ፌቅር ይበሌጥ 
ይጨምሩሌናሌ፡፡ 

የመጽሏፎ ተርጓሚ እህት ሙኒራ አብደሌመናን የመጀመሪያ የትርጉም 
ስራዋ ይህች መጽሏፌ ብትሆንም እንዯ ጀማሪ ተርጓሚ ሳትንገዲገዴ 
ይበሌ በሚያሰኝ አኳኋን ተርጉማሌናሇች፡፡ አሊህ ብዕሯን ይባርክሊት፡፡ 
ተጨማሪ ስራዎችን ታስነብበን ዘንዴም ብርታቱን ይሇግሳት፡፡ 

ሏሰን ታጁ 

ሚያዝያ 2004 

 

 



ምዕራፌ አንዴ 

የዒሇማችን ኩራት 

የእዝነቱ ነብይ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) 

 ሇሠውም ሆነ ሇጅኖች አሇም ዕዝነት በሆኑት ምርጡ ነብያችን 
ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሊይ የአሊህ ሰሊምና እዝነት ይውረዴ፡፡ 

 ሇሠውም ሆነ ሇጅኖች ዒሇም መሌዕክተኛ በሆኑት ምርጡ ነብዩ  
ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሊይ የአሊህ ሠሊምና እዝነት ይውረዴ፡፡ 

 የሁሇቱ ቅደስ መስጂድች (መካና መዱና) ኢማምና ኸጢብ በሆኑት 
ውደ ነብይ ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሊይ የአሊህ ሠሊምና እዝነት 
ይውረዴ፡ 

 የሁሴንና የሀሠን አያት በሆኑት ውደ ነብይ ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) 
ሊይ የአሊህ ሠሊምና እዝነት ይውረዴ፡ 

የሌዕሌና ባሇቤት የሆነው አሊህ (ሡ.ወ) አሇማችንን ማብቂያ በላሇው 
እዝነቱ አካቧታሌ፡፡ የእርሱ ፌቅርና እዝነት ውጤት የሆነውን የሠውን 
ሌጅም ከየትኛውም ፌጡር በሊይ ከፌ አዴርጎታሌ፡፡ አሊህ (ሡ.ወ) የሠው 
ሌጅን የዚህ ታሊቅ ስፌራ ባሇቤት ሇመሆን የሚያስችለትን ባህሪያት 
አሊብሶታሌ፡፡  

ይህን ትሌቅ ስፌራ ሇማስጠበቅ እና ቡራኬውን ዘሌአሇማዊ ሇማዴረግ 
ሇሠው ሌጅ ተጨማሪ ስጦታ ሠጥቶታሌ፡፡ ይህም በመሌዕክተኞቹና 
ነብዮቹ አማካኝነት መመራት ነው፡፡ በዚህም እጅግ ፌፁም ወዯ ሆነው 
የአሊህ መንገዴ ያቃርበዋሌ፡፡ የዚህ ስጦታ ጣሪያው ዯግሞ የነብያት 
መዯምዯሚያ የሆኑት የነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ብርሀን ነው፡፡ 
የነብዩ ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ወዯዚች ምዴር መሊክ ሇመሊው የሠው ዘር 
ስጦታ ነው፡፡           



አሇምን እንዳት እንዲሊቃት 

ከፌጡራን ሁለ የሊቁ የሆኑት ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ወዯዚች 
ምዴር የመጡት በሠኞ ንጋት ረቢአሌ አወሌ 12 ነበር፡፡ 

ከሳቸው ውሌዯት ጋር የአሊህ እዝነት አሇምን አጥሇቀሇቃት፡፡ የንጋትና 
የምሽት ቀሇማት ተሇወጡ፣ ስሜቶች ጥሌቅ ሆኑ፡፡ እያንዲንደ ነገር 
አዱስ ትርጉምና አዱስ ዯስታ ፇጣሪ ሆነ፡፡ ጣኦታት ተንኮታኮቱ፡፡ 

የዑራን ንጉስ ግዛት ቤተ መንግስትና ማማዎች ፇራረሱ፡፡ የሳቫ ሀይቅ 
ውሀ አቅጣጫውን በመቀየሩ ሀይቁ ሙለ ሇሙለ ዯረቀ፡፡ የጭቆና ስሮች 
ተነው መጥፊት ተያያዙት፡፡ ሌቦች በመሇኮታዊ ቡራኬና ሀዘኔታ 
ተሞለ። 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አባት ሇንግዴ ወዯ ዯማስቆ ተጉዘው ነበር፡፡ወዯ ቤት 
በመመሇስ ሊይ እያለ መዱና ሲዯርሱ ሌጃቸው ከመወሇደ ከሁሇት 
ወራት በፉት ህይወታቸው አሇፇ፡፡ 

በአረቦች ባህሌ መሠረት ይህ ውዴ ህፃን ከጡት እናቱ ሀሉማ ጋር 
ሇአራት አመታት ቆየ፡፡ 

ይህ የተባረከ ህፃን 6 አመት ሲሞሊው አሚና የባሎን ቀብር ሇመጎብኘት 
ህፃን ሌጇን እና የቤተሰቡን አገሌጋይ የነበረችውን ኡሙ አይመንን ይዛ 
ወዯ መዱና ተጓዘች፡፡ አሚና በመንገዴ ሊይ ህመም አጋጠማት፡፡ ከቆይታ 
በኋሊም አብዋ በተባሇች ስፌራ ህይወቷ አሇፇች፡፡ 

 



ገጣሚው እንዱህ ሲሌ ይገሌፀዋሌ፡- 

  የአሇም ምርጧ አበባ ዛሬ ተሇየችን  

  በአብዋ ከተማ ተሰናበተችን 

  የፇካች ነበረች አሚና ውዲችን 

ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ወሊጅ አሌባ ሆነው ከኡሙ አይመን ጋር ወዯ መካ 
ተመሇሱ፡፡ በ8 አመታቸው አያታቸው አብደሌ ሙጠሉብን አጡ፡፡ ብዙም 
ሳይቆይ መከታቸው የሆኑትን አጎታቸውን አቡጧሉብን በሞት አጡ፡፡ 
ከአጠገባቸው ያለ አሇኝታና ዘመድቻቸውን በሙለ በጊዜ ተነጠቁ፡፡ ከዚያ 
በኋሊ ብቸኛው ተንከባካቢያቸው ጌታቸው ብቻ ሆነ፡፡ የሚታዩና 
አጠገባቸው ያለ ተንከባካቢዎችን ማጣታቸውና አሊህ ብቻ የቀራቸው 
መሆናቸው ሇመሊው የሠው ዘር ምሳላ ያዯርጋቸዋሌ፡፡  

የሌጅነትና የወጣትነት ጊዜያቸው በከፌተኛ ግብረገብና ያሇምንም አይነት 
ህግን የጣሠ ተግባር ማሇፌ ከትሌቅ ቦታ የሚዯርሱ ሠው ሇመሆናቸው 
ማሣያ ነበር፡፡ 

25 ዒመት በሞሊቸው ጊዜ ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ኸዱጃን (ረ.ዏ) 
አገቡ፡፡ ኸዱጃ (ረ.ዏ) እጅግ የተከበረችና የአረብ ጎሳዎች መሪ የሆነው 
የቁረይሽ ዝርያ ነበረች፡፡ አስተዋይዋ ኸዱጃ (ረ.ዏ) የነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) 
ዴጋፌ ሆነች፤ በንብረቷና በህይወቷ ነብዩን አገሇገሇች፡፡ ኸዱጃ (ረ.ዏ) 
ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 15 አመት የምትበሌጥ፣ ባሎ የሞተባትና ሌጆች 
ያሎት ነበረች፡፡ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ከሷ ጋር በነበራቸው ያማረ ግንኑነት 
ሇዴፌን አሇም ምሳላ ሇመሆን በቅተዋሌ፡፡ 

ነብዩ ብቻቸውን ሇትግሌ በተጋሇጡበት ወቅት የመጀመሪያዋ ዯጋፉቸው 
ኸዱጃ ነበረች፡፡ ሇምሳላ ነብዩ በሂራ ዋሻ በመጀመሪያው መሇኮታዊ 
መሌዕክት ከአሊህ በተጣሇባቸው ከባዴና ሠፉ ሃሊፉነት ዯንግጠው ወዯ 
ቤታቸው ወዯ ኸዱጃ በመመሇስ፡- 
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"ሏዱጃ ሆይ ከቶ ማን ያምነኛሌ  ሲለ ጠየቁ"  ይህች የተባረከች ሚስት 
ግን ይህን ስትሌ መሇሰች፡፡ 

"አሊህ ፇፅሞ አይተውህም፤ ዘመድችህን ትንከባከባሌ፣ የኑሮ ጫናን 
መቋቋም ሊቃታቸው ሸክማቸውን ትችሊሇህ፣ ሇዴሆች ትዯርሳሇህ፣ 
ሇእንግድች ዯግ ነህ፣ ሠዎች በቀጥተኛ መንገዴ ሊይ ሇሚያጋጥማቸው 
ችግር ሁላም ትረዲቸዋሇህ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! እኔ 
እቀበሌሀሇሁ፤ አምንብሀሇሁም፣ ወዯ አሊህ መንገዴ በመጀመሪያ 
ጋብዘኝ።1  

ኸዱጃ (ረ.ዏ) የመጀመሪያዋ አማኝና የመጀመሪያዋ ዯጋፉ ነበረች፡፡ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጥሌቅ የሆነ ፌቅሯን፣ ስርአቷንና ዯግነቷን መቼም 
ረስተው አያውቁም፡፡ ከሞተች በኋሊም ቢሆን ሇቤታቸው እርዴ በፇፀሙ 
ቁጥር ስጋ ወዯ ቤተሰቦቿ ይሌኩ ነበር፡፡2  

ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ኸዱጃን (ረ.ዏ) ረስተው አያውቁም፡፡  የመጀመሪያ የትዲር 
24 ዒመታቸውን፣ የወጣትነትና የጉብዝና ጊዜያቸውን ያሳሇፈት ከኸዱጃ 
(ረ.ዏ) ጋር ብቻ ነበር፡፡ ከኸዱጃ (ረ.ዏ) በኋሊ ያገቧቸው ሚስቶችም 
በአብዛኛው ባሇቤታቸው የሞቱባቸውና ከሳቸው በእዴሜ የሚበሌጡ 
ነበሩ፡፡ ብቸኛዋ ወጣትና ሌጃገረዴ ሚስታቸው አይሻ (ረ.ዏ) ነበረች፡፡ 
አይሻ ስሇ ሴቶችና ሀይማኖታዊ ጉዲዮች ከፌተኛ በሆነ የአእምሮ ብቃት 
መረጃዎችን ሠብስባሇች፡፡ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሞት በኋሊም ወንድችንና 

                             

1 ቡኻሪ፣ ዘካት 1 ሙስሉም ኢማን 12 ነሳኢ ሠሊት 10 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠናዴ 

ቅፅ417-418  

2 ሙስሉም ፊዱሌ አሌ-ሠሀባ 75 ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ XV፡467  

 



~ 11 ~ 

ሴቶችን ሠብስባ ይህን እውቀቷን ታካፌሌ ነበር፡፡ ይህም ሇቀጣዮቹ 
ኢስሊማዊ አስተሳሰቦች መሠረት ሇመሆን ችሎሌ፡፡ 

ሇዚህም እንዯ ምስክርነት አቡ ሙሳ አሌ አሻሪ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ዋንኛ ወዲጅ (ሠሃባ) ይህን ይሊለ፡- 

“እኛ የረሱሌ (ሠ.ዏ.ወ) ወዲጆች ስሇማንኛውም ሀዱስ ጥያቄ በኖረን ጊዜ 
አይሻን (ረ.ዏ) እንጠይቅ ነበር፡፡ እናም ምንጊዜም አጥጋቢ መሌሶችን 
እናገኝ ነበር፡፡”  

ላሊው የዚህ ጋብቻ ምክንያት የነብዩንና የአቡበከርን (ረ.ዏ) ወዲጅነት 
ሇማጠናከር ነበር፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ንፁህ ከነበረ የወጣትነት ጊዜና የተረጋጋ ቤተሰባዊ 
ህይወት በኋሊ በ40 አመታቸው ነበር ሇነብይነት የተመረጡት፡፡ ሇ40 
ዒመት 6 ወራት ሲቀራቸው አሊህ (ሡ.ወ) በመካ የሚገኘው ሂራ ዋሻን 
ሇመሇኮታዊ መማሪያነት ከፇተሊቸው፡፡ 

በዚህ መንፇሳዊ የመማሪያ ስፌራ፣ ቅደስ የሆነው ትምህርት ቀጠሇ፡፡  
በአርባ አመታቸው ሠዎችን የመምራት ብቃትና የነብይነት ማረጋገጫ 
ተሰጣቸው፡፡  

٢ - ١ :العلق چ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  

‹‹አንብብ. በዚያ (ሁለን) በፇጠረው ጌታህ ስም›› ‹‹ሰውን ከረጋ ዯም በፇጠረው (ጌታህ 

ስም)፡፡›› (ዏሌ-አሇቅ፡ 1-2)   

ከተመረጡም በኋሊ የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ቅዴስናውን 
የሚያስተነትኑባቸው ነበሩ፡፡ በሂራ የተዘራው ሇመሊው የሠው ዘር 
የሚበጅ መሇኮታዊ መሌዕክት እስከ አሇም መጨረሻ የሚቆይ ነው፡፡ 
ነብዩን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯዚህ የመራቸው ሇሠው ሌጆች የነበራቸው ጥሌቅ 
ፌቅር እንዯዚሁም ሇነበሩበት ማህበረሰብ የዘቀጠ የህይወት መስመር 
የነበራቸው ጥሌቅ ሀዘኔታ ነው፡፡ በነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ንፁህ ሌብ አማካኝነት 
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ሰማያዊው ቁርዒን ሇሰው ሌጆች ቅርብ ሆነ፡፡ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ተራ ሰው 
ሉሸከመው የሚከብዯውን ሃሊፉነት ተሸከሙ፡፡ ሌክ የከርሰ ምዴር ብረት 
ወዯ ጠቃሚና አብረቅራቂነት ሇመሇወጥ እንዯሚያሌፇው ሂዯት ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) በሂራ ዋሻ በሚያገኙት መሇኮታዎ መሌዕክት ሂዯትን አሇፈ፡፡ 
ይህንን ተዒምር አይቶ መቀበሌ የማይችሌ አእምሮ ማግኘት እጅግ ከባዴ 
ቢሆንም ወዯ ዚህች ምዴር ሚስጥር በሌባቸው አማካኝነት መመሌከት 
በማይችለት፣ ማስተንተን ባቃታቸውና በመካ ዋንኛ የኢስሊም ጠሊት 
በሆኑት አቡ ሇሀብና አቡ ጃህሌ ጨሇማ ጥሊ ስር ያዯሩ ሠዎች ፇፅሞ 
ሉረደት አሌቻለም፡፡3    

የነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት በመሇኮታዊ መሌዕክቶችና ክብር የተሞሊ ነበር። 
የትኛውም ነብይ ከነበረው ክብር በሊይ አሊህ (ሱ.ወ) ክብር 
አጎናፅፎቸዋሌ፡፡ ሌዐለ አሊህ (ሱ.ወ) ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) በብቸኝነት 
ተወዲጁ ሲሌ ጠርቷቸዋሌ፡፡ የሚዕራጅን (ወዯ አሊህ የተዯረገ መሇኮታዊ 
መነሳት) ክብርንም ሠጥቷቸዋሌ፡፡ ቀዯምት ነብያትን በሙለ 
በእየሩሳላም ከሚእራጅ በፉት በመሪነት ሲያሠግደ ታሊቅነታቸው 
ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱሁም አሊህ (ሡ.ወ) በቁርአኑ ከነብያት ሁለ ሇሡ 
ቅርብ መሆናቸውን እንዱህ ሲሌ ያስተምረናሌ፡፡  

٩ - ٨: النجم چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   
‹‹ከዚያም ቀረበ፤ ወረዯም፡፡ ፤ (ከእርሱ) የሁሇት ዯጋኖች ጫፌ ያህሌ ወይም 
(ከዚህ) ይበሌጥ የቀረበ ኾነም፡፡››(አሌ-ነጅም፡ 8-9) 

ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ሇ13 ዒመታት ሠዎችን ወዯ ቀጥተኛው መንገዴ ሲጣሩ 
ከቆዩ በኋሊ ወዯ ሰውር ዋሻ ተሠዯደ፡፡ በዚህ ግዜ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) 
የተጓዙበት ምክንያት ሇትምህርት ወይም መሇኮታዊ መሌዕክት 

                             

3 ቲርሚዝ፣ ሙናቂብ፡ 624 
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ሉወርዴሊቸው ሳይሆን የአሊህን ሚስጥሮች እንዱገሇፅሊቸውና ሌባቸውን 
ሇማንፃት ነው፡፡ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) በሰውር ዋሻ በነበራቸው ቆይታ 
ብቻቸውንም አሌነበሩም፡፡ ከነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ቀጥል ታሊቅ ስብዕናነታቸው 
ከተመሠከረሊቸው አቡበከር ሲዱቅ (ረ.ዏ) ጋር ነበሩ፡፡ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) 
ሇአቡበከር ይህን ብሇዋቸው ነበር፡-  

٤٠:  التوبةچ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     چ  

‹‹አትዘን አሊህ ከእኛ ጋር ነውና፡፡›› (አሌ ተውባህ 40) 

ቅደስ ቁርአን በዚህ አንቀፅ ከአሊህ ጋር መሆንና በአሊህ መብቃቃትን 
ያስተምረናሌ፡፡  

ስሇዚህም ሰውር ዋሻ ሌብን ማስተማሪያ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት 
ሆኖ እናገኘዋሌን፡፡ እዚህ ሊይ ነው ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ሇአቡበከር በሌባቸው 
ያሇውን ሚስጥር ማካፇሌ የጀመሩት፡፡ ዘመን ተሻጋሪው ዘሊሇማዊው 
ወዲጅነትም እዚህ ነው የተወሇዯው፡፡ አቡበከር (ረ.ዏ)  ነብዩን (ሠ.ዏ.ወ) 
አስከትል ያሥወጣቸው ፌቅር ነው፡፡ አዎ፣ በፌቅር ህግ መሰረት አንዴን 
ሰው ከወዯዴን እርሱን ብቻ ሳይሆን እርሱ ሚወዲቸውን ነገሮች ጭምር 
እንወዲሇን፡፡ ምናሌባትም ይህን አይነቱን ፌቅር የኛ ዯካማ አይምሮ 
ሊይረዲው ይችሊሌ፡፡  

በአንዴ ወቅት ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ሲለ ተናገሩ፡- "ከአቡበክር (ረ.ዏ) 
ንብረት እንዯተጠቀምኩት ከማንም አሌተጠቀምኩም" አቡበከር (ረ.ዏ) 
እንባ ባቀረረ አይን እየተመሇከቷቸው ይህን መሇሡ "እኔና ንብረቴ 
የእርሶ አይዯለምን" 4 

                             

4 ኢብን ማጃህ፣  አህመዴ ኢብን ሃንባሌ         
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ከዚህ ታሪክ ሌቦቻችን ብዙ መማር ይችሊለ፡፡ ግን ይህ በሌቦቻችን 
የመማር አቅም ሊይ የተመሠረት ይሆናሌ፡፡ አቡበከር (ረ.ዏ) ከነብዩ 
(ሠ.ዏ.ወ) ጋር በኖሩት ጥሌቅ ሀሴት ተጎናፅፇዋሌ፡፡ እያንዯንዶ 
እርምጃቸው ሇነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) እና በነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) መንገዴ ብቻ ነበር፡፡ 
ሇምሳላ፡- 

በአንዴ ወቅት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ)፡- ‹‹ወታዯሮቻችንን እርዲ›› አለ፡፡ 
አቡበከር ያሊቸውን ንብረት በሙለ ይዘው መጡ፡፡ ነብዩም (ሠ.ዏ.ወ)፡- 
‹‹ሇቤተሰብህ እና ሇሌጆችህ ምን አስቀረህ?›› አሎቸው፡፡ አቡበከርም 
ፌፁም እምነትን በተሟሊ አኳኋን "አሊህንና ረሱሌን (ሠ.ዏ.ወ)›› ሲለ 
መሇሡ፡፡5 
መአዊያ ቢን አቡ ሱፇያን ስሇ አቡበከር (ረ.ዏ) እንዱህ ሲሌ ይናገራሌ፡- 
"ይህች አደንያ አቡበከርን አትፇሌገውም፡፡ እሱም አይፇሌጋትም" እዚህ 
ሊይ መርሳት የላሇብን ነገር ግን ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) አቡበከር እንዱቸገሩም 
ሆነ እንዱዯኸዩ ፇፅሞ አይፇሌጉም ነበር፡፡ አቡበከር (ረ.ዏ) ሙለ 
ንብረታቸውን ሇኢስሊም መስጠታቸውም ሌዩ አጋጣሚ ነው፡፡ አቡበከርም 
(ረ.ዏ) ሆኑ ቤተሰባቸው በአሊህ ሊይ ከፌተኛ የሆነ መመካትና ትዕግስት 
ባሇቤት ነበሩ፡፡  
ወዯ ሰውር ዋሻ ስንመሇስ በዚህ ዋሻ ውስጥ የነዚህ ሁሇት ምርጥ ሰዎች 
(የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እና አቡበከር (ረ.ዏ)) ጠባቂ፣ ተንከባካቢና ከሇሊ 
የነበረው የሌዕሌና ባሇቤት የሆነው አሊህ (ሱ.ወ) ነው፡፡ ጠሊቶቻቸውም 
በሚፇሌጓቸው ሠአት የዋሻው መግቢያ በሸረሪት ዴር ተሸፌኖ ነበር 
የተመሇከቱት፡፡ ይህ የተከሰተው በአሊህ ፌቃዴና ተአምር ሲሆን ረሡሌ 
(ሠ.ዏ.ወ) እና አቡበከር ከገቡ በኋሊ ሸረሪት መጥታ መግቢያው በር ሊይ 

                             

5 ቲርሚዝ፣ ዲርሚና ሏኪም 
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ዴር አዯራችበት፡፡ በዚህም የተነሳ ከሀዱያን ከዋሻው ውስጥ ማንም 
እንዯላሇ አስበው ተመሇሱ፡፡ 

አሪፌ ኒሀት አሲያ የተባሇ ገጣሚ ክስተቱን እንዱህ ሲሌ ይገሌፀዋሌ፡- 

ሸረሪቷ ያዯራችው 

ሌቃቂቷን ያኖረችው  

አይዯሌ ከምዴር ከሰማይ 

እንጅ በከሃዴያን ዒይን ሊይ 

እነዚህ ውዴ የአሇማችን ሠዎች በአሊህ ጥበቃ ቁባ ከተሠኘች በመዱና 
አቅራቢያ የምትገኝ ስፌራ ዯረሱ፡፡ በጉጉት ሲጠባበቃቸው የነበረው 
የመዱና ህዝብ በዯስታ ተሞሌቶ "ጠሌአሌ በዴሩ አሇይና" "ሙለ ጨረቃ 
ወጣችሌን" በማሇት ተቀበሊቸው፡፡ ቀኑ ረቢአሌ አወሌ 12 ነበር፡፡ ከዚህች 
እሇት ጀምሮ አዱስ አቆጣጠር (ሂጅራ) ተጀመረ፡፡  

ከዚህ ጊዜ ጀምሮም መዱና የኢስሊም መናገሻ ከተማ ሆነች፡፡ ጨሇማው 
ኩፌር (ክህዯትም) ወዯቀ፡፡ መዱና የሚገኘው የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
መስጂዴም ሆነ የቁባ መስጂዴ የዚህ የተቀዯሰ ጉዞ ማስታወሻና 
የታሪካችን አንዴ ክፌሌ ሆኑ፡፡ 

የኢስሊም ስጦታ የሆነው ቸርነትም በመዱና በከፌተኛ ሁኔታ ታየ፡፡ 
አንሷሮች (ረዲቶች) ሇሙሀጂሮች (ሇስዯተኞች) ንብረታቸውን አካፇለ÷ 
እንዱህ በማሇት፡- "ይሄ ንብረቴ ነው፡፡ ግማሹ ያንተ ንብረት ነው፡፡ 
ግማሹ ዯግሞ የኔ ነው" በዚህ መንገዴ መዱና በኢስሊም ታሪክ ሊይ 
ሉሻር በማይችሌ ሁኔታ ተፃፇች፡፡ እንዯ አዛን፣ ረመዲን፤ ኢዴ እና ዘካ 
የመሳሰለት ኢስሊማዊ ትእዛዞች እና ስርአቶች የኢስሊም አካሌ ሆኑ፡፡ 
ታሊሊቅ የኢስሊም ጦርነቶችም የተካሄደት በመዱና ነው፡፡ የኢስሊም 
በክህዯት ሊይ የመጀመሪያውን ዴሌ የተቀዲጀበት የበዴር ጦርነትም 
የመዱና ውጤት ነው፡፡ ከበዴር በኋሊ ባህሊዊው እና በጎሳ ሊይ 
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የተመሰረተው መዯጋገፌ እና ዝምዴና በመንፇሳዊ ወንዴማማችነት 
ተተካ፡፡ 

ሇምሳላ አቡበከር (ረ.ዏ) ከሀዱ ከነበረ ሌጃቸው ጋር ተፊሌመዋሌ፡፡ አቡ 
ኡበይዲ ኢብን ጃራ (ረ.ዏ) ከአባቱ ጋር ፉት ሇፉት የተጋጠመ ሲሆን፣ 
ሀምዛም (ረ.ዏ) ቢሆን ከወንዴሙ ጋር ጎራዳ ሇጎራዳ ተጋጥሟሌ፡፡ እኚህ 
ሰዎች ሇእምነታቸው ሲለ ከቅርብ የስጋ ዘመድቻቸው ጋር ጦርነት 
ገጥመዋሌ፡፡ ምክንያቱም ዘመዲቸው ኢስሊም፣ ወንዴማቸው በ"ሊኢሊሀ 
ኢሇሊህ" የተሣሠራቸው ሠው ሆኗሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በበዴር 
ፌሌሚያ ሊይ አሊህ ተአምሩን አሳይቷሌ፡፡ ከሰማየ ሠማያት 
መሌአክቶቹን ከአማኞች ጋር አብረው እንዱፊሇሙ ሌኳሌ፡፡ ከዚህም 
በኋሊ ሁለን አዋቂ የሆነው አሊህ (ሡ.ወ) አማኞችን ከአጉሌ መኮፇስ 
እና በራስ መመካት ሇመጠበቅ ሲሌ ይህን የቁርአን አንቀፅ አወረዯ፡፡  

  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

١٧: األنفال چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  
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በኡሁዴ ጦርነት አንዴ ታሊቅ ሰው ተሠዋ፡፡ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አጎት 
የሆነው ሀምዛ (ረ.ዏ)፡፡ በዚህ ጦርነት ሀምዛን ጨምሮ 70 ሠሀቦች 
በአንዴ ጊዜ ተሰውተዋሌ፡፡ ሇሀምዛ በተዯጋጋሚ ደዏ (ፀልት) ይዯረግሇት 
ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇሀምዛ ከፌተኛና ጥሌቅ የሆነ ፌቅር 
ነበራቸው፡፡ እንዱህም ሲለ ይገሌፁት ነበር፡- "ሀምዛ የሌቤ አንዴ አካሌ 
ነው፡፡" 

የኡሁዴ ጦርነት ብዙ አስፇሪና ሠቅጣጭ ክስተቶችን ሇሙስሉሞች 
አምጥቷሌ፡፡ በዚህ ፇተና ምክንያት ግን ሙስሉሞች በአሊህ ሊይ ያሊቸው 
እምነት ጨመረ፣ የእስሌምና አስተምህሮት አንዴ አካሌ የሆነውን በአሊህ 
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ምርጫ መስማማትና ሁለን አዴራጊነቱን ማመንን ተማሩ፡፡ በእሁደ 
ጦርነት ከተከሠተው የሠሀቦች ህሌፇትና መሠዋት በተጨማሪም 
ምዴርንና ሰማይን ያንቀጠቀጠ ክስተት ተፇጥሮ ነበር፡፡  

በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሊይ በዯረሰ ጥቃት ከጉንጫቸው አካባቢ ዯሙ፣ 
ጥርሳቸው ተሰበረ፡፡ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ዯማቸውን በመጥረግ ወዯ ምዴር 
እንዲይወርዴ ተከሊከለ፡፡ በእሳቸው ጉዲት የአሊህ ቁጣ እንዲይከሰት 
በመፌራታቸውም ይህን ደአ (ፀልት) አዯረጉ፡- "አሊህ ሆይ÷ ህዝቤ 
ስሊንተ ምንም አያውቅም እባክህን ምራቸው"  6  

ይህ ሀዱስ የሚያስረዲን፡- 

"የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ዯም ባፇሰሱት ሠዎች ሊይ የአሊህ ቁጣ ጨምሮ 
እንዯነበር ነው" 7  

ይህን ሁለ መዯናገጥ ባስከተሇው ኡሁዴ ጦርነት ሊይ እንኳን የነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ይህን ይለ ነበር፡- 

"አንቱ የአሊህ መሌዕክተኛ በእርሶ አምነናሌ፤ ከአሊህ ያመጡሌንን 
መሌዕክት (ቁርአን) ከሌባችን ተቀብሇናሌ፡፡ እርሶን እንዯምንታዘዝና 
እንዯምንከተሌ ቃሌኪዲናችን ነው፡፡ የፇሇጉትን ይበለን፤ የፇሇጉትን 

                             

6 ቡኻሪ፣ አንቢያ 54፣ ሙስሉም፣ ጂሀዴ 104፣ ኢብን ማጃህ፣ ፉታን 23፣ አህመዴ ቢን 

ሀምበሌ፣ አሌ ሙስናዴ፣ I፤ 380 

7 ኢብን ይስሀቅ ሲራ፣ ገፅ 311፣ አህመዴ ቢን ሀንበሌ፡አሌ ሙስነዴ፡ II 319፡ኢብን አቢ ሸይባህ፤ 
አሌ ሙሰነፌ፣ VII 373 
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ይዘዙን እኛ ከእርሶ ጋር ነን፡፡ እርሶን በሊከሌን አሊህ ይሁንብን፤ ከባህር 
ቢሰምጡም አብረኖት እንሰምጣሇን፤ ማንኛችንም አንቀርም…." 8  

የነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ይህን በሚናገሩበት ወቅት በከፌኛ 
የእምነት ምጥቀት ሊይ ነበሩ፡፡  

በእርግጥ በኡሁዴ ጦርነት የነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች የረሱሌን ትዕዛዝ 
በመዘንጋት ሇምርኮ በመሻማታቸው አሊህ ማስጠንቀቂያውን ሊከ፡፡ 
ዴለንም አዘገየባቸው፡፡ 

የእሁዴ ተራራ በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሌብ ውስጥ ከፌተኛ ቦታ ነበረው፡፡ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የዕሁዴ ተራራን እና የእሁዴ ሰማዕታትን መቃብር 
አዘውትረው ይጎበኙ ነበር፡፡ ይህንንም ይለ ነበር፡- "እሁዴን 
እንወዯዋሇን። እሱም ይወዯናሌ።"15 ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇእሁዴ 
ያሊቸውን ጥሌቅ ስሜት  ስሇሡ ዯጋግመው በመናገር አዘውትረው 
በመጎብኘት ይገሌፁ ነበር፡፡     

በኻንዲቅ (የምሽጉ) ጦርነት ሶሀቦች ሁለ ሞክረውት ያቃታቸውን 
ዴንጋይ (አሇት) ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መስበር ችሇው ነበር፡፡ በመጀመሪያው 
ስንዘራ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የ"ቄሳር" ቤተ መንግሥትን ተመሇከቱ፤ 
በሁሇተኛው የኪስራ (የፏርሺያው ንጉስ) ቤተ መንግሥትን ተመሇከቱ  
ሇሶስተኛው ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የሠንዒ (የመን) ቤተ መንግሥት ሲወዴቅ 
መመሌከታቸውን ተናገሩ፡፡ በነዚህ ሂዯቶች በአማኞች ሌብ ውስጥ ተስፊ 
አበበ፡፡ በየትኛውም የዒሇም ዙሪያና ክፌሌ ሀቅ (ኢስሊም) በውሸት 

                             

8 ቡኻሪ፤ መጋዚ 4፣ ሙስሉም ጂሀዴ 83፣ አህመዴ ኢብን ሀንበሌ፣ አሌ ሙሠነዴ I 389፣ 

428፣ 457. ኢብን አቢ ሸይባህ፣ አሌ ሙሠናፌ VII፣6 
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(ክህዯት) ሊይ የበሊይ እንዯሚሆን ምሌክት አገኙ፡፡ የማይቻሌ ብሇው 
የሚያስቡት ሁለ እንዯሚቻሌ እያመኑ መጡ፡፡  

የኻንዲቅ ጦርነት ታሊቅ ስቃይ፣ ዴካም፣ ርሃብ፣ ውርጭና ጨሇማ 
ነበረበት፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ግዜ ደአ ያዯርጉ ነበር፡፡  

"ጌታዬ ሆይ! እውነተኛይቱ ሀገር አኺራ (ከሞት በኋሊ) ናት፡፡ እባክህን 
አንሷሮችን (ረዲቶች)ን እና ሙሀጅሮችን (ስዯተኞች)ን እርዲ!" 16      

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በዚህ ደአቸው ይህች አሇም አሊፉ መሆኗን፣ የዚህ 
ዒሇም ስቃይና መከራ ከመጪዋ አሇም (አኺራ) ጋር ሲነፃፀር ምንም 
እንዲሌሆነ ያስረደናሌ፡፡ በተከታዮቻቸውም (ሇባሌዯረቦቻቸውም) 
አሊማቸው መጪው ዒሇም (አኺራ) እንዱሆን ያሥተምሩ ነበር፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሁዯይቢያ ስምምነት ጊዜ ሙስሉሞች ተከታታይ 
ጦርነቶችን እንዯሚያሸንፈና የመካ ህዝቦችም ሇከተማዋ ትክክሇኛ 
ባሇቤቶች (ሙሀጀሮች) እጃቸውን እንዯሚዘረጉ ተናግረው ነበር፡፡       

በችግር ስቃይና ጭቆና ተውጣ የነበረችው መካ በሙስሉሞች 
ሠሊማዊነት፣ ይቅር ባይነት፣ ወዯ መሌካም መጣራት፣ ፌቅርና ጥበቃ 
ዯመቀች፡፡ የአመታት ሠቆቃ ወዯ ዯስታ ተቀየረ፡፡ ከዚም በመቀጠሌ 
ሇአሊህ እንዯ ማመስገኛ በታሪክ ታሊቅ የሆነ የይቅርታ ስርዒት ተካሄዯ፡፡ 
ብዙ ሙስሉሞችን የገዯለና በወንጀሌ ተጨማሌቀው የኖሩ ሰዎች 
በተመሇከቱት ይቅር ባይነት የተነሳ ወዯ ኢስሊም ገቡ፡፡9   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በመጨረሻው ሏጃቸው (ሏጀተሌ ወዲ) እምነታችን 
እንዯተሟሊ አስተሊሇፈ፡፡ ይህም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የነብይነት ጊዜያቸውን 

                             

9 ቡኻሪ ኢቲሳም፣ ሙስሉም ፇዲኢሌ10፣ ኢብን ማጃህ፣ ማናሲክ 104፣ ሙዋታ፣ መዱና 10፣ 

አህመዴ ኢብን ሀንባሌ፤ አሌ ሙሳናዴ III 140. 
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እንዲጠናቀቁና ወዯ አሊህ መመሇሻ ጊዜያቸው እንዯተቃረበ ያሳይ ነበር፡፡ 
ሇባሌዯረቦቻቸውም እንዱህ ሲለ ጠይቀው ነበር፡፡ 

"ባሌዯረቦቼ ሆይ! ኢስሊምን አስተሊሌፋሊችኋሇሁን ” 

ሶሀቦችም ‹‹አዎን›› ሲለ መሇሱሊቸው፡፡ ጥያቄውን 3 ጊዜ በመዯጋገም 3 
ጊዜ መሌሱን ከሠሙ በኋሊ እጃቸውን ወዯ ሊይ በማንሳት ይህን ተናገሩ-  

"አሊህ ሆይ ምስክሬ ሁን፤ አሊህ ሆይ ምስክሬ ሁን፤ አሊህ ሆይ ምስክሬ 
ሁን"  

ከዚህ በኋሊ ነው ቅደስ የሆነው እምነት ባሇቤትነት እስከ ቂያማ ዴረስ 
ወዯ ሙስሉሙ ማህበረሰብ የተሊሇፇው፡፡10 

የተወሰኑ ረዲቶች (አንሷሮች) በረሱሌ መካን መግባት ተጨንቀው ነበር፡፡ 
ይህን ሲለም እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር፡፡  

"የሌዕሌና ባሇቤት የሆነው አሊህ (ሡ.ወ) መካን ሇነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) 
ከፇተሊቸው፡፡ ከእንግዱህ ተመሌሰው መዱና አይመጡም"   

ከቆይታ በኋሊ ይህን ሀሳብ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጋር ተወያዩበት፡፡ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ  አለ፡-  

"ይህን ከማዴረግ በአሊህ እጠበቃሇሁ! ህይወቴም ሞቴም ከእናንተ ጋር 
ነው፡፡18  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇቃሊቸው ታማኝነታቸውን ወዯ መዱና በመመሇስ 
አረጋግጠዋሌ፡፡ 

                             

10 ቡኻሪ፣ ጅሀዴ 34፣ አቡ ዲውዴ፣ ሶሊት 12 ንናሳኢ፣ መሳጂዴ 12 አህመዴ ቢን ሀንባሌ፣ አሌ 
ሙሠናዴ፣VI 289 
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ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) የመጨረሻው ነብይ ሲሆኑ ከሳቸው በፉት 
ግን አሊህ (ሡ.ወ) የተሇያዩ ነብያትን ሇተሇያዩ ህዝቦች ሌኳሌ፡፡  

 አዯም (ዏ.ሠ) መሊኢኮች እንዱሰግደሊቸው የታዘዙሊቸው 
ነብይ፣ 

 ኑህ (ዏ.ሠ) ምዴር በውሃ የተጥሇቀሇቀሊቸው ነብይ፣ 

 ሁዴ (ዏ.ሠ) በመብረቅ ምዴር የተገሇበችሊቸው ነብይ፣ 

 ሳሉህ (ዏ.ሠ) የከሀዱያንን ቤት መሠረት ያናጉ ነብይ 

 ኢብራሂም (ዏ.ሠ) እሳት ወዯ ውብ መናፇሻነት 
የተቀየረችሊቸው ነብይ፣ 

 ኢስማኤሌ (ዏ.ሠ) የታማኝነት፣ ሇአሊህ ታዛዥነት፣ በአሊህ 
የመመካት ምሌክት የሆኑ ነብይ፡፡ የኢስማኤሌ (ዏ.ሠ) ታሪክ 
በየአመቱ በሚዯረገው ቅደስ የሀጅ ጉዞ ሊይ ይታወሳሌ፡፡  

 ይስሀቅ (ዏ.ሠ) ሇእስራኤሌ የተሊኩ ነብዮች በሙለ የእርሳቸው 
ዝርዮች የሆኑሊቸው ነብይ 

 ለጥ (ዏ.ሠ) ወገኖቹ በግብረ ሶድማዊ ተግባር በመዋጣቸው 
በሰድምና ገሞራ በእሳት እንዱጠፈ የተዯረገሊቸው ነብይ፡፡  

 ዙሌቀርነይን (ዏ.ሠ) ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የአሊህን አንዴነት 
ሇማስተማር የተጓዙ፣ የሇፈ፡፡ 

 ያዕቁብ (ዏ.ሠ) የፅኑ ፌቅርና የትዕግስት ምሳላ የሆኑ ነብይ፡፡ 

 ዩሡፌ (ዏ.ሠ) ውበታቸው ከጨረቃ የሊቀ፡፡ በገርነታቸው በእስር 
ቤት በብቸኝነት ከኖሩ በኋሊ የግብፅ ንጉስ ሇመሆን የበቁ፤ ከአስቸጋሪና 
ፇታኝ ከሆኑ ሁኔታዎች ጋር ተጋፌጠው ያሸነፈ ነብይ፡፡ 
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 ሹአይብ (ዏ.ሠ) ውብ የሆነ የንግግር ክህልት የተቸራቸው ነብይ 
ሲሆኑ በንግግሮቻቸው የህዝባቸውን ቀሌብ በማሸነፌ በጥሌቅ ዯስታ 
ይሞለ ነበር፡፡  

 ከዴር (ዏ.ሠ) መሇኮታዊ ሚስጥሮችን ሇሙሣ (ዏ.ሠ) ያስተማሩ  

 ሙሣ (ዏ.ሠ) የፇርኦን የግፌ አገዛዝ እንዱያበቃ ያዯረጉ እና ቀይ 
ባህርን በደሊ የከፇለ ነብይ፡፡ 

 ዲውዴ (ዏ.ሠ) በዴምፃቸው ውበት ተራሮችን፣ ዴንጋይን፣ የደር 
እንሰሳትን ሳይቀሩ ያስዯስቱ የነበሩ ነብይ፡፡ 

 ሡሇይማን (ዏ.ሠ) ሇሀብትና ንብረታቸው÷ እንዱሁም ሇስሌጣን 
በሌባቸው ውስጥ ቅንጣት ቦታ ያሌሰጡና የአሊህ ባሪያነታቸውን 
የሚሹ ነብይ 

 ኡዘይር (ዏ.ሠ) ከሞት በኋሊ የመቀስቀስ ምሳላ የሆኑና ከመቶ 
አመታት ህሌፇት በኋሊ መሌሰው የተቀሠቀሱ ነብይ፡፡ 

 አዩብ (ዏ.ሠ) ትዕግስትን በህይወታቸው ያስተማሩና የትዕግስት 
ምሳላ የሆኑ ነቢይ 

 ኤሌያስ (ዏ.ሠ) ከአሊህ (ሡ.ወ) ሰሊምታ የተሊከሊቸው ነብይ፡፡ 
"ሰሊም በኤሌያስ ሊይ ይሁን" ቅደስ ቁርዒን  37፡130 

 ዙሌኪፌሌ (ዏ.ሠ) እጅግ ንጹህ ሌብ የነበራቸው እና የአሊህ 
ቡራኬ የበዛሊቸው ነብይ፡፡ 

 ለቅማን (ዏ.ሠ) ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ሠውነትን በማከም 
የታወቁ፣ በምክሮቻቸው ዘወትር የሚወሱ፡፡ 

 ዘከሪያ (ዏ.ሠ) እጅግ የተሰቃዩ ነብይ ሲሆኑ በአሊህ ሊይ ባሊቸው 
ፌፁም መመካት ሠውነታቸውን ሇሁሇት ሲከፇሌ እንኳን 
አሊንገራገሩም፡፡ 
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 ያህያ (ዏ.ሠ) አባታቸውን እጅግ አዴርገው የሚወደ እና ሞትና 
መከራን የተጋፇጡ፡፡ 

 ዑሳ (ዏ.ሠ) ነፌሳቸው እጅግ የፀዲች፣ በአሊህ ፌቃዴ የታመመን 
የመፇወስና የሞተን  በማስነሳት ተዒምር ያሳዩ ነብይ 

 

በአጠቃሊይ አምሊካችን አሊህ (ሡ.ወ) መሌዕክቱን በነብያችን ሙሏመዴ 
(ሠ.ዏ.ወ) አማካይነት ከማጠቃሇለ እና እሳቸውን ሇአሇም እዝነት አዴርጎ 
ከመሊኩ በፉት ወዯ አንዴ መቶ ሀያ ሺህ የሚጠጉ ነብዮችን በተሇያየ 
ግዜ ሇተሇያዩ ህዝቦች ሌኳሌ፡፡   

ከታሪክ መዝገቦች እንዯምንረዲው ሱወይባ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የጡት 
እናቶች ከነበሩት ሴቶች አንዶ ናት፡፡ ይህች ሴት የአቡሇሀብ ባሪያ 
የነበረች ሲሆን የነብያችንን መወሇዴ ሇአቡሇሀብ ሇማብሰር የመጀመሪያዋ 
ሰው ነበረች፡፡ አቡሇሀብም በተሰማው ዯስታ (ዯስታው ከጎሳው ክብር ጋር 
የተያያዘ ነው) የተነሳ ይህችን ባሪያ ነፃ አወጣት፡፡ ይህም የሆነው በእሇተ 
ሰኞ ነበር፡፡ ይህ  የአቡሇሀብ ዯስታ ከጎሳ ኩራት ጋር የተያያዘ ቢሆንም 
እንኳን ምን ግዜም ሠኞ ሠኞ የጀሀነብ ቅጣት ቀሇሌ ይሌሇታሌ፡፡     

አቡሇሀብ ከሞተ በኋሊ አንዲንዴ ሰዎች በህሌማቸው ተመሌክተውት 
ይሄን ጥያቄ ይጠይቁታሌ፡-  

"አቡ ሇሀብ እንዳት ነህ "    

እሡም እንዱህ ሲሌ ይመሌሳሌ፡- "በጀሀነም እሳት እየተቃጠሌኩ 
እገኛሇሁ፡፡ ሰኞ ሰኞ ግን ቅጣቴ ትንሽ ቀሇሌ ይሌሌኛሌ፡፡ በዚህ ቀን 
በጣቶቼ ውሀ እስብና እጠጣሇሁ፡፡ በዚህም የመቀዝቀዝ ስሜት 
ይሠማኛሌ፡፡ ይህም የሆነሌኝ በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መወሇዴ ተዯስቼ 
በሠኞ ቀን ሰውባን ነፃ ስሊወጣኋት ነው፡፡ ሇዚህም አሊህ ምንዲዬን ሰኞ 
ሰኞ የጀሀነም እሳትን በመቀነስ ከፇሇኝ፡፡  
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ኢብን አሌ ጃዚሪ ይህን ይሊለ፡-  

"እንዯ አቡሇሀብ ያሇ ከሀዱ እንኳ በነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) መወሇዴ ሊሣየው 
ዯስታ (ምንም አንኳን ዯስታው ከጎሳ ኩራት ጋር ቢያያዝም) ምንዲ 
አገኘ። አማኞችም ሇረሡሌ (ሠ.ዏ.ወ) ፌቅር ሲለ ሰኞ እሇትን ሉያከብሩና 
ሉያስቡ ይገባሌ፡፡" 

የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሌዯት የማሰቢያ ትክክሇኛው መንገዴ በእሇቱ 
የተሇያዩ መዴረኮችን በማዘጋጀት ስሇ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መወሇዴና በዚህ 
የተነሳ ሇአሇም ስሇ ፇነጠቀው ብርሀን መወያየት ነው፡፡ የነዚህ ዝግጅቶች 
ዋነኛው ኣሊማ በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መወሇዴ ምክንያት ስሇተሇወጠችው 
አሇም ማስተዋወቅ፣ ተስፊ ሊጣው ተስፊ መስጠት፣ የኢስሊምን 
መሌዕክት ሇረሳው ማስታወስ፣ ሇማያውቀው ማሳወቅ፣ ወሊጅ 
አሌባዎችን ማፅናናት እና የቸገራቸውን መርዲት ነው፡፡ እንዱሁም 
ቁርዒንን በጋራ የመቅራት ፕሮግራሞችም ሇዚህ ቀን ትውስታ ትክክሇኛ 
መንገዴ ነው፡፡11  

እኚህ ወሊጅ አሌባ ነብይ (ሠ.ዏ.ወ) ሇአንዱት ቀንም ትምህርት ቤት 
ሄዯው አሌተማሩም፡፡ ግና ሇመሊው የሠው ዘር አስተማሪ፣ 
ሚስጥራዊውን ዒሇም አስረጂና የእውነት ጠበቃ ሆኑ፡፡   

ሙሳ (ዏ.ሠ) ህግና ዯንብን አመጡ፡፡ ዲውዴ (ዏ.ሠ) አሊህን በማስታወስና 
በዝማሬ ችልታቸው ይታወቃለ፡፡ ኢሳ (ዏ.ሠ) ሇሠው ሌጆች ግብረገብና 
መሌካምነትን ከማስተማራቸው በሊይ በዚህ ቁሳዊ ዒሇም ሇአሊህ ሲለ 

                             

11 ዩሡፌ ኢብን ኢስማኤሌ አሌ ነበሀኒ፣ አሌ-አንዋር፣ አሌ-ሙሏመዱያን ሚን አሌ መወሂብ አሌ-

ደንያህ ገፅ 28-29 (በላሊ ዘገባ 14 በአሌ-ሠንዏ አሌ ሙሠነፌ VII 478 አሌ በይሀቂ፣ ሹአብ አሌ 

ኢማምን I261፡አሌ መርዋዚ፡አሌ ሡና I 82 ኢብን ሀጅጋር አሌ አስቃሊኒ      
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መቆጠብን አስተምረዋሌ፡፡ ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) እኚህን ሁለ 
ነገሮች በአንዴነት ሇሰው ሌጅ አምጥተዋሌ፡፡ ህግና ዯንቦችን 
አስተምረዋሌ፡፡ ነፌሶቻችንን እንዳት እንዯምናፀዲ በተግባር 
አሳይተውናሌ፡፡ ከአሊህ ጋር በንጹህ ሌቦና መገናኘት አስችሇውናሌ፡፡ 
የሰው ዘርን በሙለ ስሇ ግብረገብነትና ሞራሊዊ ዴርጊቶች አስተምረዋሌ፡፡ 
ከምንም በሊይ በአሊህና ስሇ አሊህ መዯሰትን፣ ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ 
ውበትን፣ ጀግንነትን፣ አዛኝነትን፣ ሇፌጡራን መቆርቆርን በባህሪያቸው 
አስተምረውናሌ፡፡   

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 40ኛው ዒመት ያሇምንም ጥርጥር የሠው ዘር 
ታሪክ የሇውጥ ጅማሬ ነበር፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇ40 ዒመታት በህዝባቸው ውስጥ ሲኖሩ ሀገረ ገዢ 
ወይንም ሰባኪ አሌያም ህዝብ ፉት ተናጋሪ ወይም ወታዯር እና ተዋጊ 
አሌነበሩም፡፡ ስሊሇፈ ነብያትም ሆነ ስሇታሪክ፣ ስሇመጨረሻው ቀን 
እንዱሁም ስሇ ገነትና ገሀነም አንዱትም ቃሌ ተናግረው አያውቁም፡፡ 
በከፌተኛ ግብረገብ እና ስርአት ብቻቸውን የሚኖሩ ሰው ነበሩ፡፡ በሂራ 
ዋሻ ውስጥ ትዕዛዝ ከዯረሳቸው በኋሊ ግን ብዙ ነገራቸው ተሇወጠ፡፡ 

መሊው አረቢያ በአዱሱ መሌዕክት ተሸበረች፡፡ ንግግራቸው በአዴናቆት 
አፌን አስከፇተ፡፡ ባህሪያቸው ሁለን አስዯመመ፡፡ የመካ ባህሌ የነበረው 
የግጥምና የስነፅሁፌ ውዴዴር በአንዴ ግዜ ቆመ፡፡ ገጣሚያን 
ግጥሞቻቸውን በካዕባ ግዴግዲዎች ሊይ መሇጠፊቸውን አቆሙ፡፡ መካ 
ቅፅበታዊ ሇውጦችን ማስተናገዴ ጀመረች፡፡ የታዋቂው አረብ ገጣሚ 
የኢምሩሌ ቃይስ  ሴት ሌጅ እንኳ ቁርአንን ስትሰማ በመዯመም ይህን 
ተናገረች፡-  

"ይህ የሠው ሌጅ ቃሌ ሉሆን አይችሌም! እንዱህ ያሇ ቃሌ በአሇም ካሇ 
የአባቴ ግጥሞች ከካዕባ ግዴግዲዎች ሊይ መነሳት አሇባቸው! አዎ ሂደና 
ከካዕባ ግዴግዲ ሊይ ሁለንም አንስታችሁ እኚህን አንቀጾች ሇጥፈ፡፡”    
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ቁርአንን የሚመስሌ አንዱት አንቀጽ እንኳ እንዱያመጡ ነብዩ የሰው 
ሌጆችን ጋብዘዋሌ፡፡ ይህ ግብዣ አሁንም ዴረስ ምሊሽ አሊገኘም፡፡ 

አሊህ (ሡ.ወ) በቁርአኑ፡-   

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

٢٣: البقرة چ  ېئ  ۈئ                ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  

‹‹በባሪያችንም ሊይ ካወረዴነው፥ በመጠራጠር ውስጥ ብትኾኑ፥ ከብጤው አንዱትን 
ምዕራፌ አምጡ፤ እውነተኞችም እንዯኾናችሁ ከአሊህ ላሊ መስካሪዎቻችሁን  
ጥሩ፡፡›› (አሌ-በቀራ፡ 23)     

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የዘመኑን ኋሊ ቀር አስተሳሰብና ባህሌ በማጥፊት 
እስከ መጨረሻው ቀን ዴረስ የማያረጅ ስሌጣኔና አስተሳሰብን 
አስተዋወቁ፡፡ 

ቅደስ ቁርዒን እጅግ ብዙ ሳይንሳዊ ተአምራት፣ ትምህርታዊ ጉዲዮችና 
ትንቢቶችን በውስጡ የያዘ ሲሆን በማንም ሆነ መቼም መታረምና 
መከሇስ የማያሻው መፅሏፌ እንዯሆነ ከዘመን ዘመን እያረጋገጠ ኖሯሌ፡፡ 
ባሇንበት ዘመን የሚገኙ አዲዱስ ሳይንሳዊ ግኝቶች በብዛት በቁርዒን 
ውስጥ የተገሇፁ እውነቶችን መስካሪ ናቸው፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇመሊው የሠው ዘር የእውነት ተቆርቋሪ እና 
እውነተኛ ወዲጅ መሆናቸውን ተናግረዋሌ፤ አሳይተዋሌም፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ባህሊዊ መመሪያዎችን 
ያስቀመጡ ሲሆን የመንግሥትና የውጭ ግንኙነት መሠረታዊ 
መርሆዎችን አስቀምጠዋሌ፡፡ እነዚህ መርሆዎች ምናሌባትም እዴሜን 
ሙለ በሚፇጅ ጥናትና ምርምር ሉገኙ የሚችለ ናቸው፡፡ ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ግን ያሇምንም አስተማሪና ትምህርት እኚህን ሁለ የጥናት 
ዘርፍች ተክነዋቸው ነበር፡፡  
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ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከነብይነት በፉት ጦር መሳሪያ ይዘው ባያውቁም፣ 
ሇአንዱት ቀን ወታዯር ሆነው ባያውቁም፤ ሇንግግርም ሆነ ሇቅስቀሳ 
ወጥተው ባያውቁም (በአንዴ ወቅት ምስክር ከመሆናቸው በቀር) እጅግ 
ጀግና ወታዯር፣ መቼም ተስፊ የማይቆርጥ እና ቆራጥ መሪ ሆኑ፡፡ 
ነቢያችን (ሠ.ዏ.ወ) ግጭትና ግርግርን አጥብቀው የሚጠለ ቢሆንም 
በአሊህ መንገዴ ጥሪ እንዲያዯርጉ የከሇከሎቸውን እና ጥቃት 
ያዯረሱባቸው ቡዴኖች ሇመመከት ግን ዯም አፊሳሽ ጦርነቶችን 
ተቋቁመዋሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እጅግ አዛኝና ሠሊማዊ ከመሆናቸው 
የተነሳ ግዴ ካሌሆነ በቀር ጦርነት ማወጅን አይወደም ነበር፡፡ በዘጠኝ 
አመታት ውስጥ መሊው አረቢያን የተቆጣጠሩት በንፅፅር ዯካማ በሆነ 
የወታዯር ኃይሌ ነበር፡፡ በአሊህ በመመካትና በእሡ እርዲታ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እና ተከታዮቻቸው ባሌሰሇጠነ ጦርና ባሌተሟሊ የጦር 
መሳሪያ የዘመኑን ታሊሊቅ ሀይልች (ቢዘንታይን እና ፏርሺያ) ሇማሸነፌ 
በቅተዋሌ፡፡ የዚህ ዴሌ ሚስጥሩም ከፌተኛ የሆነ መንፇሳዊ ጥንካሬና 
ግብረገብነታቸው ነበር፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አመፀኛ የሆኑትን የመካ ሰዎች በጥበብ እና 
በእርግጠኝነት ያናግሩ ነበር፡፡ ሇምሳላ፡- "ሀይማኖቱን (ኢስሊምን) 
ተቀበለና ተከተለኝ! አለ፡፡ አቡ ጀሀሌም በተቃውሞ ይህን አሇ፡-  

"እኛ እንኳን ብንቀበሌህ የሙዯርና ራቢአ ጎሳዎች አይቀበለህም"  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን መሇሡ፡፡  

"ቢፇሌጉም ባይፇሌጉም ይቀበለኛሌ፣ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ የፏርሺያ እና 
የቢዛንታይን ህዝቦችም ይከተለኛሌ፡፡"1220     

                             

12 ኢብን ኢስሀቅ ሲራ ገፅ 190 (በተመሳሳይ ዘገባ አህመዴ ቢን ሀንበሌ አሌ ሙስነዴ IV 128፣ 
3፣ ኢብን አቢ ሸይባህ፣አሌ ሙሠናፌ VI፡ 311         
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ይህ ቃሌ ኪዲን ብዙም ሳይቆይ ተከሰተ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የነበሩትን 
አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሁለ በመቋቋም በሠው ሌጅ ታሪክ ትሌቁን 
የባህሪና የአኗኗር አብዮት አምጥተዋሌ፡፡ ጨቋኞችን ታግሇዋሌ፡፡ 
የተበዲዮችን እንባ አብሰዋሌ፡፡ ሇወሊጅ አሌባዎች ፌቅርና እንክብካቤ 
የነበራቸው ነብይ የቲሞችን ያፅናኑ እና ፀጉራቸውን ይዯባብሱ ነበር፡፡ 

ማህሙዴ አኪፌ የተባሇ የቱርክ ታወቂ ገጣሚ እንዱህ ሲሌ ይገሌፀዋሌ፡- 

 ወሊጅ አሌባው ህፃን አርባ አመት ዯፇነ 

 በንጹህ እስትንፊስ ሰሊም አሰፇነ፡፡ 

 የጭቁን አሇኝታ የሰው ዘር ጠበቃ 

 የጨቋኞች ጠሊት የግፇኛ አሇቃ 

 ፌትህን ያስፊፊ የዕዝነት አስተማሪ 

 የእውቀት ባሇቤት ነገርን መርማሪ 

 ያሇን ሁለ ፀጋ በሡ የተገኘ 

ከርሱ የተማርነው በርሱ የተቃኘ 

እዴገታችን ስኬታችን 

ህብረተሰብ ሌጆቻችን 

ሁለ በነብዩ በአሊህ መሌዕክተኛ  

ጌታችን አዴርገን ሁላ ቀጥተኛ፡፡  

መስክርሌን ያኔ በዕሇተ ቂያማ 

ባንተ ማመናችን አንዴም ሳናቅማማ 

እሱን መውዯዲችን በሙለ ሌባችን  

ፇሩን ተከትሇን ባሇን በአቅማችን፡፡ 
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ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባይሊኩ ኖሮ የሰው ሌጅ በዋጠው ዴቅዴቅ ጨሇማ 
ውስጥ በኖረ፣ ጨቋኞች አቅም አሌባውን ማሰቃየት የአዯባባይ 
ተግባራቸው እንዯሆነ በቀረ፣ ማህበረሰብ በዘቀጠ ግብረገብ መኖሩን 
በቀጠሇ ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በአሊህ እዝነት ሇሠው ዘር ባይሊኩ 
ኖሮ የዒሇም የሀይሌ ሚዛን ወዯ መጥፍ ባጋዯሇ፣ ምዴራችን የግፇኞች 
የግሌ ንብረት በሆነች ነበር፡፡ ገጣሚው ይህን ሁኔታ እንዱህ ሲሌ 
ይገሌፀዋሌ፡-  

 እርሶ ባይሊኩ የአሊህ መሌዕክተኛ 

 መሌካሞች ባሌኖሩ በሆን ሀዘንተኛ 

 አበቦች ባሌፇኩ ዴሃ በተገፊ 

እምነት ባሌተገኘ ተውሂዴ ባሌተስፊፊ 

      አሊህን ባሊወቅን እንዱሁ በዲከርን 

      በክህዯት ጨሇማ ተውጠን በቀረን  

ኢስሊም ሀይማኖቶች ሁለ የበሊይና የሠው ሌጅ ሉኖረው የሚችሇው 
ትሌቁ ሀብት መሆኑን አምሊካችን አሊህ (ሡ.ወ) በቁርአኑ እንዱህ ሲሌ 
ያስረዲናሌ፡- 

 ٣ :المائدة  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  اليوم 

 ‹‹³_ HÃT„ታ‹G<” K“”} VLG<L‹G<:: çÒÂ”U u“”} LÃ ðçUŸ<:: 

K እ“”}U ›=eLU” ŸHÃT„ƒ uŸ<M ¨ÅÉኩ›› (አሌ-ማኢዲህ፡ 3) 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇመጨረሻ ጊዜ ከመታመማቸው በፉት ጀነቱሌ ባቂ 
በመባሌ ወዯሚጠራው መዱና ውስጥ የሚገኝ የመቃብር ስፌራ በመሄዴ 
ይህን ደአ አዯረጉ፡-  
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"ታሊቁ ጌታዬ ሆይ እዚህ የተኙ ሰዎችን መማር አታቋርጥ"13  

በዚህም ተግባር ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እየተሠናበቷቸው ነበር፡፡  

ከዚህም መሌስ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦቻቸውን ሇመሰናበት ሰብስበው 
እንዱህ በማሇት ነገሯቸው፡-  

"ሌዐለ አሊህ ሇባሪያው ሁሇት ምርጫ ሠጠው፡፡ የዚህችን አሇም መስህብ 
ወይስ የጀነትን በረከት፣ ባሪያውም ጀነትን መረጠ፡፡”  

ይህን ተናግረው ሲጨርሱ እንስፌስፈ አቡበከር ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) 
እየተሰናበቷቸው እንዯሆነ ገባቸውና አሇቀሱ፡፡ ይህንንም ተናገሩ፡- 

"የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ እናቴና አባቴ ይሠውሌዎት፡፡ ራሳችን፣ 
ገንዘባችን፣ ቤተሰባችን እና ሌጆቻችን ሇእርሶ መሰዋዕት ይቅረቡ፡፡"     

ላልች ሶሀቦች ግን ምስጢር አዘለን የረሡሌን ንግግር መረዲት 
አሌቻለም ነበር፡፡ አቡበከር በሰውር ዋሻ ውስጥ ከረሡሌ (ሰ.ዏ.ወ) ጋር 
መኖራቸው ይህን ሚስጥራዊ ንግግር ከላልቹ በተሻሇ በፌጥነት 
እንዱረደት ረዴቷቸዋሌ፡፡ 14    

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ስሇ አቡበከር ይህን ብሇው ነበር፡- "እኔ ሌብ ውስጥ 
ያሇ ነገር ሁለ አቡበከር ሌብ ውስጥ አሇ"  ሠሀቦችም አቡበከር ሲያሇቅሱ 
በመመሌከታቸው እርስ በራስ መጠያየቅ ጀመሩ፡፡ 

“አቡበከር (ረ.ዏ) ጌታውን መገናኘትን በመረጠ የአሊህ ባሪያ ተግባር ሇምን 
ያሇቅሳሌ አለም፡፡ 

                             

13 ሙስሉም ጀናዝ 102፡ ነሳዑ፣ ዯናዚ 103፡ ኢብን ሀርባን አሌ ሠሂህ (ሠ.ዏ.ወ) 444 

14 ቡኻሪ፣ ሠሊት 80፡ ሙስሉም፣ ፇዲኢሌ አሌ-ሠሀባ 2 ቲርሚዚ ማናቂብ 15፡ ዲሪማ፣ 

ሙቀዱማ14፡ ነሳኢ ጀናኢዝ 69፡ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠናዴ III18 
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በጀነት የሴቶች መሪ የሆነችው እናታችን ፊጢማ (ረ.ዏ) በአባቷ በነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) ማሇፌ ሀዘኗን ስትገሌፅ እንዱህ ትሊሇች፡፡ 

"በረሡሌ (ሰ.ዏ.ወ) ወዯ መጪው አሇም መጓዝ ሰበብ በውስጤ 
የተፇጠረው ሀዘን በቀን ሊይ ቢወዴቅ ዴቅዴቅ ጨሇማ በዋጠን ነበር።"15 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሁሇት መመሪያ ትተውሌናሌ፡፡ ቁርአንና ሡና፡፡  

እነዚህ ሁሇት ምንጮች የነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ዘሌአሇማዊ ትዕዛዝ ናቸው፡፡ 
በዚህች አሇምም ሆነ በቀጣዩ ዒሇም ዯስታን የፇሇገ ሰው ሉከተሊቸው 
የሚገቡ መመሪያዎች፡፡   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ መዱና ከተመሇሡ በኋሊ ሇ13 ቀናት የቆየ 
ከፌተኛ ህመም አጋጠማቸው፡፡ ከ13 ቀናት ህመም በኋሊ የአሇማችን 
ምርጡ ሠው በሠኔ 8/632 እ.ኤ.አ ወይም ረቢአሌ አወሌ 12 አ.ሂ 
ወዯናፇቁት ጌታቸው ሄደ፡፡   

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) በሁሇቱ ትከሻዎቻቸው መሀከሌ የነብይነታቸው 
ምሌክት ነበራቸው፡፡ ሶሀቦች ይህን ምሌክት ሇመሣም እጅግ ይመኙ 
ነበር፡፡ በሞቱ ጊዜም በዚህች ምሌክት ነበር ባሌዯረቦቻቸው መሞታቸውን 
ያረጋገጡት፡፡ ኢማም በይሀቅ እንዱህ ሲለ ይገሌፁታሌ፡-  

"የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
መሞታቸውን እርግጠኛ መሆን አሌቻለም ነበር፡፡ ምክንያቱም የአሊህ 
መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ፉታቸው በቀዴሞው ውበቱ ነበርና፡፡ አስማ (ረ.ዏ) 
የነብይነት ምሌክታቸውን ሇመመሌከት ስትፇሌግ ጠፌቷሌ፡፡ ይህም  

                             

15 አሌ-ነብሀኒ፤ አሌ-አንዋር አሌ-ሙመዱያህ ሚን አሌ-መወሀባ አሌ-ሊደንያ ገፅ 593  
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እዚህች ምዴር ሊይ የነበራቸውን ጊዜ እንዯጨረሱ እና ወዯ አሊህ 
እንዯተመሇሱ ማስረጃ ነበር፡፡16    

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ያመጡትን መሌዕክት አስተሊሌፇውና አስተምረው፣ 
የሠው ሌጆችን ስነ ምግባር ቀይረው፣ በእምነቱ የሊቀ ማህበረሰብ 
ፇጥረው በመጨረሳቸው ወዯ ዘሊሇማዊ አሇም ተጠሩ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህዝባቸውን (ኡመታቸውን) በማህሸር (የትንሳኤ ቀን 
መሠብሰቢያ በሆነችው አዯባባይ) እየጠበቁ ነው፡፡     

አዎ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሲራጥና ከውሠር ወንዝ ህዝባቸውን 
(ኡመታቸውን) እየጠበቁ ነው፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በረቢአሌ አወሌ 12 ሠኞ ቀን ተወሌዯው በተመሳሳይ 
ቀን አረፈ፡፡ አቡ ቃታዲ እንዱህ ሲለ ይተርካለ፡- 

"ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሰኞ ቀን ስሇመፆም ተጠየቁ፡፡ እንዱህ ሲለም መሇሱ 

"ይህ ቀን የተወሇዴኩበትና በነብይነት የተመረጥኩበት ቀን ነው"17     

"ዘሊሇም እንዯሚቆይ የተመሰከረሇትን ኢስሊማዊ ሀገር (መዱና) 
የመሠረቱትና ወዯርሱ የገቡትም በሰኞ ቀን ነበር፡፡  

                             

16 ኢብን ሳዕዴ፣ አሌ ጦበቃት II 2 71፡ አሌ በይሀቅ፣ ዯሊኢሌ- አሌ ኑቡዋህ VII 219 

17 ሙስሉም ሲያም 196፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ፣ አሌ ሙሠናዴ v299፡ ኢብን ሂባን 

አሌ ሳሂህ VIII 403፣ አሌ በይሀቂ አሌ ሠናን አሌ ኩብራ IV 286 
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ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሰኞ ቀን ረቢአሌ አወሌ (12) መወሇዴ፣ በሰኞ ወዯ 
መዱና መጓዝና ሰኞ ወዯ መጨረሻው ዒሇም መሄዴ የአሊህ (ሡ.ወ) 
ጥበብና ታሊቅነት ማሳያ ነው፡፡ ቀኑም የተከበረ መሆኑን ማሳያ ነው፡፡     

ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህሌፇት በኋሊ መሌዕክታቸው ቀጣይና ዘሊሇማዊ 
ቢሆንም እንኳን ባሌዯረቦቻቸውና ያሊይዋቸው ህዛባቸው (ኡመታቸው) 
ይናፌቃቸዋሌ፡፡  ኡስማን ሠፉ አዚዝ ማህሙዴ ሁዯይ የተባሇ ቱርካዊ 
ገጣሚ ይህን ብል ነበር፡- 

      አንቺ የውሸት አሇም ከቶ ማን ያምንሻሌ 

 የሰው ዘርን አውራ ነቢዩን ወስዯሻሌ፡፡ 



ምእራፌ ሁሇት 

ምሳላ የሆነው የነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) አኗኗር 

٣٥: النور چ  حئ  ۇئۇئ  وئ  وئ   ەئ چ       

#uw`H” LÃ ¾§’ w`H”$  (አን-ኑር፡ 35) 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አኗኗር ሇእያንዲንደ የምዴራችን ሠው ምሳላ 
የሚሆን ነው፡፡ ምርጥ የሀይማኖት አባትነት ምሳላ፣ ምርጥ የሀገር 
አስተዲዲሪ፣ ትሌቅ የፌቅር አስተማሪና የመተናነስ ምሳላ፣ የመታዘዝ፤ 
የመሇገስና የዯግነት መምህርና ምሳላም ነበሩ፡፡ ሇቤተሰባቸው የነበራቸው 
ፌቅር ከማንም በሊይ ሲሆን ሇዯካሞች በማዘንም የሚዯርስባቸው 
አሌነበረም፡፡ የበዯሊቸውን በምህረት በማሸነፌና አሊህን በመገዛት አቻ 
ያሌተገኘሊቸው ነብይ ናቸው፡፡ 

ገንዘብና ንብረት ያሊችሁ እንዯሆነ የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት 
ተመሌከቱ፡፡ የነበራቸውን መተናነስ አስተውለ፡፡ በዚህ ባህሪያቸው ነበር 
መሊ አረቢያን ይገዙ የነበሩትና የሀያሊንን ሌብ ያሸነፈት፡፡ 

አቅመ ዯካማ ከሆናችሁ፤ በግፇኞች ከትውሌዴ ከተማቸው የተባረሩትንና 
የተገፈትን ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ተመሌከቱ፡፡  

ወራሪና ግፇኛም ከሆናችሁ፤ በበዴርና በሁነይን ግፇኞችን ያሸነፈትን 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ተመሌከቱና ሳይረፌዴ ተመሇሱ፡     

በጦርነት ከተሸነፊችሁ (አሊህ ይጠብቃችሁና) ፌፁም በአሊህ በመመካት 
በኡሁዴ ጦርነት የተጎደና የተገዯለ ወገኖቻቸውን ካነሱት ነብይ 
(ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ተማሩ፡፡     

አስተማሪ ከሆናችሁ ሇህዝቦቻቸው ሇስሊሳና ማራኪ በሆነ መንገዴ 
የአሊህን ትዕዛዝ ያስተማሩትን ነብይ ህይወት ተመሌከቱ፡፡      
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ተማሪ ከሆናችሁ፤ ከጂብሪሌ አጠገብ ተቀምጠው በተመስጦ የተማሩትን 
ነብይ አስተውለ፡፡     

የኃይማኖት አስተማሪ (ሠባኪ) ከሆናችሁም በመሌካም አንዯበታቸው 
እውቀትንና የአሊህን መሌዕክት ያስፊፈትን ነብይ ምሳላያችሁ አዴርጉ፡፡     

እውነትን ማገሌገሌና ከጠሊቶቿ መታዯግ ከፇሇጋችሁና ዯጋፉ ካጣችሁ 
ያሇጥርጥር በግፇኞች መሀሌ ስሇ እውነት የተናገሩትን ነብይን 
መመሌከትና መከተሌ አሇባችሁ፡፡     

ጠሊቶቻችሁን ካሸነፊችሁ፤ ኃይሊቸውን ካዲከማችሁና በነሡ ሊይ 
የበሊይነት ከተቀዲጃችሁ፤ የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ተመሌከቱ፡፡ 
ግፇኞችንና የበዯሎቸውን ሠዎች ካሸነፈና ዴሌን ከተቀዲጁ በኋሊ ወዯ 
መካ ሲገቡ የነበራቸው መተናነስና ትህትና፣ ሇግፇኞች የነበራቸው 
ይቅርታ ትምህርት ይሁናችሁ፡፡    

ገበሬም እንዯሆናችሁ በበኒ ነዴር፤ በኸይበርና አፌዲክ በግብርና የተካኑ 
ህዝቦችን መርጠው ያሰማሩትን ነብይ አስታውሱ፡፡      

ብቸኞች፣ ዘመዴና ወሊጅ ያጣችሁ እንዯሆናችሁ እናታቸውን አሚናን 
እና አባታቸውን አብዯሊን የተነጠቁትንና እህት ወንዴም የላሊቸውን 
ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ተመሌከቱ፡፡  

ወጣቶችም በወጣትነታቸው ጠንካራ ሠራተኛና የአጎታቸውን የአቡ 
ጧሉብን ፌየሌ ጠባቂ የነበሩትን ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት 
አስተንትኑ፡፡   

የቢዝነስ ሰዎች፣ ሇንግዴ ምትጓዙ ከሆናች፣ የታማኙንና ነጋዳዎችን 
ከመካ እስከ ሶሪያ (ቡስራ) ነጋዳዎችን ይመሩ የነበሩት የሙሏመደሌ 
አሚን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ምሳላያችሁ ይሁን፡፡  

ዲኝነት ወይም ፌርዴ ሰጪነት ስራችሁ እንዯሆነ የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) 
ፌትሀዊነት እንዱሁም አስታራቂነት ከሌባችሁ ይኑር፡፡ ሀጀረሌ አስወዴን 
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(ጥቁሩን ዴንጋይ) ካዕባ ሊይ በማስቀመጥ ሠበብ የተነሳ ሉጋዯለ የነበሩ 
የመካ ጎሳዎችን እንዳት እንዲስመሟቸው ተመሌከቱና ጥበብንና መሊን 
መሳሪያችሁ አዴርጉ፡፡ ወዯ ታሪክ መሇስ በለና ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
በመዱና መስጂዲቸው ዯሀንና ሀብታምን እንዳት እኩሌ እንዲዯረጉ 
አስታውሱ፡፡   

ባልችም ብትሆኑ ሇባሇቤቶቻችሁ ጥሌቅ ፌቅር፣ እንክብካቤና አክብሮት 
የነበራቸውን የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት መመሪያችሁ አዴርጉ፡፡ 

አባወራዎችም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇፊጡመቱ ዛህራ ምን አይነት አባት 
ሇሀሰንና ሁሴይን እንዳት ያለ አያት እንዯነበሩ አስታውሱ፡፡ ያሊችሁበት 
ሁኔታ ምንም ይሁን ምን፣ ራሳችሁን በምንም ሁኔታም አግኙት፤ 
ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ዘሌአሇማዊና ምርጥ መምህር፣ እንዱሁም 
መሪ ይሆኗችኋሌ፡፡ 

የእሳቸውን መንገዴ በመከተሌ ሁለንም የህይወታችንን ገፅታ 
ማስተካከሌና ማሳመር እንችሊሇን፡፡ በሳቸው ብርሀን ሁለን ጨሇማ 
መግፇፌና እውነተኛ የሆነ ዯስታን መጎናፀፌ እንችሊሇን፡፡ 

ፌትህ በአሇም ሊይ ሰፌኖ ከተመሇከታችሁ፤ ዴሀውና ሀብታሙ በፌቅር 
ተሳስሮ ብታዩ፣ ባሇስሌጣኑ የበታቹን ሲንከባከብ ብትዯርሱ፤ ጤነኛው 
በሽተኛውን ማስታመም ስራው አዴርጎት ብትመሇከቱ፤ ወሊጅ አሌባና 
ባሇቤታቸውን ያጡትን የሚንከባከብ ማህበረሰብ ቢያጋጥማችሁ 
በእርግጠኝነት ይሄ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እና የምርጥ ተከታዮቻቸው 
ውጤት ነው፡፡ 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምርጥ ስብእና ሙስሉም ያሌሆኑ ሰዎችን ጭምር 
ስሇ እሳቸው እንዱመሰክሩ አስገዴዶሌ፡፡ ሇምሳላ እንግሉዛዊው የታሪክ 
ተመራማሪ ቶማስ ካርሊይሌ፡፡ Heroes Hero-worship and the 
Heroic in History በተሰኘውና ጀግና ናቸው ስሇሚሊቸው ሠዎች 



~ 37 ~ 

በፃፇው መፅሏፌ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) የምርጦች ሁለ ምርጥ ሲሌ 
ገሌጿቸዋሌ፡፡ 

ባሇንበት ክፌሇ ዘመን እንኳን ሊሄይ ከተማ (ሆሊንዴ ውስጥ) በተሇያየ 
ዘርፌ ምርጥ ምሁራን በተዯረገ የአሇማችንን 100 ምርጥ ሰዎች 
የመምረጥ ሂዯት ምሁራኑ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሇመምረጥ ተገዴዯዋሌ፡፡  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) በነበራቸው ፌፁማዊ የግብረገብነት  
ምርጥ ባህሪ ጠሊቶቻቸውን ሳይቀር ማስመስከር ችሇዋሌ፡፡ ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ሇሠው ሌጆች እውቀትንና ብርሀንን የሠጡ የምንግዜም 
ባሇውሇታ ናቸው፡፡ 

በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዙሪያ የተሇያየ ዘር፣ ቀሇም፣ ቋንቋና ታሪክ 
የነበራቸው ሠዎች ነበሩ፡፡ ግን ሁለም ከነብያችን መሌካም ባህሪ 
ተጠቅመዋሌ፡፡ ቀጥተኛውንም መንገዴ ተመርተዋሌ፡፡ ይህም ኢስሊም 
ምን ያህሌ ሇዘረኝነት ቦታ እንዯላሇውና መሊውን የሠው ዘር በእኩሌ 
አይን እንዯሚያይ ያሳያሌ፡፡  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ተከታይ ከነበሩት መሀከሌ እኚህን እናገኛሇን፤ 
የአቢሲኒያ (ሀበሻው) መሪ ነጃሺ፣ የመአን ጎሳ መሪ የሆነው ፉርዋን፣ 
የሁመይር ጎሳ መሪ የሆነው ዙሌኪሊህ፣ የፋሩር ገዢው ዲይሊሚ፣ 
የየመኑ ማራብቡዴ እንዱሁም የኡማኖቹ ኡበይዴ እና ጃዕፊር 
ይገኙበታሌ፡፡ ከገዢዎችና ባሇ ስሌጣኖች ወጣ ብሇን ዯግሞ ዯሀና ባሪያ 
የነበሩትን ቢሊሌ፣ ያሲር፣ ኸባብ፣ አማር እና አቡ ፈቅያህ÷ ከእንስት 
ባሪያዎች ዯግሞ ሱመያ፣ ለባዒን፣ ዚኒራ፣ ናህዱያ እና ኡሙ አባስ 
ይገኙበታሌ፡፡  

ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ተከታዮች ውስጥ የአመራር ብቃት ያሊቸው 
አስተዋይና ሚስጥር ፇቺ የሆኑ እንዱሁም በእዯ ጥበብ የተካኑ ሰዎች 
ነበሩበት፡፡ በነዚህ ተከታዮቻቸው የተነሳ ሀገራት ሠሊም ሆነዋሌ፣ ምዴር 
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የፌትሀዊነት ጣዕም አጣጥማሇች፡፡ የሠው ሌጆች በወንዴማማችነት 
ተሳስረዋሌ፡፡  

ሊፊይቴ የተሰኘ የፇረንሳይ ምሁር (በፇረንሳዩ 1789 አብዮት ሊይ ከፌተኛ 
የምሁርነት ዴርሻውን የተወጣ) በአሇም ሊይ ሰፌነው የቆዩ የፌትህ 
ስርአቶችን በሙለ ከመረመረና ካጠና በኋሊ ኢስሊማዊ ህግ ከሁለም 
እንዯበሇጠበት እንዱህ ሲሌ አስቀምጦታሌ፡- 
 አንተ የዯረስክበትን የፌትህ ዯረጃ ከቶም ማንም ዯርሶበት አያውቅም" 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በመንፇሳዊ ጥንካሬያቸው ከፉሌ አውሬነት ያጠቃው 
የነበረውን ማህበረሰብ አስተሳሰብና ባህሪ ቀይረው በአንዴ ሀይማኖት፣ 
ባንዱራ፣ ባህሌ፣ ስሌጣኔና መንግስት ስር አስቀመጡት፡፡ 

ያንን ያሌተገራ፣ ያሌተማረ ህግ አሌባ ህዝብ ወዯ ሰሇጠነ ባህሪ 
ሇወጡት፤ በምቀኝነትና በወንጀሌ የተጨማሇቀውን ህብረተሰብ አሊህን 
ወዯ መፌራት አሸጋገሩት፡፡ 

ሇዘመናት ምሳላ የሚሆኑ ሠዎችን ማፌራት ተስኖት የነበረን ማህበረሰብ 
በባህሪያቸውና በእውቀታቸው የሚያስዯምሙ ሰዎችን እንዱያበቅሌ 
አዯረጉት፡፡ በዚህ ብቻ አሊበቁም፡፡ እውቀቱን አፌኖ ከመቀመጥ ይሌቅ 
በአሇማችን ሁለም አቅጣጫዎች ማዲረስን የሚሻ ትውሌዴ አበረከቱ፡፡ 
የሠው ሌጅ የተፇጠረበት አሊማ ታወሰ፤ ተተገበረ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የሠውን ሌብ በመማረክ ወዯር የሊቸውም፡፡ የሳቸውን 
ያህሌ ከቶ ማንም የብዙሀንን ሌብ ሉያንበረክክ አሌበቃም፡፡ እኚህ ውዴ 
ነብይ ከዚህ ሁለ በኋሊ እንኳን ከህዝባቸው የተሇየ ኑሮ መኖር 
አሊሻቸውም፡፡ እንዯ ጥንቱ በመተናነስና በትህትና ይኖሩ ነበር፡፡ ዴሀ እና 
ቀን ከላት የሚሇፈ፤ በሚጎረብጥ ፌራሽ ሊይ የሚተኙ፤ የተሸቆጠቆጠ 
አሇባበስ ፇፅሞ የማይታይባቸው፣ ከዴሆች በታች ዝቅ ብሇው የሚኖሩ 
ሰው ነበሩ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከረሀብ የተነሳ ሆዲቸውን በዴንጋይ 
የሚያስሩባቸው ጊዜያት ነበሩ፡፡ እንዱህም ሆኖ አመስጋኝ ባሪያ!! 
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ያሇፇውና የሚመጣው ሀጢያትህ ሁለ ተምሯሌ›› ብል አምሊካችን አሊህ 
(ሱ.ወ) በቁርአኑ ገሌፆሊቸው እንኳ ቀን ከላት ደአ ያዯርጉና ጌታቸውን 
ይቅርታ ይሇምኑ ነበር፡፡  

ረሱሊችን (ሠ.ዏ.ወ) አብሊጫውን ጊዜያቸውን ከችግረኛ፣ አይዟችሁ ባይ 
ካጡና ከብቸኛ ሰዎች ጋር የሚያሳሌፈ ሲሆን፣ ሇእርዲታ በተጠሩ ግዜም 
ቀዴሞ ዯራሽ ነበሩ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ መካ በዴሌ ተመሌሰው በመጡ ጊዜ በመካ ታሊቅ 
ሰው ተዯርጎ ይቆጠር የነበረ ግሇሰብ በመሽቆጥቆጥ "የአሊህ መሌዕክተኘ 
ኢስሊምን ያስተምሩኝ" አሊቸው፡፡ ነብያችንም፡- 

"ተረጋጋ ወንዴሜ! ንጉስም ሀገር ገዢም አይዯሇሁም” በፀሀይ የዯረቀ 
ስጋን እመገብ የነበረ ወሊጅ አሌባ ጥንት የእናትህ ጎረቤት ነኝ"18 ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) በዚህ መሌሳቸው ማንም አርጎት የማያውቀውን የመተናነስ 
ዯረጃ አሳይተውናሌ፡፡ 

በዚሁ እሇት ከነብዩ ጋር በሂጅራ ወቅት በሰውር ዋሻ አብረዋቸው 
የነበሩት አቡበከር አቅማቸው የዯከመ አባታቸውን የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) 
መሌእክት እንዱሠሙ በማሇት በትከሻቸው ተሸክመው ወዯ ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ይዘዋቸው መጡ፡፡  ነብዩም (ሠ.ዏ.ወ) ይህን አለ፡- 

                             

18 ኢብን ማጃህ አጥ አይዲህ 36 አሌ ሀኪም አሌ ሙስታዴሪክ II 506፣ አሌ ጦበራኒ አሌ 
ሙዒጅም አሌ አውሳጥ II 64.  
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"አቡበከር ሆይ÷ ያረጁ አባትህን ሇምን አንገሊታህ  እኔ አሌመጣም 
ነበርን   

ብዙ ሀገራት በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አስተዲዯር ስር ገቡ፣ ግዛታቸው መሊ 
አረቢያን አጠቃሇሇ፡፡ የፇሇጉትን ሁለ ማዴረግ የሚያስችሌ ስሌጣን 
ነበራቸው፡፡ ረሡሊችን (ሠ.ዏ.ወ) ግን በመተናነስና በትህትናቸው ዘሇቁ፡፡ 
ምንግዜም ቢሆን እሳቸው በምንም ነገር ሊይ ስሌጣን እንዯላሊቸውና 
ሁለም ነገር ከአሊህ (ሡ.ወ) እንዯሆነ ያስተምሩ ነበር፡፡ 

በአንዴ ወቅት የመዱና ነጋዳዎች እጅግ ብዙ ገንዘብ ሇገሱ፡፡ ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ሁለንም ሇችግረኞች አከፊፌሇው ህይወታችውን እንዯነበረ 
በመተናነስ መኖር ቀጠለ፡፡ እንዱህ ሲለም ተናገሩ፡፡  

"የኡሁዴ ተራራን የሚያክሌ ወርቅ ባገኝ እንኳን ከ3 ቀን በሊይ 
አሊቆየውም፡፡ እሱንም እዲዬን ሇመክፇሌ"20   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በቤታቸው እሳት ሳይነዴ (ምግብ ሳይበስሌ) ቀናት 
ያሌፈ ነበር፡፡ ብዙ ጊዜያት እንዯተራቡ ወዯ መኝታቸው ተጉዘዋሌ፡፡ 

አንዴ ቀን ኡመር (ረ.ዏ) ወዯ ረሱሌ (ሠ.ዏ.ወ) ቤት መጡ፡፡ ወዯ ውስጥ 
ሲገቡም ነብዩ ከቴምር ቅጠሌ ከተሰራ ፌራሽ ሊይ ተኝተው ነበር፡፡ 
ዯረቆቹ የቅጠለ ጠርዞች በውደ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሰውነት ሊይ 

                             

19 አህመዴ ኢብን ሀንበሌ፣ አሌሙስነዴ vi፣349፣ኢብን ሂባን፣ አሌ ሳሂህ ፣ xvi 187አሌ ሀኪም 

አሌ ሙስታዴራክ III 48. 

 

20 ቡኻሪ፣ ሙስሉም፣  ኢብን ማጃህና አህመዴ ኢብን ሀንባሌ. 
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ሰንበሮችን አውጥቷሌ፡፡ በአንዴ ጥግ ትንሽ ደቄትና ውሃ አዩ፡፡ ከነዚህ 
ነገሮች በቀር በቤት ውስጥ ፇፅሞ አንዴም ነገር የሇም፡፡ በዚህ ወቅት 
ታዱያ መሊው አረቢያ በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አስተዲዯር ስር ነበረች፡፡ 
ኡመር እጅግ ዯነገጡ፡፡ አምባቸውንም ማቆም አሌቻለም፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) "ኡመር ሆይ! ሇምን ታሇቅሳሇህ?” ሲለ ጠየቁት፡፡ 
ኡመርም (ረ.ዏ) እንዱህ ሲለ መሇሡ፡- 

"እንዳት አሊሇቅስ የአሊህ መሌዕክተኛ ! የሮምና የፏርሺያ ንጉሶች 
በምቾት ሲንዯሊቀቁ የአሊህ መሌዕክተኛ ከቴምር ዛፌ ቅጠሌ የተሰራ ዯረቅ 
ፌራሽ ሊይ ይተኛለ !”  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ አለ፡-  

"ኡምር ሆይ! ቄሳርና የፊርስ ንጉስ በዚህች አሇም ይዯሰቱ፤ ሇኛ ግን 
የቀጣዩ ዒሇም ዯስታ በቂያችን ነው፡፡!"21 

ቀጥሇውም፡- 

"ይህ አሇም ሇኔ ከቶ ምን ያዯርግሌኛሌ ! የኔና የዚህች አሇም ግንኙነት 
እንዯ በጋ መንገዯኛ ነው፡፡ ከዛፌ ጥሊ ስር አረፌ ብል ሲነጋ መሌሶ 
እንዯሚጓዘው፡፡"22 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇህይወት ያሊቸው አመሇካከት ፌጹም ምርጥ ነበር፡፡ 

ሇጠንካራም ሆነ ሇዯካማ፣ ሇሀብታምም ሆነ ሇዯሀ ተከታዮቻቸው ምሳላ 
የሆነ ህይወት ነበራቸው፡፡ ይህችን ዒሇም በተሇዩበት ወቅት ከአንዱት 

                             

21 አህመዴና ጦበራኒ 

22 ቲርሚዚ፣ ቤን ማጃህና አህመዴ 
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ነጭ በቅል፣ ሰይፌ እና በፇዴክ ከሚገኝ በስጦታ የተገኘ መሬት ውጭ 
ላሊ ንብረት አሌነበራቸውም፡፡ 

ካሇፈ በኋሊም ሠዎች ንብረታቸውን ሇቤተሰቦቻቸው እንዲይሰጡ ሲለ 
ከሌክሇው ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በዚህች ምዴር ሊይ በቆዩበት ጊዜ 
ሁለ አንዴም ቀን ሇሀብትና ሇንብረት ትኩረት ሳይሠጡ በአንዴ አሊህ 
ማመንን (ተውሂዴ) ሇመገንባት ሲዯክሙ ኖረዋሌ፡፡  

አይሻ (ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት አንዱት የአንሷር ሴት ወዯ ቤታቸው 
መጣች፡፡ የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ፌራሽ በአንዴ ጥግ ተቀምጦ 
በተመሇከተች ግዜ እጅግ ዯንግጣ ወዯ ቤቷ በሩጫ በመመሇስ በበግ ፀጉር 
የተሞሊ ምቹ ፌራሽዋን ይዛ ተመሇሰች፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ ቤት 
በሚመጡበት ግዜ ፌራሻቸው ወዯ ምቹና ያማረ ፌራሽ መቀየሩን 
ሲመሇከቱ እንዱህ ሲለ ተናገሩ፡- 

"አይሻ ሆይ! ይሄንን ፌራሽ ሇባሇቤቱ መሌሺ! እኔ ብፇሌግ ኖሮ ጌታዬ 
አሊህ (ሱ.ወ) የብርና የወርቅ ተራራ ባንዴነት አብረውኝ እንዱጓዙ ያዯርግ 
ነበር"23   

አሊህ (ሡ.ወ) በቁርአኑ እንዱህ ይሇናሌ፡- 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ ﮴  ﮵   چ 

  ١٢٨: التوبة چ﮶ ﮷    ﮸  ﮹   ﮺  
‹‹ŸÔd‹G< ¾J’. ‹Ó^‹G< u`c< LÃ ê’< ¾J’. u“”} (እU’ƒ) LÃ 

¾T>ÕÕ. uUእS“” (LÃ) `I\I ›³‡ ¾§’ SMዕ¡}†. uእ`ÓØ 

S×L‹G<::›› (አት-ተውባህ፡128) 

                             

23 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ፤ ኪታብ አሌ ዙሀዴ ገፅ 53፤ አሌ-በይሀቅ ሹአብ አሌ ኢማን!! ገፅ 173 
ኢብን አቢ አሲም ኪታብ አሌ ዙሀዴ !ገፅ 14    
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ይህ ሁለ ተነግሮ የማያሌቅ ምርጥ የነብያችን ባህሪ ምክንያቱ ሌዐሌ 
ጌታችን አሊህ (ሱ.ወ) ነብያችንን ሇሠው ሌጅ ፌፁም ምሳላ ይሆኑ ዘንዴ 
ከፌ አርጎ ስሇፇጠራቸው ነው፡፡  

አሊህ (ሱ.ወ) ነብያችንን በማህበረሰቡ ውስጥ ዝቅተኛ ስፌራ ይሰጠው 
ከነበረው ወሊጅ አሌባነት ጀምሮ እስከ ከፌተኛው ሀገር አስተዲዲሪነትና 
ምርጥ ነብይነት ዯረጃ አዯረሳቸው፡፡ ይህን ያዯረገው በተሇያየ ዯረጃ ሊይ 
የሚገኙ የህብረተሰቡ ክፌልች ሇነብዩ የተሇየ ወገንተኝነት 
እንዱሰማቸውና ነብያችንን የራሳቸው ወገን አዴርገው እንዱያስቡ 
አዴርጓሌ፡፡ ሇዚህም እጅግ ቀሊሌ ምሳላ "ሙሏመዴ" የሚሇው ስም 
በማህበረሰባችን የትኛውም ክፌሌ ውስጥ ያሇ ወሊጅ ሇሌጆቹ በዯስታ 
የሚያወጣው ስም መሆኑ ነው፡፡  

ሇምሳላ በቱርክ ሙሏመዴ የሚሇው ስም "ሜህሜቲጅክ" በትርጉም 
ትንሹ ሙሀመዴ በማሇት ወሊጆች በብዛት ሌጆቻቸውን ይሰይሙበታሌ፡፡ 
ይህም ሌጆቻቸው የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ባህሪ ይዘው እንዱያዴጉ ካሊቸው 
ጉጉትና ምኞት ነው፡፡ ይህም ህፃናቱን በጨቅሊ አይምሯቸው የነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) ባህሪያት የመሊበስ ጉጉት እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሌጅነትም ሆነ በወጣትነታቸው ቅንጣትም የባህሪ 
ጉዴሇት አሌታየባቸውም፡፡ እንዯ አብዛኞቹ የዒሇማችን መሪዎችም 
ባህሪያቸው ዴንገተኛ ሇውጥ አይዯሇም፡፡ አብሯቸው የኖረ እንጂ፡፡ ይህም 
በአሊህ (ሡ.ወ) የመመረጣቸው ውጤት ነው፡፡  

በአሇማችን ስሇ አመራርና አስተዲዯር እንዱሁም መሌካም ባህሪ በመፃፌና 
በማስተማር የሚታወቁ ፇሊስፍችን ብንመሇከት ያስተማሩትንና 
የሰበኩትን ራሳቸው መኖር ሲያቅታቸው እናገኛሇን፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ግን ከዚህ እጅግ በተሇየ ሁኔታ የተግባር ሠው ነበሩ፡፡  

እንዯ ምሳላ ጀርመናዊው ፇሊስፊ ፌሬዴሪክ ኒቼ ስሇ ፌፁም ሰው 
የሚያወራው መፅሏፌ ቢኖረውም በግሌ ህይወቱ ግን ያሇውን መሆን 
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ሲያቅተው ታሪክ ይዘግባሌ፡፡ ኢስሊማዊው ግብረ ገብነት ግን ከዚህ ፌፁም 
በተሇየ መሌኩ በአስተማሪያችን በነብዩ ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) በተግባር 
ተኑሮ እናገኘዋሇን፡፡ ሇዚህም ነው ኢስሊም ከላልች አስተሳሰቦች 
የሚሌቀው፡፡  

ላሊ ምሳላ እንውሰዴ፡፡ አርስቶትሌ ስሇ ግብረ ገብነት የሚያወራ 
መመሪያ አሇው፡፡ ግና የአርስቶትሌን የግብረ ገብነት መርህ ተግብሬ 
ዯስተኛ ሆኛሇሁ የሚሌ አንዴም ተከታይ አናገኝሇትም፡፡ ሇዚህ ምክንያቱ 
ፇሊስፍች በሌብ ንፅህና ሂዯት ስሊሊሇፈና መሇኮታዊ ስሊሌሆኑ ነው፡፡ 
ነብያት ተግባርና ቃሊቸው በአምሊካቸው ሲዯገፌ፤ የፇሊስፍች መርህ ግን 
በኮንፇረንስ ክፌልችና በመፅሀፌ ገጾች ተወስኖ ይቀራሌ፡፡ የሰዎችን 
የእሇት ተእሇት ኑሮ ሠብሮ መግባትም ይሳነዋሌ፡፡ 

አስተማሪያችንና መሪያችን ነብዩ ሙሏመዴ ግን ከነብይነት በፉት 
በመሌካም ባህያቸው የታወቁና በማህበረሰባቸው "ሙሏመዴ ታማኙ" 
በመባሌ ይጠሩ የነበሩ ሠው ናቸው፡፡ የሚያውቋቸው ሰዎች በሙለ 
መሌካም ባሪያቸውንና ስነ ምግባራቸውን ይመሰክሩ ነበር፡፡ ሇዚህም ነው 
ትሌቅ ክብርና ግምት የሚሠጡትን የካዕባን ጥቁር ዱንጋይ (ሀጀረሌ 
አስወዴ) የማስቀመጥ መፌተሄ ያሇምንም ተቃውሞ ሇርሳቸው 
የሰጧቸው፡፡ ነብያችን በወጣትነታቸው ከየትኛውም አመፅና የተበሊሸ ስነ 
ምግባር ፌጹም የራቁ የነበሩ ሲሆን ከነብይነታቸው በፉት የተቀሊቀለት 
ብቸኛው ቡዴን "ሂሌፌ አሌ ፌደሌ" የተባሇ የወጣቶች ቡዴን ነበር፡፡ 

ይህ ቡዴን፡- ፌትህን ሇማስፊትና፤ ፌትሀዊ ውሳኔዎችን ሇማስፇፀም 
የተቋቋመ የፌቃዯኞች ስብስብ ነበር፡፡ መመሪያቸውም እንዱህ ይሌ ነበር፡- 

"በመካም ይሁን ከመካ ውጭ የማንኛውም ሰው መብት ከተጣሰ 
አጥፉውን እንቃወማሇን፤ በዯለ እስኪካካስ ዴረስ ከተበዲዩ ጎን 
እንቆማሇን፤ ፌትህንና ሠሊምን እናረጋግጣሇን" 
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ይህ ግፇኞችን የመቃወምና ፌትህን የመዯገፌ ተግባር ነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) እጅግ ስቧቸው ነበር፡፡ ከነብይነት በኋሊም ይህን ብሇዋሌ፡-  

"ከአብዯሊህ ኢብን ጁዯን ቤት ከአጎቶቼ ጋር ተቀምጬ ነበር፤ ቀይ ግመሌ 
(የዚህች አሇም ሀብት) ቢሠጠኝ እንኳ እንዱህ ያሇ ቡዴንን በመቀሊቀሌ 
የምዯሰተውን ያህሌ አሌዯሰትም፡፡ ያ ውሌ ዛሬም ቢፇጸም ቡዴኑን 
ከመቀሊቀሌ ወዯ ኋሊ አሌሌም፡"24  

አይን ዯማቅ የብርሀን ፌንጣቂን አሇማየት እንዯማይችሇው ሁለ ይህ 
ሇሠው ዘር የበራ ሻማ ማንም ፇፅሞ መካዴ አይችሌም፡፡ ከዚህ በፉት 
የተጠቀሰው የታሪክ ምሁር ቶማስ ካርሊይሌ የ"ጀግኖች ጀግና አማኞችና 
የጀግኖች ታሪክ" የሚሌ መፅሏፌ25 የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) መወሇዴ የሰው 
ዘር ከጨሇማ ወዯ ብርሃን መሸጋገር ብል ይገሌፀዋሌ፡፡  

ኢንሳይክፒዴያ ብሪታኒካም ቢሆን የትኛውም የሏይማኖት መሪም ሆነ 
ሠባኪ ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ከዯረሰበት ሊይ መዴረስ አይችሌም ብል 
ይመሰክራሌ፡፡  

ስታንላ ሇጌ-ፓላ የተባሇ ዯራሲ እንዱህ ሲሌ ይመሰክራሌ፡- "ሙሏመዴ 
ጠሊቶቹን ያሸነፇበትና የቁረይሽ ግፇኞች ይቅር ያሇበት ቀን ታሊቅነቱን 
ያስመሰከረበት ቀን ነው"  

አርቱር ጊሌማን የተባሇ ፀሏፉ ዯግሞ እንዱህ ይሊሌ፡- "ነብዩ ሙሏመዴ 
(ሠ.ዏ.ወ) በመካ ሰዎች የዯረሰባቸው ሁለ በዯሌ ሇበቀሌ በቂ ምክንያት  

                             

24 ኢብን ሰዕዴ አሌ ጠበቃት 1፡129፡ኢብን ሂሻም አሌ ሲራ አሌ ነበውያህ 1፡133-134፡ አህመዴ 

ኢብን ሀንባሌ አሌ ሙሠናዴ I, 190-193፡ አሌ በይሀቂ አሌ ሱነን አሌ ኩብራ VI,367  

25 ገፅ 51ን ተመሌከቱ 
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ነበር፡፡ እሳቸው ግን ምንም አይነት ዯም መፌሰስ እንዲይፇፀም ከሇከለና 
ታሊቅነታቸውን አስመሰከሩ፤ ሇአሊህም አመስጋኝ ሆኑ፡፡” 

ነቢያችን በጣኦታውያን አመሇካከት 

 የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) እውነተኛነት ጣኦታዊያን ሳይቀሩ ይመሰክራለ፡፡ 
ከዋንኛ የኢስሊም ጠሊቶች አንደ የሆነው አቡ ጃህሌ ሇነብያችን ይሄን 
ብሎሌ፡- 

"ሙሏመዴ ሆይ! እኔ ውሸታም አሌሌህም፡ ያመጣኸውን ሀይማኖት ግን 
ፇፅሞ አሌወዯዴኩትም"26  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ቀንዯኛ ጠሊቶች ሳይቀሩ የርሳቸውን እውነተኝነት 
ጠንቅቀው ያውቃለ፡፡ ፉት ሇፉት ሇመካዴ ቢሞክሩም፡፡ ይህንንም አሊህ 
(ሡ.ወ) እንዱህ ሲሌ ይገሌፅሌናሌ፡፡  

  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ     ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ چ

 ٣٣ :األنعام چ  ۅ  ۅ

‹‹እ’J Á ¾T>K<I ’Ñ` እ”ÅT>Ád-´”I uእ`ÓØ •እ“¨<nK”& እ’`c<U 

(uMx‰†¨<) ›Áe}vwK<IU. Ó” uÇÄ‡ u›LI ›”kë‹ Ã¡ÇK<::$    

(አሌ-አንዒም፡ 33) 

በወቅቱ (628) እ.ኤ.አ ፏርሺያን ያሸነፇው የቢዛንታይን ንጉስ 
ሄራክሉየሥ በሶሪያ እያሇ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዯብዲቤ ዯረሰው፡፡ 
ዯብዲቤው ወዯ ኢስሊም የሚጋብዘው ነበር፡፡ ሄራክሉየስ ከንዳት ይሌቅ 
ሇዯብዲቤው ፌሊጎት አሳየ፡፡ ስሇዚህ ሀይማኖት የማወቅና የመማር ጉጉት 

                             

26 ቲርሚዚ- ተፌሲር ስራ 6፡1 አሌ-ሀኪም አሌ ሙስታዴረክ II 345  
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አየሇበት፡፡ ሇዚህም ጉዲይ ሲሌ ነብዩን በቅርበት የሚያውቅ ሰው ተፇሌጎ 
እንዱመጣሇት አዘዘ፡፡ በዚህ ግዜም የኢስሊም ቀንዯኛ ጠሊት የነበረው አቡ 
ሱፌያን ከሲራራ ነጋዳዎች ጋር በሶሪያ ነበር፡፡ ፌሇጋ ሊይ የነበሩት 
የንጉሡ አገሌጋዮች አቡ ሡፌያንን እና ላልች ነጋዳዎችን ይዘው ሄደ፡፡ 
ወቅቱ በሂጅራ አቆጣጠር 6ኛ አመት ነበር፡፡ 

ሂረክሇስም በአሌያ እና በይተሌ መቅዯስ አካባቢ ነበር፡፡  እነ አቡሡፇያን 
በአስተርጓሚ ማናገር ጀመረ፡፡  

ab& s&F¶N b^N hRB aWGÄ¼L bìlT b^N a²S 
ANëSt®lÛT ¾@rQL wd ab& s&F¶N L× k²LNjÅ[> ¬R 
aSm´W¥¥ ¶n… ab& s&F¶N g³ aLslmM¥¥ lNGD wd ËM 
tg&Ø nbR¥¥ ¾@rQL a_L (bYtL mQë^S) WSE A¶l 
agi„T¥¥27 ª®®Q yÅM m±FNT³ Lo*®N btgi„bT aSeRÄ 
Sl nb^y„ mƒhmD baStRæì@ bk&L eyš[W¥¥ mjmÞ¶ 
¶qrb®[W E¶q†¥- «lz^U sW ZMD³ yì@qRbW ìN nW›» 
yì@L nbR¥¥ ab& s&F¶N¥- «An…» s^L mls¥¥ kÊT lÊt> 
aSqmeW¥¥ ²LNjÅ[>NM kRs& jR² aSqm½[W¥¥ 
laStRæì@WM¥- «nBY nI Slì@lW sW AeYq§luƒ¥¥ k§]I 
²LNjÅ[> ¶St²Blƒ¥¥» s^L azz¥¥ ab& s&F¶N KStt>N ANë^U 
s^L tRèL¥- 

ba®U AM®luƒ¤ W]t† ANëY¬lEBI ²Lf™ ÈÅ A§]W 
nbR¥¥ «zÝ ANd_T nW›» bìlT eyqI¥¥ «ktkbr b_tsB 
ytgi nW» aLk&T¥¥ «kz^U qdM nb^Y nI ¶l l_® sW 
kwgÈê{uƒ mhL alN›» alI¥¥ «ylM» aLk&T¥¥ «ka¶T 

                             

27 qYsR ¨RÎ{N a]NÂ DL bìGit>¤ ¨RÎ{ k^S™N gDlW yÅìN 
MDR bmmlS AJ slse&T A³ KRST¶È{ Ays&S tsQÇbªL yì@lƒTN 
mSqL ¨RÎ{ Slmls&lT aM®KN lìmSgN³ mSqlƒN wdÏªW lmmlS 
b629 (¹.L) wd a_L ¶…Ð nbR¥¥ 
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QDm a¶Ä[> mhL Ng&S alN›»al¥¥ «ylM»aLk&T¥¥ 
tkªÆ[> ²®²Ä{³ ytkbÝ s¿{ ³[W wYS t™³ d·ì 
s¿{» s^LM eyqI¥¥ t™³ d·ì s¿{ ³[W aLk&T¥¥ 
«q>E™[W Ayxmr Y¶…ëL wYS YqN±L›» al¥¥ «byg^z_W 
YxM™L¥¥»aLk&T¥¥ hYìÈt>N ktqbl bç® wd³Nt 
hYìÈT yì@mlS alN›» s^LM eyqI¥¥ «yRs&N hYìÑT 
KÌ wd¼ hYìÑT yì@mlS aNDM sW ylM» aLk&T¥¥ 
«nBY nI kìlt> bÊT bm§]T YªwšLN›» al¥¥ 
«aYªwQM» aLk&T¥¥ «]FE f:À ¶WšLN›» al¥¥ 
«a¶WQM¥¥ G³ ltwsn g^z_ Slt™™QN MN ANdì@s™ 
a³WQM» aLk&T¥¥ txìÞ ngR L³gR nbR¥¥ G³ ¨ª 
aLseIM¥¥ «t§Gª{uƒªLN›» alI¥¥ «a¿» aLk&T¥¥ 
«Wg^¶{uƒ ANd_T nbR›» alI¥¥ «b´M yt¨¨m nbR¥¥ 
aNëND g^z_ A¼ l_® g^z_ ARs& A³]N¨lN¥¥» aLk&T¥¥ «MN 
MN ¶º{çL›» alI¥¥ «a®UN bB[InT aMLk&¥¥ kRs& ¬R 
MNNM ngR aª¬Ý¥¥ a²Äê{uƒ yì@lƒTN (kNt> ngR) tW¤ 
Yl³L¥¥ Î®T ANDNsGD¤ Îdš ANDNsE¤ q>EB ANDNÒN¤ 
ZMD³N ANDNqEL ¶z³L¥¥» aLk&T¥¥ ANë^U al¥- 

«sl zÝ SeYQU ktkbr zR mÒn&N nGr`¼L¥¥ mLOKtÚ{ 
yì@ns&T ktkbr zR mhkL nW¥¥ kRs& bÜT nBY nI BÉ 
ytn± sW SlmÑÝ SeYQU ANdl_l nGrኸ¼L¥¥ b^ÑR ÑÅ 
yRs&N flG tkTÉ nW ALU nbR¥¥ ka¶T QDm a¶Ä[> 
mhL Ng&S ANdnbR SeYQU ylM Blኸ¼L¥¥ Ng&S b^ÑR ÑÅ 
ya¶Ä[>N NGS³ fLÆ nW ALU nbR¥¥ nBY nI kìlt> bÜT 
bW]ªMnT ªWq>T ANduƒ SeYQU AWntµ mÒn&N 
gL;UL¼L¥¥ bsW ®Y lm§]T ¶Ldfr sW ba®U ®Y 
aY§}M¥¥ tkªÇ[> ytkbÝ s¿{ ³[W wYS d·À{ Bዬ 
SeYQUM d·À{ ³[W Blኸ¼L¥¥ ynB¶T tkªÇ{ AnRs& 

³[W¥¥ q>E™[W YqN±L wYS YxM™L SLM eYq†U 
Ayxmr ANdì@¾…D nGrኸ¼L¥¥ AMnT ASk^À® DrS 
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b²UÞW ANdz^U nW¥¥ yRs&N hYìÑT ktqbl bç® 
yì@¶fnGE YÈR ANdÒn eYq†U ANdl_l nGrኸ¼L¥¥ AMnT 

LÏ³N s^É´eR ANdz^uƒ nW¥¥ ]FE Yf:M ANdÒn eYq†U 
ANdìYf:M nGrኸµL¥¥ nB¶T ²UÞ¶[W ANdz^uƒ nW¥¥ MN 

ANdì@¶º{uƒ eYq†UM a®UN bB[InT ANDªmLk&³ kRs& 
¬R l_®N a·L ANëª¬Ý ANdì@¶º{uƒ¤ ´ÁT aML×N 
ANdì@klK®{uƒ¤ bÎ®T¤bM:§T³ bq>EBnT ANdì¶º{uƒ 
gL;ULµL¥¥ yt³gRkW AWnT kÒn YU sW Anz^U AGÅ[† 
yrge&TN MDR YÉ´e™L¥¥ ANdì@n± aWQ nbR¥¥ ngR GN 
k³Nt mhL YÒ³L Bâ aLebQk&M¥¥ ANdìgiW ²WQ 
ÈÅ ARs&N lìGiT uƒlƒNM ¹YnT ErT adRG nbR¥¥ 
aBr_W BÒN ÑÅM AGÅ[>N aEB nbR¥¥» 

kz^¶M ya®UN mLOKt¼  dBëb_ aSeRÄ aSnbbW¥¥ 

ydBëቤW YzT ANdì@ktlW nW¥- 

ba®U SM AJG b½M ÝUÝU b½M aºI bÒnW¥¥ 

ya®U ²Þ¶³ mLOKtµ kÒnW mƒhmD wd ÅìW Ng&S 
¶@rQL yt®k mLOkT nW¥¥ Qn&N Æë³ btktlƒ uƒlƒ ®Y 
s®M YSfN¥¥ s®M ªgI zND SlM¥¥ kslMK a®U AEF 
MNë YsEhL¥¥ AMb^ ·LK GN yHZÏ{UN uƒlƒ he^aT 
t]·ì@ TÒ³lU¥¥ 

  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ

      ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ

 ٦٤: عمران آل چ  ژ  ڈ

«
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» (al^ ¹@M™N 64) 

aNBÏ s^xRS g&RMRMª tsì¥¥ yASLM³ mLOKT 
bm±FNt>³ bLo*®n& zND tšWÀ gemW¥¥ ANDNw´ 
azzN¥¥ SNw´ l²LNjÅ[†¥- «yb^N ab^ kብËU (ymƒhmD) 

g&ëY ybn& aSfRN (yÅÀ{N) Ng&S ANè ASk^¶Sf™ DrS 

AWQ³ agi» aLè[W¥¥ a®U lnb^y„ mƒhmD  DLN 

ANdì@¶Æ³:¨[W kz^U{ AlT jMÅ ARGe¼ ÒNk&¥¥ 
bmxrËM An…W ™s_ ASLM³N tqbLk&¥¥28 

የቤዛንትይኑ ንጉስ አስተያየት ከንጉሱ የግሌ አመሇካከት የመጣ ሳይሆን 
ከጅምሩ ትክክሇኛ ኃይማኖት ከነበረውና በሰዎች ከተበረዘው ክርስትና 
በአንዴ አምሊክ የማመን የጥንት አስተምህሮት የተገኘ ውጤት ነው፡፡ 
በእርግጥ በወቅቱ ክርስትና በአንዴ አምሊክ ከማመን ይሌቅ ወዯ ስሊሴና 
በየቤተክርስትያኑ ወዯሚሰቀለ ምልስልች ተሸጋግሮ ነበር፡፡ ከዚህ 
መበረዝ የተረፈ ትክክሇኛ የነብዩሊህ ኢሳ (ዏ.ሰ) ተከታዮች ግን የነብዩ 

ሙሏመዴን  መሌዕክት በሠሙ ግዜ ሲጠብቁት የነበረው ነብይ 

እንዯሆነ በማወቅ ወዱያውኑ ወዯ ኢስሊም ጠቅሌሇው ገብተዋሌ፡፡ 
ሇምሳላ ከመካ ግፇኞች ሸሽተው የሄደትን የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ባሌዯረቦች ተቀብል በክብር ያስተናገዯው የሀበሻው ንጉስ ይህን ነበር 
ያሇው፡-  

"በእኔ እምነትና እናንተ በምትለት መሀከሌ የዚህች መስመር ያክሌ 
እንኳ ሌዩነት የሇም" 

የሀበሻው ንጉስ እስሌምናን መቀበለ በተሇያዩ የታሪክ መዛግብት ሊይ 
የተመዘገበ ሲሆን ሄራክሇስ ግን ወዯ እስሌምና መግባት አሇመግባቱ 

                             

28 b&”Þ 1–4¤ mƒSl^M 2–97-99 
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በግሌፅ የተዘገበ ነገር የሇም፡፡ ነገር ግን የዚህ ንጉሥ አዴራጎት ነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) የማያውቋቸው ሠዎች እንኳን ምን ያህሌ 
እንዯመሠከሩሊቸውና እንዯጓጉሊቸው ያሳያሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የመካ ግፇኞች ከትውሌዴ መንዯራቸው እንዱሰዯደ 
ባዯረጓቸው ወቅት እንኳን ንብረቶቻቸውን በአሉይ (ረ.ዏ) አማካኝነት 
እንዱመሇስሊቸው አዴርገው ነበር የተሠዯደት፡፡ ታማኙ ነብይ፡፡ 

ገጣሚው ከሚሌ ኢዴፕ ኩርክኩግለ ከረሡሌ (ሠ.ዏ.ወ) ምርጥ ባህሪ 
የማይማሩትን ይህን ሲሌ በግጥም ይኮንናሌ፡- 

ሌባችሁ ማየት ተስኖታሌ ምንኛ ከሠራችሁ 

 በምዴርም በአኺራም ቅጣቶች አለሊችሁ 

 እምነት የላሊችሁ የመንፇስ መሀይሞች ናችሁ፡፡ 

አምሊካችን አሊህ ሆይ! ነብያችንን ከታዘዙትና የርሳቸውን ባህሪ 
ካንፀባረቁት ያዴርገን! አሚን፡፡ 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) የእዝነትና የርህራሄ ጫፌ ነበሩ፡፡ 
ከእርሳቸው የእዝነት ሽርፌራፉ እንኳ ሇመዴረስ የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ 
ብዙ በዯሌ ያዯረሱባቸውን ጠሊቶች እንኳ ወዯ ቀጥተኛው መንገዴ 
ሇመምራት ከሌባቸው ሇፌተዋሌ፡፡ ሇበዯሊቸው ምሊሻቸው ሇነሱ መፀሇይ 
ነበር፡፡ 

ዘይዴ ኢብን ሀሪሳ በመገረም ይህን ጠየቃቸው፡- 

"የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እነሡ ይበዴለዎታሌ፤ እርሶስዎ ግን ሇነሱ 
አሊህን ይሇምናለ?" 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ)ም ይህን አለ፡- 
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"ላሊ ምንስ ማዴረግ እችሊሇሁ  የተሊክኩት ሇምህረት እንጂ ሇቁጣ 
አይዯሇም!" 29   

ይህ ብቻውን ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የነበራቸውን ቅን ሌብ አያሳየንምን  
ክሪሽና ቡዴሀን አምሊክ ብሇው የሚያስቡ፣ እየሱስን (ኢሳን) የአምሊክ 
ሌጅ ብሇው የሚጠሩ፣ ፉርዏውን እና ኑምሩዴን ጌታ ብሇው የያዙ የሰው 
ሌጆች ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አምሊክ ነኝ ቢለ ሳያንገራግሩ ይቀበሎቸው 
ነበር፡፡ ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ግን፡- “የአሊህ መሌእክተኛ የሆንኩ 
ሰው እንጂ ላሊ ምንም አይዯሇሁም” ሲለ ያስተምሩ ነበር፡፡ 

  مج    حج  يث   ىث    مث            جث  يت  ىتمت      خت    حت  جت  يب  ىب  مب      خب  حب      جب   يئ چ

١١٠: الكهف چ   حس  جس  مخ    حخ  جخ  مح  جح  

#እ’@ ›UL"‹G< ›”É ›UL¡ w‰ ’¨< TKƒ. ¨Å’@ ¾T>̈ [ÉM‡ u=Ö?Á‹G< 

c¨< w‰ ’‡& ¾Ñ@ታ¨<”U SÑ“‟ƒ ¾T>ðMÓ c¨<& SM"U Y^” ÃY^& 

uÑ@ታ¨<U SÑ³ƒ ›”É”U ›ÁÒ^. uL†¨<::$ (አሌ-ከህፌ፡ 110)  

አንዴ ሠው ወዯ እስሌምና በሚገባበት ወቅት በሚያሠማው የምስክርነት 
ቃሌ ሊይ ‹‹ሙሏመዴ የአሊህ መሌዕክተኛና ባሪያ ነው›› እንዱሌ ነብያችን 
ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ)  አስረግጠው ይናገሩ ነበር፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዘወትር ከሠው የተሇየ ሌዩ ኃይሌና መሇኮታዊነት 
እንዯላሊቸው ያስተምሩ ነበር፡፡ ሇምሳላ በአንዴ ወቅት ይህን ብሇዋሌ፡- 

"ማንም ቢሆን በሠራው ብቻ ጀነትን አያገኝም" ተከታዮቻቸው በሙለ 
በመገረም፡- 

                             

29 ሙስሉም፡ ብር አቡ ያሊ አሌ-ሙሠናዴ xI.35 
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"የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! እርሶም ቢሆኑ " ሲለ ጠየቁ፡፡ እሳቸውም 
ይህን ሲለ መሇሱ፡- 

"አዎ፤ እኔን ጨምሮ…! የአምሊኬ እርዲታና እገዛ ባይጨመርበት ኖሮ፣ 
ጌታዬ በምህረቱ፤ በአዛኝነቱ ባይከብበኝ ኖሮ ጀነትን ባሊገኘሁ፣ ስራዎቼ 
የጀነትን ዋጋ ባሌቻለ ነበር…."30   

ይህ መሌዕክት በጥሌቅ ሀቀኝነትና ታማኝነት የተሞሊ እውነተኛ 
መሌዕክት ነው፡፡ ትክክሇኛ የቁርአንን አስተምህሮት መረዲት ከሻን ወዯ 
ረሡሌ (ሠ.ዏ.ወ) ባህሪያት መጠጋት መቻሌ አሇብን፡፡  

የሁለም ነብያት መሌእክት በቦታና በጊዜ የተገዯበ ነው፡፡ ነብያችን 
ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሲቀሩ፡፡  እርሳቸው ግን መሊውን የሠው ዘር 
የመምራት ኃሊፉነት ከአሊህ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ከመምራትም በተጨማሪ 
ህዝባቸውን በባህሪ የማረቅና የማስተካከሌ፡፡ ቁርዒን ከተወረዯሊቸው 
የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻዋ መሌዕክት ዴረስ ጥቃቅን 
ጉዲዮችን ሳይቀር አስተምረዋሌ፤ ሀገር ገንብተዋሌ፤ ትውሌዴ ቀይረዋሌ፤ 
ተከታዮቻቸውም የርሣቸውን ተግባራት አንዱት ሳትቀር በአስተማማኝ 
ሰንሰሇት አስተሊሌፇውታሌ፡፡ ይህም የመጨረሻው ትውሌዴ ሳይቀር 
ተምሳላቱ ያዯርጋቸው ዘንዴ ያሇመ የአሊህ ጥበብ ነው፡፡ 

አረቦች በባህሊቸው እጅግ በሚሣሱሇት ነገር እንጂ በላሊ አይምለም፡፡ 
አሊህም በቅደስ ቁርዒኑ በተሇያዩ ትሌቅ ቦታ ያሊቸው ነገሮች ሲምሌ 
እናስተውሊሇን፡፡ አምሊካችን አሊህ (ሡ.ወ) በነብያችን ሙሏመዴ 
(ሠ.ዏ.ወ) እንጂ በላሊ ነብይ ሲምሌ አናገኝም፡፡  

                             

30 ቡኻሪና ሙስሉም  
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ቱርካዊው ገጣሚ ሼኽ ጋሉብ ይህን ሁኔታ እንዱህ ሲለ በግጥም 
ይገሌፁሌናሌ፡- 

 
የንጉሶች ንጉስ 

ሇተቸገረ ሰው መንፇስ የምታዴስ 

ሰብአዊነት የምታውቅ ከሁለ ምትበሌጥ 

ሁላም ቀናተኛ መንገዴህ ሚመረጥ  

መሪያችን አህመዴ  

ንጉሱ ሙሏመዴ 

ሙሏመዴ ሙስጠፊ  

አንቱ የአሇም ተስፊ 

አሊህ የመረጦት የሰው ሌጆች መሪ  

ከሁለ በሊጩን ጀነትን አብሳሪ  

ላሊው የነብያችን ሌዩ መገሇጫ አምሊካችን አሊህ ከላልች ነብዮች በተሇየ 
መሌኩ በተሇያዩ የመዒረግ ስሞች የጠራቸው መሆኑ ነው፡፡  

ሇምሳላም በቅደስ ቁርዒን ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) በነዚህ ስሞች 
ተጠቅሰው ይገኛለ፡፡  

"ነብዩ ሆይ"  "ረሡሌ"  "ሙዘሚሌ" "ሙዯሲር" 

የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ስም በጠራንበትም ሆነ ሲጠራ በሠማንበት ወቅት 
በእሳቸው ሊይ ሠሇዋት ማውረዴን መርሳት ፇፅሞ የሇብንም፡፡ 
ምክንያቱም በዛች የጭንቀት ቀን ሸፇአቸው (ጥብቅናቸው) ያሻናሌና፡፡  
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ምእራፌ ሶስት 

የእዝነቱ ነብይ ምርጥ ባህሪያት 
በታሪክ ሂዯት ውስጥ እንዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እያንዲንደ ዴርጊትና 

የየዯቂቃው ህይወቱ የተዘገበ አንዴም ሠው ሆነ ነብይ የሇም፡፡ 

አኗኗራቸው፣ አነጋገራቸው፣ ስሜታቸው፣ ቃሊቶቻቸው ሁለም ነገር 
ተመዝግቧሌ፡፡ ይህም ሇታሪክ ታሊቅ ግብአት ሆኗሌ፡፡  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ሇትውሌዴ ሁለ ተምሳላት ነው፡፡ እስከ 
መጨረሻው ትውሌዴ ዴረስ የርሳቸውን ህይወት መርማሪና 
ምሳላነታቸውን ተከታይ ነው፡፡ በቅደስ ቁርአን አሌ-ቀሇም ምዕራፌ 
እንዱህ ተብሎሌ፡፡  

٤: القلم چ   ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ چ  

#አንተም በታሊቅ ጠባይ ሊይ ነህ፡፡$ (አሌ-ቀሇም 4) 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ቅደስ ቁርዒንን በቃሌ አስተማሪ ብቻ ሳይሆኑ ቁርአን 
ሊይ የተፃፇውን በተግባር ማሳያ ነበሩ፡፡ ጃቢር እንዯዘገበው ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ይህንን ብሇዋሌ፡- 

"ሌዐሌ አሊህ (ሡ.ወ) የሊከኝ ስነ ምግባርን እንዲሟሊ ነው"31  

                             

31 ሙወጠእ ሁስኑ አሌ ኹለቅ 8፡ አሌ-በይሀቅ አሌ-ሱነን አሌ-ኩብራ x 191፣ አሌ-ጦበራኒ አሌ-

ሙዕጀም አሌ-አውሰጥ VII74 
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አብደሊህ ኢብን ሠሊም (አይሁዴ የነበረና ወዯ እስሌምና የገባ) ነብያችንን 
ሙሀመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ባገኛቸው ወቅት ፉታቸውን በመመሌከት "ይህን 
አይነት ገፅታ ያሇው ሠው ፇፅሞ ዋሾ ሉሆን አይችሌም፡፡"32 በማሇት 
ነበር በቀጥታ ወዯ እስሌምና የገባው፡፡  

የእዝነቱ ነብይ የውስጥ ንፅህና (የነፌሲያቸው ጥራት) 

ከዚህ በፉት ሇመጥቀስ እንዯተሞከረው ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) 
ከአሊህ (ሡ.ወ) የተሊኩሌን መሇኮታዊ ስጦታችን ናቸው፡፡  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እያንዲንዶ እንቅስቃሴና የእሇት ተእሇት 
ህይወታቸው እውነተኛ እስሌምናን መኖር ሇሚፇሌጉ ሠዎች ተምሳላት 
ነው፡፡  

ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት መማር የምንችሊቸው ቁም ነገሮች፡- 

1. አንዲንዴ ተግባራት በነብያችን አቅም ብቻ ሉፇፀሙ መቻሊቸው፡፡ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን አስመሌክቶ ሇተከታዮቻቸው ዯጋግመው 
ማስጠንቀቂያ ይሠጡ ነበር፡፡ ሇምሳላ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የውስጥ 
እግራቸው እስኪሰነጠቅ ዴረስ ሇሉት ቆመው ይሰግደ ነበር፡፡ ሇተከታታይ 
ቀናት እህሌ ሳይቀምሱ ይፆሙ ነበር፡፡ 

2. አንዲንዴ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዴርጊቶች ሇእሳቸው ብቻ የተሰጡ 
መሆናቸው፡፡ ሇምሳላ ከ4 በሊይ ማግባትና ምንም አይነት ምፅዋት 
ሇራሳቸውም ሆነ ሇሌጆቻቸው መከሌከሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከጦርነት 
በሚገኝ ሞርኮ ክፌፌሌ ሊይ እጅግ ጠንቃቃ ነበሩ፡፡ እጅግ ፌትሀዊም 

                             

32 ቲርሚዚ ቂያማ 42፡42፣ ኢብን ማጃህ ኢቃማ 174 ዲሪሚ ሶሊት 156 አህማዴ ኢብን ሀንባሌ 
አሌ-ሙስናዴ V:451 
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ጭምር፡፡ ይህንንም እንዲስጠበቁ እስከ መጨረሻዎቹ እስትንፊሳቸው 
ቆይተዋሌ፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አምሊካችንን አሊህ (ሱ.ወ) ሉገናኙ በነበረበት 
የመጨረሻው ወቅት እጅግ ታመው ነበር፡፡ በከባዴ ህመም መሀከሌ ግን 
ሇባሇቤታቸው አይሻ (ረ.ዏ) በቤት ውስጥ ያሇውን ከ6-7 ዱናር 
ሇችግረኞች እንዴታከፊፌሌ ነገሯት፡፡ ከቆይታ በኋሊ ዱናሮቹን 
ማከፊፇሎን ሲጠይቋት አይሻ ረስታው ነበር፡፡ ምክንያቱም እሳቸውን 
በመጠበቅ ተጠምዲ ነበርና፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ ሀቢቡና 
መሏመዴም(ሠ.ዏ.ወ) ይህን አለ፡-  

"ሙሏመዴ የአሊህ መሌዕክተኛ እነዚህ ዱናሮች ሇችግረኞች ሳያከፊፌሌ 
አምሊኩን መገናኘት አይሻም፡፡" 

ከዛም በመዱና ሇነበሩት 5 የአንሷር (ረዲቶች) ቤተሰብ አከፊፇለና ይህን 
ተናገሩ፡- 

"አሁን ምቾት ይሠማኛሌ"33   

ከዛም ቀሇሌ ያሇ እንቅሌፌ ወሰዲቸው፡፡ ኡበይደሊህ ኢብን አባስ እንዱህ 
ሲሌ አውግቷሌ፡- አንዴ ቀን አቡዘር ይህን አሇኝ፡- 

የወንዴሜ ሌጅ ሆይ! አንዴ ታሪክ ሊጫውትህ፡፡ 

አንዴ ጊዜ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጋር ነበርኩ፡፡ እጄን በመያዝም ይህን 
አለኝ፡- 

"አቡዘር ሆይ! የእሁዴ ተራራ ወዯ ወርቅ ቢሇወጥሌኝ እንኳን በአሊህ 
መንገዴ ነው የማጠፊው፡፡ አንዱት "ቂራጥ"34 እንኳ አስቀርቼ 
አሌሞትም፡፡" እኔም አሌኩ፡-  

                             

33 አህመዴና ኢብን ሂባን 
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"የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ "ቂራጥ" ነው ቂንጣር35 የማይተውት" 

"አቡዘር ሆይ፣ እኔ እቀንሳሇሁ፡፡ አንተ ትጨምራሇህ! እኔ መጪውን 
አሇም እፇሌጋሇው አንተ ይህችን አሇም ትፇሌጋሇህ! ፇፅሞ አንዱት 
ቂራጥ እንኳ አሊስቀርም፡፡ ቂራጥ! ቂራጥ! ቂራጥ! 

"ቂራጥ" የምትሇውን ቃሌ 3 ጊዜ ዯጋገሟት36  

ይህ የነብያችን ንግግር የሳቸውን ፌፁማዊ ዯረጃ ያሳየናሌ፡፡ ይህንን 
ፌፁማዊነት ተከታዮቻቸው መዴረስ አይጠበቅባቸውም፡፡ የሣቸው ከፌተኛ 
የሆኑ የነብይነት ስኬቶች ሁለ ይሞከሩ ቢባሌ ምናሌባትም ሇህብረተሰቡ 
አስቸጋሪ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አንዲንዴ 
ዴርጊቶች ከሠው ሌጅ አቅም በሊይ ናቸውና፡፡ 

ሇዚህም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ይለ ነበር፡፡ 

"እኛ ነብዮች ምንም አይነት ንብረት (ቁስ) ትተን አናሌፌም"37 ስሇዚህ 
ይህ ከፌተኛ ሌግስና ሁለንም ሰው ሊያጠቃሌሌ ይችሊሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በላሊ ንግግራቸው እንዱህ ይሊለ፡- "ሇአንዴ አማኝ 
ዴህነቱ ስጦታው ነው፡፡"38 በዴህነታቸው አያፌሩም ነበር፡፡ ይህ ማሇት 
ግን ረሡሌ (ሠ.ዏ.ወ) ዴህነትን ያበረታታለ ማሇት ወይም ሇህብረተሰቡ 
ዯሀ መሆንን እየመከሩ ነው ማሇት አይዯሇም፡፡  እንዯውም ይህን ሲለ 
ያሥተምሩ ነበር፡- 

                                                               

34 ቂራጥ እጅግ ትንሽ የሚዛን ሌኬት የአምስት ባቄሊ ክብዯት  ግራም 

35 ቂንጣር ቂራጥን እንዯ ግራም ከወሰዴን ቂንጣር ኪል ግራምን ይተካሌናሌ፡፡ 

36  ቡኻሪና ሙስሉም 

37 ቡኻሪና ሙስሉም 

38 አሌ-ዲይሊሚ አሌ-ፉርዯውስ 11፡70 
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"ከተቀባዩ የሠጪው እጅ በሊጭ ነው"39  

በዚህም አባባሊቸው ሠዎች ሀሊሌ በሆነ (በተፇቀዯ መሌኩ) ሀብትና 
ንብረትን) እንዱያፇሩ ያበረታቱ ነበር፡፡ 

ስሇዚህም የተጠቀሡ ምሳላዎች በሙለ ዴህነትን ሇማበረታታት ሳይሆን 
ሇአሊህ ውሳኔ እጃችንን እንዴንሠጥና በሡ እቅዴ እንዴንስማማ 
ሇማስተማር ነው፡፡ 

3. በ"ዙህዴ" (ሌብን ከዚህች ዒሇም ጋር በማሇያየት) መኖርና ተቅዋን 
(አሊህን በመፌራት ከአሻሚ ነገሮች መራቅን) ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባህሪ 
መማር እንችሊሇን፡፡ ግን ይህን ስንሌ መቶ በመቶ ከአሇማዊ ህይወት 
መውጣትን ወይም የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስ 
የማይችለትን መሆንን እየመከርን አይዯሇም፡፡ አማኞች በሙለ ይህችን 
አሇም የሚረሡና የሚተዉ ከሆነ ምዴራችን የከሀዴያን መፇንጫና 
የአማኞች መጨቆኛ ትሆናሇች፡፡ 

ስሇዚህም ዘሁዴ እና ተቅዋ ከቁሳዊ አሇም መገሇሌ ሳይሆን በመንፇስ 
መምጠቅ ነው፡፡   

ጀሊለዱን ሩሚ እንዱህ ብሇዋሌ፡- “በዚህች ዒሇም ህይወት አሇቅጥ 
መዘፇቅ ትርጉሙ መሇኮታዊ ህይወትን አሇማወቅ እንጂ ንብረት 
ማፌራት፣ ማግባት ወይም መሌበስ እንዲይመስሊችሁ! ይህን በዯንብ 
ተረደ"  

ከፌተኛ ገንዘብ ኖሮት የንብረቱ ፌቅር በሌቡ ያሌገባና መሌካምን የሠራ 
ሠው ፇፅሞ ከ"ዙህዴ" እና "ተቅዋ" ፅንሰ ሀሳብ ያሌወጣ ሲሆን፣ 
ጥቂትም ንብረት ኖሮት የሡ ፌቅር ከሌቡ የተቀመጠና አሊህን ያስረሳው 
ሠው እሱ ከስሯሌ፡፡  

                             

39 በኋሪና ሙስሉም 
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ነብዩሊህ ሡሇይማን (ዏ.ሠ)፣ እንዱሁም የነብያችን ወዲጆች አቡበከር 
(ረ.ዏ)፣ ኡስማንን (ረ.ዏ)፣ ጠሌሀ (ረ.ዏ) እና አብደረህማን ኢብን አውፌ 
(ረ.ዏ) የዚህ ሚዛናዊነት ምርጥ ምሳላዎች ናቸው፡፡  

ተቅዋ የአሊህን ውሳኔ አሜን ብል በመቀበሌ ንብረትንም ሆነ ችግርን 
ከአማኞች ጋር መጋራትን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

አይሻ (ረ.ዏ) ይህን አስተሊሌፇዋሌ፡- 

"ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሇሁሇት ቀናት በተከታታይ ዲቦ እንኳን 
ሳይመገቡ ነው ከዚህ አሇም የተሇዩት"40  

አነስ (ረ.ዏ) ዯግሞ ይህን አስተሊሌፇዋሌ፡- 

"ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዲቦ ብቻና ሉበሊሽ የዯረሰ ስብ ብቻ ተጋብዘው 
ተቀብሇው ያውቃለ፡፡ የጋባዦቹን ቀሌብ ሊሇመስበር፡፡ በቦታውም በነፃነት 
ተጫውተው ይመሇሡ ነበር፡፡"41  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሀሊሌ የሆነን ምግብ ከመብሊት ራሳችንን 
አቅበን እንዲንቸገር አስጠንቅቀውናሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ራሳቸው ሀሊሌ 
ምግቦችን በበቂ ሁኔታ ይመገቡ ነበር፡፡ ሆኖም ሀሊሌ ስሇሆነ ብቻ 
እስኪጠግቡ መብሊት ፇፅሞ የነብያችን ፇሇግ አይዯሇም፡፡  

በአንዴ ወቅትም አንዴ ሰው ከሌክ በሊይ ሲመገብ ተመሌክተው፡- "ሆዴህ 
እስኪሞሊ ዴረስ (ያሇ ሌክ) አትመገብ፡፡ አሇሌክ የሚጠግቡ ሰዎች 
ረጅሙን ረሀብ ይራባለና" ሲለ መክረውታሌ፡፡42  

                             

40 ቡኻሪና ሙስሉም 

41 ቡኻሪ ጂሀዴ 89 ቲርሚዝ ቡዩእ፣ 7 ነሳኢ ቡዩእ 58፣ ኢብን ማጃህ ሩሁን፣ ዲረሚ ቡዩእ 44፣ 
አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ ሙሠናዴ I 236.   
42 ቲርሚዝ ሲፇቱሌ ቂያማ 37፣ ኢብን ማጃህ አቲማህ 50፣ አሌ ጠበራኒ አሌ ሙዕጃም አሌ-
አውሰጥ IV 249፣ አሌ በይሀቅ ሹአብ አሌ ኢማን V፡27  
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በላሊ ሀዱስ "ማንም ቢሆን ከጨጓራ በሊይ አስቸጋሪ መጋዘን አሌሞሊም፡፡ 
ትንሽ መጠን ምግብ ሠው ቆሞ እንዱሄዴ ሇማስቻሌ በቂ ነው፡፡ አንዴ 
ሠው ሲመገብ ከሆደ ሲሶውን ሇምግብ፣ ሲሶውን ሇውሃ፣ ሲሶውን 
ዯግሞ በቀሊለ መተንፇስ እንዱያስችሇው ክፌት መተው አሇበት"43  

ይህ ምክር ፌፁም መሌካምና ጥበበኛ በሆነ መንገዴ ዯሀና ሀብታሙን 
ያቀራርባሌ፡፡ ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) መራብን ሆነ መጥገብን 
ከሌክሇው ሇሁለም የህብረተሰብ ክፌሌ ተስማሚ የሆነ መሀከሇኛ 
አመጋገብን መርጠውሌናሌ፡፡  

እስሌምና ከሠው ሌጅ ታሪክ የመዯብ ሌዩነትና አጥፌቶ ሁለንም 
በአንዴነት  ማስተሳሰር የቻሇ ኃይማኖት ነው፡፡  

"ሀገር አስተዲዲሪ (ኸሉፊዎች) በጀርባቸው ምግብ ተሸክመው ሇዴሆች 
ያዯረሱበት ታሪክ ተመዝግቧሌ፡፡ ሇአቅመ ዯካሞች ምግብ አብስሇው 
ማብሊታቸውም የሚታወቅ የታሪክ ክስተት ነው"44  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ዙህዴን እጅግ ውብ በሆነ መሌኩ 
አብራርተውታሌ፡፡ 

"ዙህዴ ማሇት የተፇቀዯሊችሁን (ሀሊሌ ነገር) በራሳችሁ ሊይ ክሌክሌ 
(ሀራም) ማዴረግ አይዯሇም፡፡ ሀብትን መጥሊትም አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም 
ዙህዴ ማሇት በእጃችሁ ካሇው ነገር ይሌቅ ከአሊህ እጅ ሊይ ባሇው 

                             

43 ቲርሚዝ፣ኢብን ማጃህ አሊማህ 50 አህመዴ  
43 ሱዩጢ ታሪክ አሌ- ኹሇፊ ገፅ 91-92  

44 ሱዩጢ ታሪክ አሌ- ኹሇፊ ገፅ 91-92 
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መተማመን እንዱሁም በአስቸጋሪ ግዜ ሇፅናታችን እንዯምንሸሇም 
መተማመን ነው፡፡45  

ሇዙህዴ ትክክሇኛ መረዲትና በሌብ መኖር የዘወትር ምሳላ መሆን 
የሚችለት ነብያችን ሙሀመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ናቸው፡፡  

ዙህዴ በህይወት ውስጥ ዯስታን የሚያመጣ ነው፡፡ ሌባችን ሇዚህች ጠፉ 
ዒሇም እንዲይገዛ ከመጠን ያሇፇ ፌሊጎታችንን በመቆጣጠር በዚህች ምዴር 
ዯስታ ውስጥ ከመጥፊት ይሌቅ ወዯ አሊህ በመጠጋት፣ ከአሊህና ከረሡሌ 
በሊይ ምንንም ነገር ባሇመውዯዴ፣ አሊህን ከመገዛት የሚያዘናጉ ነገሮችን 
በማስወገዴ የመጪውን አሇም ማስቀዯም ነው፡፡ ነብያችን ሙሏመዴ 
(ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ ብሇዋሌ፡- 

"ዙህዴ ሌብን ያረጋጋሌ፡፡ ዯስተኛ ያዯርጋሌ፤ የዚህች አሇም ፌቅር ግን 
ሀዘንንና ህመምን ያስከትሊሌ"46   

በላሊ ሀዱስ፡- "ሇዚህች አሇም ፌሊጎት አይኑርህ፡፡ አሊህ ይወዴሀሌ፡፡ 
በሠዎች እጅ ባሇም ነገር ሊይ ፌሊጎት አይኑርህ - ሠዎች ይወደሀሌ፡፡"47 
በላሊ ሀዱስ፡-  

"ነጭ በጥቁር ሊይ የበሊይ አይዯሇም፡፡ የትኛውም ዘር በየትኛው ሊይ 
የበሊይ አይዯሇም፡፡ መበሊሇጥ ያሇው (መመዘኛው) በተቅዋ ነው"48  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህንንም ይናገሩ ነበር፡-  

                             

45 ቲርሚዚ ዙህዴ 29 ኢብን ማጃህ ዙሁዴ 1 ፣አሌ-ጠበራኒ አሌ ሙእጃ አሌ አውሳጥ III 57፣አሌ 
በይሀቂ  ሹአብ አሌ-ኢማን VII 215 
46 አህመዴ ገፅ 47 (አሌ-ቁዲይ) 

47 ኢብን ማጃህ ዙህዴ 1፣ አሌ ሀኪም አሌ ሙስተዴራክ IV348 አሌ ጠበራኒ አሌ ሙጀመዕ አሌ-
ከቢር VI 193 አሌ-በይሀቅ ሹአብ አሌ ኢማን VII 344 
48 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ ሙሠናዴ V 158፣ አሌ-በይሀቂ ሹአብ አሌ-ኢማን IV 289.  
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"የአሊህ መሊዕክት ያዘዘኝ ሀብት እንዲካብት ወይም ነጋዳ እንዴሆን 
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንስ የሡን ሌዕሌና እንዴናገር፣ በሡ መንገዴ እንዴኖር 
እና እንዲገሇግሇው ነው፡፡49  በላሊ ሀዱስ፡- 

"ሇሠሊት በምትቆሙበት ጊዜ የመጨረሻችሁ ሠሊት የሆነ ያህሌ 
አሳምሯት፡፡ ነገ የምትፀፀቱበትን ነገር አትናገሩ፤ ግዳሇሾች የሚመኙትን 
ሁለ አትመኙ፡፡50 

በአንዴ ወቅት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ተጠየቁ፡- 

"የአሊህ ምርጥ ሠዎች እነ ማናቸው "  

"ንፁህና ምርጦቹ ራሳቸውን ከሀጢያት፣ ከጥርጣሬ፣ ከማታሇሌ፣ 
ከመዋሸትና ከቅናት ያፀደ ናቸው፡፡"51  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ክሌክሌ (ሀራም) እና የተፇቀዯ (ሀሊሌ) 
ነገሮች ሊይ እጅግ ጠንቃቃ ነበሩ፡፡ እንዯውም ከሚያጠራጥሩ ነገሮች 
ራሳቸውን ያርቁ ነበር፡፡ 

አንዴ ጊዜ ሀሠን (የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የሌጅ ሌጅ) ህፃን በነበረበት ወቅት 
በመስጂዴ ተቀምጦ የዘካ ቴምሮች እንዳት እንዯሚከፊፇለ እየተመሇከተ 
ነበር፡፡ ከዛም አንዱት ቴምር አንስቶ ጎረሰ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ)  

                             

49 ኢብን አቢ አሲም፣ ኪታብ አሌ-ዙህዴ I 391 አሌ-ዯይሊሚ አሌ-ፇርድስ IV 95፣ አቡ ኦአይም 
አሌ-ኢስ በሀኒ ሂሌያቱ አሌ-አውሉያ II 131፣ ኢብን አዱይ አሌ-ካሚሌ ፉ አሌ ደ አፊእ III68. 
50 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ ሙሠናዴ V 412 (ኢብን ማጃህ ዙህዴ 15)አሌ ጠበራኒ አሌ 
ሙጀማሌ አሌ ካቢር IV 154. 
51 ኢብን ሂባን አሌ ሠሂህ II 76 ኢብን አቢ ሻይባህ አሌ ሙሳነፌ VI 167  
51 ቡኻሪ ዘካ 60 ሙስሉም ዘካ 161 ነሳኢ ጠሃራ 105፣ ሙዋጣእ ሠዯቃ 13፣ አህመዴ ኢብን 
ሀንባሌ አሌ-ሙሰናዴ I 200  
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"አውጥተህ ጣሇው! አውጥተህ ጣሇው! እሱን ቴምር አውጥተህ ጣሇው! 
እኛ ሰዯቃ እንዯማንበሊ አታውቅምን "52 በማሇት ቴምሩን ከአፈ አውጥቶ 
መሬት እንዱጥሌ አዯረጉት፡፡ 

መውሊና ጀሊለዱን ሩሚይ ይህን ይሊለ፡- "ስንመገበው የሚያስዯስተንና 
ሇአምሌኮ የሚያነሳሳን ምግብ ሀሊሌ (የተፇቀዯ) ነው፡፡ ስንመገበው 
የሚያሳንፇን፣ ከአምሌኮ የሚያዘናጋንና ቀሌባችንን የሚያዯርቅ ምግብ 
በእኛ ሊይ ሀራም (የተከሇከሇ) ነው፡፡ 

"በህይወታችሁ ውስጥ የተፇቀደ ነገሮችን ብቻ ተጠቀሙ፡፡ ከተከሇከለና 
ከአጠራጣሪ ነገሮች ራሳችሁን አርቁ፡፡ በዚህም የቀሌብ ምጥቀትንና 
የእምነትን ጥፌጥና ታገኛሊችሁ፡፡ አምሊካችን አሊህ (ሡ.ወ) በቁርአኑ 
ይህን ብሎሌ፡-53  

٢ - ١: نالمؤمنو چ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  

#UእS“” õLÔታ†¨<” G<K< uእ`ÓØ ›Ñ‟<. (Ç’<):: እ’²=Á •እ’c< 

ueÓÅታ†¨< ¨<eØ. (›LI”) ð]‹$ (አሌ-ሙእሚኑን፡ 1-2) 

ሏይማኖት በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያካተተ እምነት ሲሆን አሊማውም 
በመጪው አሇም ዯስታን መስጠት ብቻ እንዯሆነ ብዙሀን የማህበረሰባችን 
ክፌሌ ያምናሌ፡፡ ግና ይህ ስህተት ነው፡፡ ሀይማኖት በመጪው ዒሇም 
ዯስታን ከመፌጠርም በሊይ በዚህች ዒሇምም የተረጋጋና ሠሊማዊ የሆነ 
ማህበራዊ ህይወት የመፌጠር አሊማ አሇው፡፡ 

በአንዴ ምሽት ኡመር (ረ.ዏ) እንዯተሇመዯው በመዱና መንገድች ሊይ 
እየተንሸራሸሩ ነበር፡፡ ሳያስቡት የአንዴ እናትና ሌጅ ንግግር ወዯ 

                             

52 ቡኻሪ ዘካ 60 ሙስሉም ዘካ 161 ነሳኢ ጠሃራ 105፣ ሙዋጣእ ሠዯቃ 13፣ አህመዴ ኢብን 
ሀንባሌ አሌ-ሙሰናዴ I 200 
53 ሩሚ ጀሊለዱን ማትናዊ ማናዊ (ጣህራን 1378 VI 1645-48 ከን ሠፉቅ መስነሺ ቴርሴሜሲ 
(ኢስታንቡሌ 1997) V II ገፅ 120 
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ጆሯቸው ገባ፡፡ ከዛም ንግግሩ ስሇሳባቸው ጠጋ ብሇው ማዲመጥ ያዙ፡፡ 
እናትየው ይህን አሇች፡- 

"ነገ በምንሸጠው ወተት ሊይ ውሃ ጨምሪበት" 

ሌጅ!  ‹‹እናቴ ሆይ! ኸሉፊው በወተት ሊይ ውሀ ጨምሮ መሸጥን 
እንዯከሇከለ አሌሰማሽምን " እናት፡-  በመናዯዴ ጮክ ብሊ፡-  

"አሁን በዚህ ምሽት እኛ እዚህ ወተት ውስጥ ውሃ መጨመራችንን 
ከሉፊው በምን ያውቃሌ ››

ሌጅ ግን ቀሌቧና ሌቧ በአሊህ ፌርሀት ህያው ነበርና ይህን አሇች፡-  
"እናቴ፣ እሺ ዐመር (ረ.ዏ) አሊየም እንበሌ፤ ሁለን አዋቂ ፇጣሪ አሊህ 
(ሱ.ወ)ስ የማያይ ይመስሌሻሌ  ዴርጊታችንን ከሰው መዯበቅ እንችሌ 
ይሆናሌ፡፡ ከአሊህ ግን ፇፅሞ ምንም መዯበቅ አንችሌም፡፡›› 

የአማኞች መሪ የሆኑት ዐመር (ረ.ዏ) በዚህች ሴት ተዯሰቱ፡፡ የሌጃቸው 
ሚስት እንዴትሆንም ፇሇጉ፡፡ ከዚህ ጥምረትም ዐመር ኢብን 
አብደሌአዚዝ (በብዙዎች ትክክሇኛው 5ተኛ ኸሉፊ እንዯሆኑ 
የሚታመኑት) ተገኙ፡፡ 

በዚህች አሇም ሊይ ዯስተኛ ሇመሆን የተፇቀደና የተከሇከለ ነገሮችን 
ዴንበር መጠበቅ መቻሌ አሇብን፡፡   ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሲናገሩ፡-  

"ሌባችሁ የተጠራጠረበትን ነገር ተዉ፣ ጥርጣሬ የላሇበትን ነገር ብቻ 
ፇፀሙ፡፡" 54  

ይህ ማሇት ግን ከተፇቀዯሌን ነገርም ራሳችንን መከሌከሌ ወይም 
በተፇቀደ ነገሮች ሊይ ብዥታን መፌጠር አይዯሇም፡፡ 

                             

54 ቡኻሪ ቡዩ 3 ቲርሚዝ ቂያማ 60 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ III 153. 
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ኢስሊም ምንግዜም ቢሆን ሚዛናዊነትንና መሀከሇኛውን መንገዴ ይሻሌ፡፡ 
አሊማውም ሠዎችን መከሌከሌና ማስጨነቅ አይዯሇም፡፡ ዯስታን፣ 
የተረጋጋ ህይወትንና ንፅህናን ማምጣት እንጂ፡፡ ዯስተኛና ሠሊማዊ ሌብ 
ሇማግኘት ፌፁም ወዯ ሆነው የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሌብ መመሌከት እና 
እርሱን መከተሌ አሇብን፡፡  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ፌፁም ከሀጢያት የፀደ ነበሩ፡፡ ሆኖም 
ግን እግራቸው እስኪሠነጠቅ በሇሉት ይሠግደና እስኪዯክማቸው ዴረስ 
ቁርዒን ይቀሩ ነበር፡፡ አሊህን ከማንም በሊይ ይፇሩ፣ ይወደና ያስታውሱ 
ነበር፡፡  

ሠሊት (ስግዯት) ከአምሊካችን ጋር የምንገናኝበት መዴረክ እንዯመሆኑ 
መጠን አማኞች ከግዳታ ሠሊት በተጨማሪ የፌቃዯኝነት (ሡና) 
ስግዯቶችን ዯጋግመው ይሰግዲለ፡፡ ነፌስያችን ሠሊትን እንዲንሰግዴ 
ሌታከሊክሇን ትችሊሇች፡፡ ምክንያቱም ወዯ አሇማዊ ነገሮች ሌትመራንና 
ከአሊህ ሌታርቀን ትሻሇችና፡፡ በዚህ ብቻ እንኳን ኢስሊም ትክክሇኛው 
ሀይማኖት፤ ሠሊትም የአምሌኮዎች ቁንጮ መሆኑን መረዲት እንችሊሇን፡፡  

ነፌስያውን ማሸነፌ ያቃተውና እሷን የተከተሇ ሰሊትን ይርቃሌ፤ 
በነፌስያው ሊይ ዴሌ ያዯረገ ሠሊትን ያዘወትራሌ፤ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ይህን እውነት እንዱህ ሲለ ይገሌፁታሌ፡-  

"ሁሇት ሠዎች በተመሳሳይ ቦታ እየሠገደ እንኳን ሠሊታቸው የሠማይና 
የምዴርን ያህሌ ይራራቃሌ፡፡"55  

ፆምን ብንመሇከት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇተከታታይ ቀናት ያሇ ምግብ 
ይፆሙ ነበር፡፡ ባሌዯረቦቻቸው ይህን ማዴረግ ሲሹ፡- 

                             

55 አቡ ሠዑዴ አሌ ሻሺ (ዱ335) ሙሠነዴ አሌ ሻሺ I.86. 
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"እንዯኔ ሌታዯርጉ አቅሙ የሊችሁም፡፡"56 ይሎቸው ነበር፡፡ ኢብን አባስና 
አባታቸው (ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት፡-  

"ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇተከታታይ ቀናት ከፆሙ በኋሊ በሚያፇጥሩበት 
ወቅት እንኳን በቤታቸው ያሇው ምግብ ዯረቅ ዲቦ የሚሆንበት ጊዜ ብዙ 
ነበር"68 

አነስ ኢብን ማሉክ እንዯዘገቡት በአንዴ ወቅት እናታችን ፊጡማ (ረ.ዏ) 
ሇነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዲቦ ጋግራ ይዛ መጣች፡፡ 

"ይሄ ምንዴን ነው " ሲለ ጠየቋት 

"ይሄ ቆንጆ ዲቦ ነው፡ ሇእርሶ ሳሊመጣ መብሊት አሌቻሌኩም አሇች፡፡" 
እሳቸውም፡- "ይህ አባትሽ በሶስት ቀን ውስጥ የተመገበው የመጀመሪያው 
ምግብ ነው" አለ፡፡57 

አቡሁረይራ እንዲስተሊሇፈት ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ከረሀብ የተነሳ ከሆዲቸው 
ሊይ ዴንጋይ ያሥሩ ነበር፡፡58 

የፆም ትሌቁ አሊማው እና ዋጋው ከነፌስያ ጋር መታገሌ እና ስሜትን 
አሸንፍ አሊህን መገዛት ነው፡፡ 

አምስተኛው የኢስሊም መዒዘን የሆነው ሀጅ ሇአማኞች በአሊህ ሊይ 
መተማመንን (ተወኩሌ) ማስተማር ዋንኛ አሊማው ነው፡፡ በሀጅ 
ስነስርዒት ወቅት ከኢብራሂም (ዏ.ሠ) እና ሌጃቸው ኢስማኤሌ (ዏ.ሠ) 
ውስጣዊ ጠሊትን (ነፌስያን) መዋጋትንና ማሸነፌን እንዱሁም ውጫዊው 
ጠሊትን (ሸይጧንን) መርታትን እንማራሇን፡፡  

                             

56 ቡኻሪ ፆም 20 ሙስሉም ፆም 55 ሙዋጣእ ፆም 37 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ II 
128 
57 ኢብን ሰዒዴ አሌ-ጦበቃት አሌኩብራ 1,400 

58 ያሇፇው ምንጭ 
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በሀጅ ስርዒት ሊይ ከሀብታም እስከ ዴሀ፣ ከጥቁር እስከ ነጭ፣ ከሽማግላ 
እስከ ወጣት አንዴ አይነት ነጭ ጨርቅ አገሌዴመው እኩሌነትን፣ 
አንዴነትንና የእምነት ወንዴማማችነትን በተግባር ያሳያለ፡፡ 

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) በመጨረሻው ሀጅ ሊይ ባዯረጉት ንግግር 
ሇሙስሉሞች ፌቅርን ሰብከዋሌ፡፡ ያኔ የሙስሉም ወንዴማማችነትና 
ፌቅር መሠረት ተጣሇ፡፡ ሇምሳላ ኡመር (ረ.ዏ) ሀጀረሌ አስወዴን 
የመሳምን እዴሌ ሇላልች ሙስሉሞች ሲለ አሳሌፇው ሰጥተዋሌ፡፡  

የሀጅ ስነ ስርዒት የሚከናወንባቸው ቦታዎች ከፌተኛ መንፇሳዊ ስፌራ 
ያሊቸው ናቸው፡፡  

ሇምሳላ የአረፊ ተራራ ወዯ አሊህ መጠጊያና ምህረት ማግኛ ቦታ ነው፡፡ 
ሙዝዯሉፊ የእዝነት ቦታ ነው፡፡ በቅደስ ቁርዒኑም አሌ-ማዕሸረሌ ሀረም 
በማሇት ጠቅሶታሌ፡፡59 

ሚና ሇአሊህ የመገዛት ምሌክት የሆነ ቦታ ሲሆን ኢብራሂም፣  
እስማኤሌ እና እናታችን ሀጀር ሸይጧንን ያሸነፈበት እና ሇአሊህ እጅ 
መስጠታቸውን ያሳዩበት ቦታ ነው፡፡ 

ካዕባ በሠሊት ወቅት ፉታችንን ወዯርሱ እንዴናዞር በአሊህ የታዘዝንበት 
ስፌራ ነው፡፡  

١٩: العلق چ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ چ  
ይከሌከሌ፤ አትታዘዘው፤ ስገዴም፤ (ወዯ አሊህ) ተቃረብም፡፡›› (አሌ-ዏሇቅ 19) 

ካዕባ የሙስሉሙ አንዴነትና የሌብ ምት ያሇባት ቦታ ናት፡፡  

                             

59  አሌ-በቀራ 198 
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ከመካ በኋሊ በሀጅ ወቅት የምትጎበኘው መዱና የፌቅር ተምሳላት ናት፡፡ 
በዚህች ከተማ ነው ሌቦች ከፌተኛውን የፌቅር ዯረጃ ሊይ የዯረሱት፡፡  

አሊህ (ሱ.ወ) ‹‹ተወዲጁ ወይም ተፇቃሪው›› ሲሌ የጠራቸው ብቸኛው 
ሰው ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ናቸው፡፡ 

እንዯ ኢማሙ ማሉክ ገሇፃ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መቃብር ያረፇበት ቦታ 
ከካዕባ ቀጥል የአሇማችን የተቀዯሰ ስፌራ ነው፡፡ ምክንያቱም ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ሇአሇም ሙለ እና ሇጠቅሊሊ የሰው ዘር የተሊኩ ነብይ ነበሩና፡፡ 

እነኚህ ስፌራዎች ከአዯም (ዏ.ሠ) ጀምሮ በእምነትና መንፇሳዊነት 
የተጥሇቀሇቁ ናቸው፡፡ በነብያት ታሪክ ውስጥም ትሌቅ ስፌራ አሊቸው፡፡  

ሏጅ የእምነት ግዳታ ሆኖ አማኞችን ወዯ ፌጹም የእምነት ዯረጃ 
የሚመራ ተግባር ነው፡፡ 

በሏጅ ስነ ስርዒት ሌቦች በተቀዯሰ የእምነት መንፇስ ይታጠባለ፡፡ ሰዎች 
ከፌ ወዲሇ ዯረጃ ይሸጋገራለ፡፡ 

ዘካ አቅሙ ባሊቸው አማኞች ሊይ የተዯነገገ የግዳታ ምፅዋት ነው፡፡ ይህ 
ስርአት ቀሪውን ገንዘብ ሇባሇቤቱ የተባረከ ሇማዴረግ ይረዲሌ፡፡ እንዱሁም 
በህብረተሰቡ ውስጥ ፌትሀዊ የሆነ ክፌፌሌ እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ በዚህም 
ማህበረሰቡ በአንዴነት፣ በዯስታና በመተሳሰብ ይኖራሌ፡፡ 

ዘካ ከአንዴ ሰው የአመት ገቢ ሳይሆን ከተጠራቀመ አመት የሞሊው ገቢ 
የሚሠጥ ምፅዋት መሆኑን ማስተዋሌ ያሻሌ፡፡ ያሇ ስራና እንቅስቃሴ 
ቁጭ የሚሌ ገንዘብ ዋጋው እየወረዯ እንዯሚመጣ የማይታበሌ ሀቅ 
ነው። ሇዚህም ኢስሊም ከተቀመጠ ገንዘብ ሊይ ዘካን በማስከፇሌ 
አማኞችን ሇኢንቨስትመንት እና ሇስራ ያበረታታሌ፡፡  

ገንዘብ የማካበትና የመክበር ፌሊጎት በጊዜ ሂዯት ወዯ ከፌተኛ የውስጥ 
በሽታነት የመቀየር እዴሌ እንዲሇው እሙን ነው፡፡ ሇዚህም ኢስሊም 
የገንዘብ ባሇቤቶችን ከስግብግብነት ነፃ ሇማዴረግ እንዱሁም አቅም 
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ያነሳቸውን ሇመርዲትና ሇመዯገፌ ሲሌ ዘካን ያዛሌ፡፡ ዘካ የዴሆች ሀቅ 
ሲሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ሠሊምና ፌቅርን የማስፊፊት ጉሌበት አሇው፡፡ 

١٩: الذاريات چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ  

‹‹በገንዘቦቻቸውም ውስጥ ሇሇማኝና (ከሌመና) ሇተከሇከሇም (በችሮታቸው) መብት 

አሌሇ፡፡›› (አዝ-ዛሪያት 19) 

አዲብ (ኢስሊማዊ ስርዒት) እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡ ሰጪው ሇተቀበዩ 
ምስጋናን ማሳየት አሇበት፡፡ ምክንያቱም አሊህን እንዱገዛና ግዳታውን 
እንዱወጣ ረዴቶታሌና፡፡ ሇአሊህ ብል የተሰጠ የፌሊጎት ምፅዋት ዯግሞ 
በበኩለ ከህመምና ከተሇያዩ ችግሮች መዲኛ ነው፡፡ ቅደስ ቁርዒን 
ምፅዋትንና ዘካን ሲያበረታታ ይህን ይሊሌ፡- 

  ﮻  ﮺  ﮹    ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴    ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ چ

١٠٤: بةالتو چ  ﮽  ﮼  
‹‹አሊህ እርሱ ከባሮቹ ንስሓን የሚቀበሌ ምጽዋቶችንም የሚወስዴ መኾኑን 
አሊህም እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ መኾኑን አያውቁም?›› (አት-ተውባህ 104)  

በሀዱስም እንዱህ ተብሎሌ፡- "ምፅዋት ከችግረኞች እጅ ከመዴረሱ በፉት  
ከአሊህ እጅ ይዯርሳሌ፡፡"60  

በሏዱስም እንዱህ ተብሎሌ፡- ‹‹ምጽዋት ከችግረኞች ከመዴረሱ በፉት 
ከአሊህ እጅ ይዯርሳሌ፡፡ 

ምፅዋት በምንሠጥበት ጊዜ ክፈ ፉትን፣ መኩራራትን እና ታይታን 
ማስወገዴ አሇብን፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን ምፅዋታችን ከአሊህ እጅ መዴረሱ 

                             

60 አሌ ጦበራኒ፡ አሌሙዕጃም፡ አሌከቢር 1X109፡ አሌ-ሀራዊ፡አሌ-አርባ ኢን ፉዯኢሌ፡ አሌ-ተውሂዴ 
I 74 አሌ ዲይሊሚ አሌ-ፉርዯውስ II52 
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ይቅርና ከፌጡራን እጅ ሊይ ይቀራሌ፡፡ ከዚህም የተነሳ ሠጪው ንብረቱና 
ግዜው ይህን አሇም ሳይሻገር ይቀራሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምፅዋት ከመስጠት ሌምዲቸው የተነሳ ምንም አይነት 
የቅንጦት ኑሮ አሌነበራቸውም፡፡ እናታችን አይሻ (ረ.ዏ) ፡- 

"ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መቼም ቢሆኑ ሁሇት አይነት ምግቦች በአንዴ ቀን 
ተመግበው አያውቁም" ስጋ የተመገቡ ቀን በዛች ቀን ዯግመው ስጋ 
አይመገቡም፤ ዲቦና ቴምር የተመገቡ ቀንም እንዯዛው፡፡"61  

አቡ ናዴር (ረ.ዏ) ባስተሊሇፈት ዯግሞ "እናታችን አይሻ (ረ.ዏ) እንዱህ 
ብሇዋሌ፡- 

"አንዴ ቀን ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጋር ተቀምጠን ነበር፡፡ አባቴ አቡ በከር 
(ረ.ዏ) የበግ እግር አመጡሌኝ፤ በምሽት ስጋውን ሇመቆራረጥ ስንታገሌ 
አንዴ ሰው፡- ‹‹ሻማ ወይም ፊኖስ የሊችሁም ›› ሲሌ ጠየቀን፡፡ እኔም 
‹‹ዘይት ቢኖረን ኖሮ በበሊነው ነበር" ስሌ መሇስኩ፡፡62  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምፅዋት መስጠት እጅግ ይወደ ነበር፡፡ አንዴ ግዜ 
ሇቢሊሌ እንዱህ ብሇውታሌ፡፡  

"ቢሊሌ ሆይ! ምፅዋት ስጥ! ምፅዋት በመስጠትህ የሌዕሌና ባሇቤት 
የሆነው ጌታ ንብረቴን ይቀንስብኛሌ ብሇህ እንዲትፇራ፡፡"63  

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) መቼም ቢሆን ንብረት የማከማቸት ሀሳብ 
ኖሯቸው አያውቅም፡፡ ምክንያቱም የአሊህ አገሌጋይ ነብይ እንዯሆኑ ወዯ 
አሊህ መመሇስ ነበርና የሚፇሌጉት፡፡ በሀዱሳቸውም ይህንን ብሇዋሌ፡-  

                             

61ኢብን ሳዴ አሌ-ጠበቃት አሌ-ኩብራ 1 405    

62 ኢብን ሳዴ አሌ ጠበቃት አሌ ኩብራ 1 405    

63 ማማር ኢብን ረሺዴ አሌ-ጃም 11 108፣ አሌ-ባዕዛር አሌ-ሙሠነዴ IV 204፣ አሌ ጦበራኒ አሌ-
ሙዕጀሚ አሌ-አውሳጥ III፣ አሌ-በይሀቂ፡ ዕቡሌ ኢማን  86 II118  
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"አገሌጋይ ነብይና ንጉስ ነብይ የመሆን ምርጫ ተሠጥቶኝ ነበር፡፡ 
መሊኢካው ራሴን እንዲስተናነስኩ እንዴቆይ ፌንጭ ሰጠኝ፡፡ እኔም አንዴ 
ቀን መራብን፣ አንዴ ቀን መመገብን መረጥኩ"፡፡64  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) የሌጃቸው የፊጢማ ቤት ተጊጦ ቢዯርሱ 
አሌገባም በማሇት ይህን ተናገሩ፡- 

"እንዯዚህ ካጌጠ ቦታ መግባት ሇኛ ተገቢያችን አይዯሇም"65  

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ከዚህ ሁለ በኋሊም እንኳ በሚመሩት 
የመጠቀ ሕይወት ባሇመኩራራት ዘወትር አሊህ በርሳቸው ሊይ የዋሇውን 
ፀጋ ይቆጥሩ ነበር፡፡ ዘወትርም "ሊ ፇኽር" (ምንም ኩራት አያስፇሌግም) 
በማሇት ይናገሩ ነበር፡፡ 

የእዝነቱ ነብይ መተናነስ 

ከሌክ ያሇፇ መዯነቅ ሠዎችን ወዯ ጉራና መመፃዯቅ ይመራሌ፡፡ መሌካም 
ሰዎችንም ያበሊሻሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ግን በአሊህ (ሡ.ወ) ተወዴሰው 
እንኳን አሌተኩራሩም፡፡ ይሌቁንም ሇተከታዮቻቸው እንዱህ አለ፡- 
"የአሊህ ባሪያና መሌእክተኛ ብሊችሁ ጥሩኝ"66    

አቡ ኡሳማ (ረ.ዏ) ይህን አስተሊሌፇዋሌ፡- 

"የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ንግግሮች ከቁርዒን የወጡ ሲሆኑ፤ በተከታታይ 
ዚክር ያዯርጉ ነበር፡፡ ንግግራቸውን ሲያሳጥሩ ሰሊታቸውን ያስረዝሙ 

                             

64ኢብን ሂባሌ አሌ-ሠሂህ XVI,280 አሌ በይሀቂ አሌ-ሱና አሌ ኩብራ VII45-49  

65 አቡ ዲውዴ፣ ኢብን ማጃህና አህመዴ ኢብን ሀንባሌ 

66 ቡኻሪ አንቢያ 58፣ ዲሪሚ ሪቃቅ 68፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠናዴI 23 
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ነበር፡፡ ከችግረኛ ሰዎች ጋር መሆን መቼም አሳፌሯቸው የማያውቅ 
ከመሆኑም በሊይ በዚህ ዴርጊት ይዯሰቱበት ነበር፡፡"67   

አነስ (ረ.ዏ) ባስተሊሇፈት ሀዱስ ዯግሞ፡-  

"ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እጅግ በጣም በተዯጋጋሚ ዚክር ያዯርጉ የነበረ 
ሲሆን የሚቀሌደት እጅግ አሌፍ አሌፍ ነበር፡፡ የባሪያዎችን ግብዣ 
የሚቀበለ፣ የታመመን የሚጠይቁና የሞተን የሚቀብሩ ሰው ነበሩ፡፡ 
የኸይበር ጦርነት ወቅት አህያ ሊይ ከተምር ቅጠሌ በተሠራ ኮርቻ 
ተቀምጠው ነበር፡፡ አሊህ ዴሌን በሠጣቸው ቁጥር ይበሌጥ እያመሠገኑት 
እና እየተናነሡ ይሄደ ነበር፡፡”68    

ጀሪር (ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት፡- 

"አንዴ ሠው መካ በተቃናች ወቅት ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መጣ፡፡ 
የነብያችንን አካሊዊና መንፇሳዊ ግርማ ሞገስ ሲመሇከት መንቀጥቀጥ 
ጀመረ፤ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ሲመሇከቱ በሇሰሇሰ ዴምፅ እንዱህ 
አለት፡- 

"አትፌራ፡፡ እኔ ባዕዴ (ባዲ) አይዯሇሁ፡፡ እኔ የቁረይሽ ወገን የሆነች 
በፀሀይ የዯረቀ ስጋ ትመገብ የነበረች ሴት ሌጅ ነኝ፡፡"69   

አሚር ኢብን ራቢያ እንዯዘገቡት፡- 

                             

67 ነሳኢ ጽም 31፣ ዲሪሚ ሙቀዱማህ 13፣ ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ XII 333፣ አሌ-ሀኪም አሌ 
ሙስተዴረክ II 67 
68 ቲርሚዝ ጃናይዝ 32፣ ኢብን ማጃህ ዙህዴ 16፣ አሌ-ሀኪም አሌ-ሙስተዴራክ II 506   

69 ኢብን ማጃህ አቲማህ 30 አሌ-ሀኪም አሌ-ሙስተዴራክ II 506 አሌ-ጦበራኒ አሌ-ሙእጃሙ 
አውሳጥ II644 



~ 74 ~ 

"አንዴ ቀን ከነብያችን(ሠ.ዏ.ወ) ጋር ወዯ መስጂዴ እየተጓዝኩ ነበር፡፡ 
የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጫማ ተገነጠሇና ወስጄ እንዴሰራው እንዱፇቅደሌኝ 
ጠየቅኳቸው፤ ሳይፇቅደሌኝ ቀሩና እንዱህ አለኝ፡- 

"ይህ ራስን ከላልች አብሌጦ መመሌከት ነው፡፡ እኔ ዯግሞ ራሴን 
ማኩራራት እጅግ እጠሊሇሁ፡፡"70   

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ይህ የመጪው አሇም ዯስታን ሇሚሹ ሁለ 
መመሪያን ሰጥተዋሌ፡፡ ይህም ታሊቁ መሪ -ነብያችን ሙሀመዴ 
(ሠ.ዏ.ወ)- በምሊሹ ምንም ሳይጠይቁን የሰጡን ምርጥ ስጦታ ነው፡፡ 

የሏይማኖት አሊማው ጥሩነትን ማስፊፊት እና የሰው ሌጅን ስብዕና ከፌ 
ማዴረግ ነው፡፡ ይህ ዯረጃ የሚገኘው ሌብን ሇአሊህ (ሱ.ወ) እና ሇረሡሌ 
(ሠ.ዏ.ወ) በመስጠት ነው፡፡ በቅደስ ቁርዒን እንዱህ ሲሌ ተገሌፅዋሌ፡- 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ 

 ٢: األنفال چڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
"ፌጹም ምዕመናን እነዛ አሊህ በተወሳ ጊዜ ሌቦቻቸው የሚፇሩት በነሡም ሊይ 
አንቀፃችንን በተነበቡ ጊዜ እምነትን የሚጨምሩሊቸው በጌታቸው ሊይ ብቻ 
የሚመኩ ናቸው፡፡" (አሌ አንፊሌ 2)  

ሠው ሇሚሇው ቃሌ የአረብኛ አቻ ፌቺው "ኢንሳን" የሚሇው ነው “ይህ 
ቃሌ" ኒስያን (መርሳት) እንዱሁም "ኡንስ" (ጓዯኝነት) ከሚለት ቃሊት 
ጋር ግንኑነት አሇው፡፡ የ"ኒሰያን" (መርሳት) ተቃራኒው ግን በቁርአን 
250 ጊዜ የተጠቀሰው (ዚክር) (ማስታወስ) ነው፡፡ የዚክር መቀመጫ 

                             

70 አሌ በዛር፣ አሌ-ሙሰነናዴ፣ IX 263 አቡዲውዴ ፣ አሌ-ተያሉስ፣ አሌ-ሙሰናዴ 1፡156 አሌ 

ጦበራኒ፣ አሌ-ሙእጃም አሌ-አውሳጥ III 174፣ አሌ-በይሀቂ ፣ ሹዏብ፣ አሌ-ኢማምን III 275 
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ቦታው ዯግሞ ሌብ ነው፡፡ እውነተኛ አማኞች አሊህን ማውሳትንና 
ማስታወስን (ዚክር ማዴረግን) መቼም አይረሱም፡፡ 

  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ چ

١٩١: عمران آل چ   ھ       ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  
#(እ’`c<U) እ’²=Á qS¨<. }kUÖ¨<U. uÔ„‰†¨< }ÒÉS¨<U ›LI” 

¾T>Á¨c<. ucTÁƒ“ uUÉ` ›ð×Ö`U ¾T>Áe}’ƒ’<:- #Ñ@ታ‹” JÃ! 

Ã¤” uŸ”~ ›MðÖ`Ÿ¨<U& Ø^ƒ ÃÑvI& ŸእdƒU p×ƒ Öwk”$ 

¾T>K< “†¨<::$ (ኣሉ ዑምራን 191) 

የሠው ሌጆች ከፌተኛውን የሠውነት ዯረጃ ከፇሇጉ አሊህን ከማስታወስ 
ሉዘናጉ አይገባም፡፡ 

  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ   پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

٢٢: لزمرا چ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  
#አሊህ ዯረቱን ሇእስሌምና ያሰፊሇትና እርሱም ከጌታው ዘንዴ በብርሃን ሊይ የኾነ 
ሰው፥ (ሌቡ እንዯ ዯረቀ ሰው ነውን?) ሌቦቻቸውም ከአሊህ መወሳት ሇዯረቁ ሰዎች 
ወዮሊቸው፤ እነዚያ በግሌጽ መሳሳት ውስጥ ናቸው፡፡$ (አዝ-ዙመር 39፡22) 

ይህ የቁርዒን አንቀፅ ሌቦቻቸው አሊህን በመዘከር የተጠመደት እና 
አሊህን ከማስታወስ የተዘናጉ ፇፅሞ እኩሌ እንዲሌሆኑና አሊህን 
የማያወሱ ሠዎች ከዯረጃ ዝቅ ማሇታቸውን ያሳየናሌ፡፡  

የሠው ሌጅ በባህሪው የሚገዛው ነገር ይፇሌጋሌ፡፡ አንዴም ቁስ አምሊኪ 
ይሆናሌ ወይ ሇጌታው ይማረካሌ፡፡ የሠው ሌጅ በቁስ ከተጠመዯ የግሌ 
ፌሊጎትና የቁስ ባሪያ ይሆናሌ፡፡ አምሊካችን አሊህ ከዚህ ነገር እንዱህ ሲሌ 
ያስጠነቅቀናሌ፡-  

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

٢٣ :الجاثية چ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  
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#ዝንባላውን  አምሊኩ አዴርጎ የያዘውን. አሊህም ከዕውቀት ጋር ያጠመመውን. 
በጆሮውና በሌቡ ሊይም ያተመበትን. በዒይኑም ሊይ ሺፊን ያዯረገበትን ሰው 

አየህን! ታዱያ ከአሊህ በኋሊ የሚያቀናው ማነው? አትገሠጹምን?$(አሌ-ጃሢያህ 
45፡23) 

የዚህች አሇም ምኞት መራዘም ሞት እንዲሇብንና ሇምን እንዯተፇጠርን 
ሉያስረሳን እና ሇአስከፉ መጨረሻ ሉዲርገን ይችሊሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ሲያስጠነቅቁ  

"ተጠንቀቁ፡፡ ‹ህሌማችሁና የወዯፉት እቅዲችሁ ሞትን እስኪያስረሷችሁ 
ዴረስ እንዲይገዝፈ፡፡ ካሌሆነ ሌቦቻችሁ ይዯርቃለ፡፡ አይኖቻችሁን ግሇፁ፤ 
መጪው ዒሇም እጅግ ቅርብ ነው፡፡"71    

ከነብያችን ምክሮች እጅግ የተጠቀመው ሠሌማን አሌ ፊሪስ (ረ.ዏ) 
እንዱህ ብሎሌ፡፡ "3 ነገሮች ያስቁኛሌ፡፡" በማሇት ካብራራቸውና 
ከሚያስቁት ነገሮች አንደ፡- “ሞት እያሇበት እቅደና ህሌሙን የሚያንዛዛ 
ሰው መመሌከት” ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ ይሊለ፡- "እጅግ የጃጀ 
ሽማግላ እንኳ ሇዚህች ምዴር ያሇው ምኞት እጅግ ወጣት ነው፡፡"72   

ከዚህ ሀዱስ የዚህች ምዴር ጉጉትና ምኞት ከሠዎች ሌብ ሇመውጣት 
ምን ያህሌ አስቸጋሪ መሆናቸውን እንረዲሇን፡፡ የሰው ሌጅ ሰውነቱ 
እየዯከመና አቅም እያጠረው እንኳን ምኞቱን ሇማሳጠር ይቸገራሌ፡፡  

የዯረቀ መሬት እያንዯንዶን የዝናብ ጠብታ የሚመጠውን ያህሌ የሠው 
ሌጅም በራስ ወዲዴነት ስሜት የአሇምን እያንዲንደን ዯስታ ማግበስበስ 
ይሻሌ፡፡ ሌዩነቱ የዝናቡን ውሇታ መሬት እህሌ በማብቀሌ ስትመሇስ 

                             

71 ኢብን ማጃህ ሙቀዱማህ 7፣ማማር ኢብን ረሺዴ አሌ-ጃሚ XI፡116፣ አሌ-ቃዱ ሙሠናዴ-አሌ 

ሺሀብ II263 አሌ-ጦበራኒ አሌ-ሙዕጃም አሌ-አውሳጥ 

72 ቡኻሪና ሙስሉም 
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የሠው ሌጆች ግን ውሇታውን ምፅዋት በመስጠት ሇመመሇስ ይቸገራለ፡፡ 
የዚህች ምዴር ሀብት ተገዢዎች ሆነውም ይቀራለ፡፡ 

መጥፍ ነገሮች በዚህች ምዴር ሊይ የመኖራቸው አሊማ የሠው ሌጆችን 
መፇተን ነው፡፡ አሊህ በቁርዒኑ፡- 

  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ چ

١٠ - ٧: الشمس چ  ڃ  ڃ  

#በነፌስም ባስተካከሊትም፤አመጽዋንና ፌርሃትዋንም ባሳወቃት. (አምሊክ 

እምሊሇሁ)፤ (ከኀጢኣት) ያጠራት ሰው ፌሊጎቱን በእርግጥ አገኘ፡፡ (በኀጢኣት) 
የሸፇናትም ሰው. በውነት አፇረ፡፡$(አሽ-ሸምስ፡ 7-10) 

የሠው ሌጆች ትሌቅነትና ስኬት የሚሇካው ሇአሊህ በመታዘዛቸው መጠን 
ነው፡፡  

የተቡክ ዘመቻ እጅግ አዴካሚ ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ ቤታቸው 
ሇመመሇስ መቶ ኪል ሜትሮችን ተጉዘዋሌ፡፡ ወዯ መዱና በሚጠጉበት 
ወቅት ከዴካም የተነሳ መሌካቸው ተቀያይሮ፣ ከረሀብ የተነሳ ቆዲቸው 
አጥንቶቻቸው ሊይ ተጣብቆ፤ ፀጉራቸውና ፂማቸው ተዘበራርቀው ነበር፡፡ 
በዚህ ሁኔታ ሊይ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ ሲለ ተናገሩ፡- 

"አሁን ከትንሹ ጦርነት ወዯ ከባደ ተሸጋግረናሌ…!" ባሌዯረቦቻቸውም 
በመገረም "ካዯረግነው ዘመቻ የከበዯ ጦርነት ይኖረናሌ እንዳ " ሲለ 
ጠየቁ፡፡ ነብያችንም "አሁን ወዯ ከባደ ጦርነት ተሸጋግረናሌ፡፡ እርሱም 
ከራስ (ከነፌስ) ጋር የሚዯረግ ጦርነት ነ፡፡ው” በማሇት መሇሱሊቸው፡፡"73   

                             

73 አሌ-ባግዲዴ ታርቭ ባግዲዴ XIII 523 (የዚህ ሀዱስ የተወሠነ ክፌለ በኢብራሂም ኢብን አቢ 

አብሊ ተዘግቦ ነበር) አሌ-ሚዚ ተህዚብ፤ አሌ-ካሚሌ II 144፤ አሌ ዘሀቢ ሲያር አዕሊም አሌ ኑበሊም 

VI 325):: 
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ከራስ ጋር የሚዯረግ ጦርነት ሌብን "አሊህን በመገዛት ትምህርት" 
በማሠሌጠን ይካሄዲሌ፡፡ አሊማውም የሠውን ሌጅ ከፌ ማዴረግና ወዯ 
ሊቀ ዯረጃ ማዴረስ ነው፡፡  

ይህን ዯረጃ ማግኘት የሚቻሇው የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) መሌእክት 
በመረዲት ነው፡፡ የሠው ሌጅ የተፇጠረበትን አሊማ መረዲት ካሌቻሇ 
ይህች አሇም ውጣ ታስቀረዋሇች፡፡ 

የሠው ሌጅ አፇጣጠሩንና አሊማውን ካሊወቀ ፇፅሞ በምዴር ሊይ የአሊህ 
ተወካይ መሆን አይችሌም፡፡ የአሊህ አምባሳዯር ሇመሆን ሚሞክሩትና 
የሡን መንገዴ የሚከተለት የአሊህ መመሌከቻ አይኑ፣ መስሚያ ጆሮው 
ይሆናለ፡፡ የህይወታቸው ትሌቁ ዒሊማም ከአሊህ ጋር መገናኘት ነው፡፡74  

እዚህች ምዴር ሊይ አንዲንዴ ነገሮች በሰው ሌጅ እውቀት መግሇፅ 
አይችለም። ላሊው ቀርቶ ቃሊቶች እንኳን በላሊ ቃሊት መገሇፅና 
መተንተንን ይሻለ፡፡  

የዚህች ምዴር ፌፁም የሆነው ገሊጯ አሊህ ነው፡፡ እኛ ይህችን ምዴር 
የምናውቃት እሱ እስካሳወቀን ዯረጃ ዴረስ ብቻ ነው፡፡ 

አንዲንዴ የአሇማችን ሚስጥሮችን ሇመረዲት ሇአሊህ መታዘዝና መገዛት 
ያሻናሌ፡፡ ከአባታችን ኢብራሂም (ዏ.ሠ) ህይወት ይህን እንረዲሇን፡፡ 

١٣١: البقرة چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻں  ں    ڱ  ڱ  ڱ چ  
#ጌታው ሇርሱ ታዘዝ ባሇው ጊዜ (መረጠው)፤ ሇዒሇማት ጌታ ታዘዝኩ አሇ፡፡$  
(አሌ-በቀራ ፡131) 

ኢማም አሌ ገዛሉ የህይወት ሌምዲቸውን እንዱህ ሲለ ይናገራለ፡- 

                             

74 ቡኻሪ ሪቃቅ 38፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሉ አሌ-ሙሠናዴ VI 256፣ ኢብን ሂባን አሌ ሠሂህ II 
58 አሌ-በይሀቂ አሌ ሡነን አሌ ኩብራ III 346 
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"እውቀቴን የመጨረሻ ጥሌቅ ዯረጃ ሇማዴረስ በማዯርገው ትግሌ እጅግ 
ተጨንቄ ነበር፤ በዚህ መሀሌ ገዯብ እንዲሇው ሳስብ በዯረሰብኝ መዯናገጥ 
ግራ ተጋባሁ፡፡ ሆኖም ወዯ ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሕይወት 
ስመሇስ የሁለንም ነገር ሚስጥር አገኘሁት፡፡"75     

ነብዩ ኢብራሂም (ዏ.ሠ) እንዱህ ይሊለ፡፡    

٩٩: الصافات چ  وئ  ەئ  ەئ    ائ  ائ   ى چ  
«እኔ ወዯ ጌታዬ ኼያጅ ነኝ፤ በእርግጥ ይመራኛሌና፡፡» (አስ-ሷፌፊት፡ 99)  

መውሊና ጀሊለዱን ሩሚ ይህን የቁርኣን አንቀፅ ሲያብራሩ፡-
"ምክንያታዊነት አንዴ የታመመ ሠውን ወዯ ድክተር እንዱሄዴ 
ያዯርገዋሌ፡፡ ከዛ ግን ሇድክተሩ ራሡን መስጠት ይጠበቅበታሌ፡፡76  

የሠው ሌጅም ምክንያታዊነቱ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዘንዴ ካዯረሠው በኋሊ 
ሇመሌእክተኛው (ሠ.ዏ.ወ) እና ሇመሌዕክቱ ራሱን መስጠት አሇበት፡፡  

ፌቅር፣ እንክብካቤና ስነ ምግባር በእዝነቱ ነብይ (ሠ.ዏ.ወ) 
ህይወት ውስጥ 

ነብያችን በስነ ምግባርና ግብረገብነት ፇፅሞ የሚዯርስባቸው እንዯላሇ 
ሇመቁጠር የሚያዲግቱ ሶሀቦች ተናግረዋሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምን 
ግዜም ፉታቸው በፇገግታና በብርሀን የተሞሊ ነበር፡፡ እጅግ ንጹህ ሌብ 
ነበራቸው ምንም ነገር ምዴርን እንዱያቆሽሽ አይፇቅደም፡፡ አንዴ ቀን 
ከሶሀቦቻቸው ጋር በመጓዝ ሊይ እያለ አንዴ ሰው መንገዴ ሊይ ፉት 

                             

75 ገዛሉ አቡ ሃሚዴ፣ አሌ-ሙንቂዝ ሚነ ዯሊሌ (በይሩት 1988) ገፅ 60 

76 ሩሚ፣ ጀሊለዱን መስነዊ ማናዊረን (ቴህራን 1378) II 3323 
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ሇፉት ሲተፊ ተመሇከቱና በቁጣ ፉታቸው ተሇዋወጠ፡፡ ባሌዯረቦቻቸው 
በፌጥነት ሄዯው በጫማዎቻቸው በመርገጥ እንዱሸፇን አዯረጉት፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ያዯፈ (የቆሸሹ) ሌብሶችን እጅግ ይጠለ፤ ያሌተበጠረ 
ፀጉርና የተዘበራረቀ ጺምንም ይነቅፈ ነበር፡፡ 

ሇምሳላ በአንዴ ወቅት አንዴ ሰው ፀጉሩና ፂሙ ተዘበራረቆና ሳይበጠር 
ወዯ እሳቸው መስጂዴ መጣ፤ ነብያችንም ወዯ እሡ በመጠቆም ስሇ 
ፀጉሩና ስሇ ፂሙ ጥንቃቄ እንዱያዯርግ መከሩት፡፡ ሠውዬውም በላሊ 
ጊዜ ፀጉሩንና ፂሙን አስተካክል ተመሇከቱት፡፡ እንዱህም አለ 
"በተዘበራረቀ ፀጉርና ፂም ሰይጣን ከመምሰሌ እንዱህ ማማር 
አይሻሌምን "77   

በላሊ ጊዜ ዯግሞ ነብያችን ፀጉሩ የተንጨባረረ አንዴ ሰው ተመሌክተው 
ይህን ተናገሩ፡- "ሇምንዴነው ይሄ ሰው ፀጉሩን የማያበጥረውና 
የማይታጠበው?"  

ኡመር ኢብን ኸጧብ እንዲስተሊሇፈት አንዴ ስነ ምግባር የጎዯሇው የገጠር 
ሰው መጥቶ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ስነ-ምግባር በጎዯሇው አጠራር 
መጣራት ጀመረ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በትእግስት በማሇፌ "እባክህን ወዯ 
ውስጥ ግባ"  ሲለ ጋበዙት፡፡ ይህም ሆኖ ግን ባሌተስተካከሇና መሊ 
ቅጡን ባጣው አሇባበሱ ተረብሸው ነበር፡፡78   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከነፌሳቸው ጥራትና ሇነገሮች ከነበራቸው ተቆርቋሪነት 
የተነሳ አማኞች ያሌተገባና ንፅህና የጎዯሇው አሇባበስና ገፅታ 
እንዱኖራቸው አይሹም፡፡ 

                             

77 ሙዋታ ሻር 7፣ አሌ-በይሀቂ ሹአብ አሌ ኢማም II225 

78 ቲርሚዚ ዙህዴ 50፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ I 206. 
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በላሊ ዘገባ አሇባበሱ ያሌተገባ አንዴ ሰው ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መጣ፤ 
"ገንዘብ አሇህን  የኢኮኖሚ አቅምህ እንዳት ነው " ብሇው ጠየቁት፡፡ 
እርሱም ጥሩ ገቢ እንዲሇው መሇሰ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) "አሊህ የሠጠህ 
ፀጋ ባንተ ሊይ እንዱታይ አዴርግ" በማሇት መከሩት፡፡79  

በላሊ ሀዱስ "አሊህ ሇባሮቹ የሰጠውን ፀጋ ምሌክት በባሪያዎቹ ሊይ 
ሲመሇከት ይዯሰታሌ” አለ፡፡80  

ከነዚህ ሀዱሶች የምንማረው በኢስሊም የሌብና የውጪያዊ ገፅታ ውበት 
ትሌቅ ስፌራ እንዲሇው ነው፡፡  

ከመኩራራትና ከመመፃዯቅ ሇመዲን ማንኛውም ሙስሉም አዱስ ሌብስ 
በሚሇብስበት ወቅት ይህ ከአሊህ ችሮታ መሆኑን የመረዲት ግዳታ 
አሇበት፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አዱስ ሌብስ በሚሇብሱበት ወቅት 
የሚያዯርጉትን ደዏ (ፀልትም) ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

"አሊህ ሆይ! ምስጋና ሇአንተ የተገባ ነው፤ አንተ ነህ ያሇበስከኝ፤ የዚህን 
ሌብስ (በጎ) ገፅታና የተሠራበትን በጎ አሊማ እንዴትሇግሰኝ 
እጠይቅሀሇሁ፡፡ ከዚህ (ሌብስ) መጥፍ ገፅታና ከተሰራበት መጥፍ 
አሊማም ባንተ እጠበቃሇሁ፡፡”81  በዚህ ፀልት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
እያንዲንደን ነገር የአሊህ ሇማዴረግ እንዯሚሹ እንረዲሇን፡፡ እንዱሁም 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አንዴ ሰው የሚሇብስበትና የሚዋብበት ምክንያት 
ሇመመፃዯቅ፣ ሇመታየትና ላልችን ሇማሳነስ ከሆነ በፌርደ ቀን 
የውርዯት ሌብስን እንዯሚሇብስ አስተምረውናሌ፡፡  

                             

79 ነሳኢ ዚህ 54፡ቲርሚዝ ቢር 63፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠናዴ IV 137 ኢብን ሂባን 

አሌ-ሠሂህ XII 234  

80 ቲርሚዝ አዯብ 54፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ II 311፣ አሌ-ሀኪም አሌ-
ሙስተዴራክ II 150 
81 "አቡ ዲውዴ ሉባስ 1 ቲርሚዝ ዯአማት 55፣ ኢብን ማጃህ አቲማህ 16" 
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አብዯሊህ ኢብን አምር እንዲስተሊሇፈት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በእሇት 
ተእሇት ህይወታችን የምንጠቀማቸውን መጥፍ ቃሊት ፇፅሞ ተናግረው 
አያውቁም፡፡ እንዱህም ይናገሩ ነበር፡- 

"በዚህች ምዴር ሊይ የምትፇፀም ቅንጣት የሆነች መጥፍ ነገር ነገ 
በፌርደ ቀን እጅግ ትቆጫሇች፡፡”82  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምን ግዜም ሇሀቅና ሇተበዲይ የሚቆሙ ናቸው፡፡ 
በአንዴ ወቅት አቡዘር አሌ-ጊፊሪ ቢሊሌን "አንተ የጥቁር ሌጅ" ብል 
ጠራው፡፡ ነብያችን ይሄን በሠሙበት ወቅት አቡዘርን፡- "አቡዘር አንተ 
የመሀይምነት ዘመን ተፅዕኖ አሌቀቀህም" በማሇት ገሠፁት፡፡83   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንግድቻቸውን ፌጹም ከኩራት ነፃ በሆነ መሌኩ 
ራሳቸው ተነስተው ያስተናግደ ነበር፡፡ ከሌጅነታቸው ጀምሮም ከኩራት 
ነፃ የሆኑና ጊዜያቸውንም አቅም ከላሊቸው፣ ዯጋፉ ካጡና ከተገፈ 
የማህበረሰቡ ክፌልች ጋር ያሳሌፈ ነበር፡፡84  

አነስ (ረ.ዏ) እንዱህ በማሇት ተናግረዋሌ፡- "ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሇ10 
አመታት ያህሌ አገሌግያሇሁ፡፡ አንዱትም ቀን ቢሆን ስህተት ስሰራ 
ሇምን ይሄን አዯረግክ? በሚሌ አስዯንግጠውኝ አያውቁም፡፡››85  

                             

82 ቲርሚዝ ቢር 61፣ አሌ-በይሀቂ፣ አሌ ሱነን አሌ-ኩብራ 193፣ ማማር ኢብን ረሺዴ-አሌ ጃሚእ 
XI 146፣ አሌ ቁዲ ሙስነዴ አሌ-ሺሀብ I 274 
83 ቡኻሪ ኢማን 22 ሙስሉም አይማን 38 አቡ ዲውዴ አዯብ 124 ቲርሚዝ ተፌሲር ሡራ 22፡1 
አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠናዴ V 161     

84 ቡኻሪ ነፇቃት 1፣ ሙስሉም ዙህዴ 41-42 

85 ሙስሉም ፇዲኢሌ 51፡ አቡ ዲውዴ አዯብ 1፡ ዲረሚ ሙቀዱማ 10 
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ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ላሊው ቀርቶ በጦርነት ወቅት እንኳን የተማረኩና 
ከጠሊት ወገን የሆኑ ሴቶችንና ህፃናትን በመሌካም መያዝን ያዙ ነበር፡፡  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እዝነት ሁለንም ፌጥረት ያካተተ ነበር፡፡ ህፃናትን 
በሚመሇከቱበት ወቅት በፇገግታና በስስት እየተመሇከቱ በእጆቻቸው 
አንስተው በማቀፌ ያጫውቷቸው ነበር፡፡ ሌጆችን ሠሊም ከማሇት፣ 
ሇነርሱ ፌቅርን ከማሳየት እና ከመቀሇዴ ተቆጥበው አያውቁም፡፡ 

በአንዴ ወቅት ህፃናት ተሰብስበው የሩጫ ውዴዴር ሲጫወቱ ተመሇከቱ፡፡ 
ብዙም ሳይቆይ ህፃናቱን ተቀሊቅሇው አብረዋቸው እንዱጋሌቡ ያዯርጉና 
ትኩረት ይሰጧቸው ጀመር፡፡ አነስም (ረ.ዏ) “እንዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
የቤተሰቡንና የህፃናትን መብት የሚያከብርና ሌዩ ስፌራ የሚሠጥ አይቼ 
አሊውቅም” ይሊሌ፡፡86  

አይሻ (ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከሌጅ ሌጆቻቸው ጋር 
እየተጫወቱ አንዴ የበዯዊን ሰው መጣ፡፡ በሁኔታው በመገረምም "የአሊህ 
መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ሆይ! ሌጆችን ይስማለ እንዳ  እኛ ሌጆችን 
መሳምንም ሆነ ከነርሱ ጋር መጫወትን አስበነው አናውቅም" አሊቸው፡፡  

ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) "አሊህ ከሌቦቻችሁ ሊይ ፌቅርና እዝነትን 
ከወሰዯባችሁ እኔ ምን ማዴረግ ይቻሇኛሌ " በማሇት መሇሱሇት፡፡87  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የዘይዴ ሌጅ የሆነውን ኡሳማን እና የሌጅ ሌጃቸውን 
ሀሠንን ከጉሌበታቸው ሊይ በማስቀመጥ ካቀፎቸው በኋሊ እንዱህ አለ፡፡ 

                             

86 ሙስሉም፡- ፇዲኢሌ 63፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ ሙሠነዴ III,112: ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ  
XV,400፡ አሌ በይሀቂ አሌ-ሡነን አሌኩብራ II,263 
87 ቡኻሪ አዲብ 18፣ ሙስሉም ፇዲኢሌ 64፣ ኢብን ማጃህ አዯብ 3፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-

ሙሠነዴ VI 56,70  
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"አሊህ ሆይ፣ ሇነዚህ ህፃናት ዯስታንና ፀጋህን ስጣቸው፡፡ በነሱ 
ተዯስቻሇሁና፡፡88  

ሕጻናትን መርገምንም ከሌክሇዋሌ፡፡ ነቢዩ ሇሕጻናት ያሳዩአቸው ከነበሩ 
ፌቅሮችና ርህራሄዎች መካከሌ እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ አንዴ ሌጅ 
እናቱ እየሰገዯች ካሇቀሰ፣ እናቱ ሶሊቱን በማሳጠር ሌጇን እንዴታባብሌ 
ይፇቅደሊታሌ፡፡   ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ አንዴ ሌጅ እናቱ እየሰገዯች ካሇቀሰ 
እናቱ ሶሊቱን በማሳጠር ሌጇን እንዴታባብሌ ይፇቅደሊታሌ፡፡89 ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ሇህፃናት ብቻ አሌነበረም ዯግነታቸው ሇመሊው ማህበረሰብ 
እንጂ፡፡ ሙለ የላሉቱን ክፌሇ ጊዜ በማሌቀስና ሇተከታዮቻቸው ደዏ 
በማዴረግ ያሳሌፈ ነበር፡፡90 መሊ ህይወታቸውንም የሠው ሌጆችን ከእሳት 
ሇማዲን ሠውተዋሌ።91   

ከሠዎች ጋር የነበራቸው ግንኙነት 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ሌንከተሊቸው የሚገባ ምርጥ ምሳላ 
ናቸው፡፡ የሚናገሩትን በተግባር የሚያሳዩ፣ በየትኛውም ህይወት መንገዴ 
ሊሇ ሰው ምሳላ የሆኑ ነብይም ናቸው፡፡ የየትኛውንም የህብረተሰብ ክፌሌ 
በእዝነትና በፌቅር ነበር የሚቀርቡት፡፡ ሙስሉም ሇሆኑት ብቻ ሳይሆን 
ከአስሌምና ውጭ ሇሆኑ ሰዎችም ጭምር መሌካም ባህሪና ምርጥ 
አቀራረብ ነበራቸው፡፡  

                             

88 ቡኻራ አዲብ 18፣ ሙስሉም ፇዲኢሌ 64 

89 ቡኻሪና ሙስሉም 
90 ሙስሉም ኢማን 346፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠናዴ 127፣ ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ 
XVI 217.  
91 104 ቡኻሪ ሪቃቅ 26፣ ሙስሉም ፇዲኢሌ 17 
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ጃቢር ኢብን አብደሊህ እንዯዘገቡት "ሠዎች ሬሳ ተሸክመው እያሇፈ 
ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ቆመው አሳሇፈት፤ እኛም ያንኑ አዯረግን፡፡ 
ካሇፈ በኋሊም፡-  

የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ‹‹የአይሁዴ ሬሳ እኮ ነው?›› ብሇን ጠየቅናቸ፡፡ 
ቢሆንስ  ሰው አይዯሇምን  ሲለ መሇሱሌን፡፡92  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የህይወት መመሪያ "ፌጡራንን ሇፇጣሪያቸው ስትሌ 
ውዯዴ" የሚሌ ነበር፡፡ 

በአንዴ ወቅት የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ሙስሉም ካሌሆኑ 
ሠዎች በዯረሰባቸው ጫና የተነሳ የኢስሊም ጠሊቶችን እንዱረግሙ ነብዩን 
(ሠ.ዏ.ወ) ጠየቁ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ)፡- እኔ ሇእርግማን አሌመጣሁም፡፡ 
ሇእዝነት እንጂ" ሲለ መሇሱ፡፡93  

የሚከተሇውንም ደዒ ሇእስሌምና ጠሊቶች አዯረጉ፡- ‹‹ጌታዬ ሆይ፣ 
እነርሱ አያውቁምና አቅናቸው፡፡››94 

አብዯሊህ ኢብን ኡበይ የሙናፉቆች ዴብቅ መሪ ነበር፡፡ በመዱና 
ከሙስሉሞች ጋር ቆይቶ እጅግ ወሳኝ በሆነ ሰዒት ሙስሉሙን ጦር 
ከዴቶ ከሀዱዎችን ተቀሊቀሇ፡፡ በዚህ ብቻ ሳያበቃ በተዯጋጋሚ 
ሙስሉሙን ማህበረሰብ ከዴቷሌ፡፡ ከእሱ በተቃራኒ ሌጁ እጅግ መሌካም 
አማኝ ነበር፡፡ አብዯሊህ ኢብን ኡበይ በሞተ ግዜ ሌጁ ወዯ ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) በመምጣት የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ቀሚስ ጠየ፡፡ በቀሚሱ 

                             

92 105 ቡኻሪ ጃናኢዝ 50፣ ሙስሉም ጀናኢዝ 81 

93 ሙስሉም ጅሀዴ 104፣ አቡ-ያዕአሌ-ሙሠነዴ XI-35፣ አሌ በይሀቅ አሌ ሡነን አሌ-ኩብራ III 

362 - አሌ ሙዕጃም አሌ አውሳጥ III 223 

94 ቡኻሪ አንቢያ 54፣ ሙስሉም ጀሃዴ 104፣ ኢብን ማጃህ ፉተን 33፡፡ ኢብን ሂባን 
አሌ ሠሂ III 254 
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የአባቱን እሬሳ ሇመገነዝ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) ወዲጃቸውንና 
ተከታያቸውን ሊሇማስከፊት ዯጋግሞ የካዲቸውና የባሇቤታቸውን የአይሻን 
ስም በማጥፊት ዘመቻ ሊይ የተሠማራው ሠው ሬሳ እንዱሸፌንበት 
ሌብሳቸውን አውጥተው ሰጡ፡፡95   

ከዚህ የተሻሇ የሠብአዊነት ምሳላ ከቶ ከየት ይገኛሌ፡፡ በአንዴ ወቅት 
አንዴ በዯዊን በፀልቱ ሊይ "እኔንና ሙሏመዴን ብቻ ማር ላልቹን ግን 
…" ሲሌ የእዝነቱ ነብይ አዲመጡት፡፡ "ሠፉ የሆነውን የአሊህን እዝነት 
እያጠበብከው ነው” አለት፡፡96  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በአካባቢያቸው ብቻ የተወሠኑ ሰው አሌነበሩም፡፡ 
ይሌቅስ አሇምንና የሁለንም ዘመን ሠዎች በዯስታ፣ በእዝነትና በፌቅር 
ሇማስተሳሰር የተሊኩ፣ ዘረኝነትንና ክፊትን በማጥፊት የሠውን ሌጅ 
ከሠብአዊነት ጣሪያ ሊይ ያዯረሱ ነበሩ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከአስተማሪዎች ሁለ ምርጥ አስተማሪ የነበሩ ሲሆን 
ሌጆቻቸውን ከነህይወታቸው ይቀብሩ ሇነበሩና ሇባሪያዎቻቸው ቅንጣት 
እዝነት ሊሌነበራቸው ሠዎች እዝነትን በማሳወቅና በተግባርም በማሳየት 
ምዴርን እንዱቀይሩ አስችሇዋቸዋሌ፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ማንንም አግሌሇውም ሆነ ሇይተው አያውቁም፡፡ 
ሁለንም እንዯ ሁኔታው ያስተናግዲለ፡፡ 

ሇምሳላ አንዴ ቀን አንዴ በዯዊን ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እርዲታ ጥየቃ 
መጣ፡፡  ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) በእጃቸው ያሇውን ነገር ሁለ ከሠጡት 

                             

95 ቡኻሪ ጀናኢዝ 23 ሙስሉም ሙናፉቁን 14፣ አቡ ዲውዴ ጃናኢዝ 1፣ ኑሳኢ ጃናኢዝ 40 
አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ II 18 
96 ቡኻሪ አዯብ 27፣ ኢብን ማጃህ ጠሀራህ 78፣ አህመዴ ኢብን ሀንበሌ አሌ-ሙሠነዴ II 239  
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በኋሊ ‹‹ይሄ በቂህ ነው " ሲለ ጠየቁት፡፡ መሌካም ባህሪ ያሌነበረው 
በዯዊን "የሚበቃኝን ያህሌ አሌሰጠኸኝም" ሲሌ መሇሰሊቸው፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ ባሌዯረቦችም በበዯዊኑ አሇመብቃቃትና ግብረገብ አሇመሆን 
ተበሳጩ፡፡ እርምጃም መውሰዴ ፇሇጉ፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ ግን 
አስቆሟቸውና ተጨማሪ ነገር ሠጡት፡፡ በመቀጠሌም "አሁንስ 
ይበቃሀሌን " ሲለ ጠየቁት፡፡ 

"አዎን፡፡ አሊህ በእኔ፣ በቤተሰቦቼና በዘመድቼ ሌክ በረከት ይስጥዎት›› 
ሲሌ ተናገረ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) በበዯዊኑ እና በባሌዯረቦቻቸው 
መሀከሌ የተፇጠረውን አለታዊ ነገር "ባሌዯረቦቼ ተበሳጭተውብሀሌ፡፡ 
ስሇዚህም ሇኔ የተመኘኸውን ሇእነሱም ተመኝሊቸው" አለት፡፡ በዯዊኑ 
የተባሇውን አዯረገ፡፡ በዯዊኑ ከሄዯ በኋሊ ወዯ ባሌዯረቦቻቸው በመዞር 
ይህንን ተናገሩ፡- ‹‹በእኔና በበዯዊኑ መሀከሌ የሆነው ነገር ግመለ 
ያመሇጠችውን ሰው ታሪክ  ይመስሊሌ። ያመሇጠችውን ግመሌ ሇመያዝ 
ሰዎች እየተንጫጩ ከኋሊዋ ይሮጣለ፡፡ ግመሎ የባሠ እየዯነበረች 
ትሮጣሇች፡፡ የግመሎ ባሇቤት ሇሠዎች "እኔንና ግመላን ተዉን፡፡ እኔ 
ከናንተ በሊይ አውቃታሇሁ፡፡ ከእናንተ በተሻሇ እይዛታሇሁ" አሊቸው፡፡ 
ጥቂት ቴምሮችንም ሰብስቦ ወዯ ግመሎ ተጠጋ፡፡ ግመሎም በዝግታ ወዯ 
እሡ መጠጋት ጀመረች፤ ቀስ ብልም ገመዴዋን አስገባሊትና እሊይዋ ሊይ 
ወጥቶ መጋሇብ ያዘ፡፡ እኔም በዯዊኑ ያንን ሲናገር እናንተን ብከተሌ ኖሮ 
በዯዊን በመዯንበር ወዯ ጀሀነም በተጓዘ ነበር፡፡”97  

ይህ የሚያሳየን ሠዎችን በማስተማር ስራ ሊይ ስነ ሌቦናቸውን 
መመሌከትና እንዯየሁኔታቸው ማስተናገዴ ትሌቁ ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡  

                             

97 አሌ ሀይታሚ መጅ ሙአሌ ዘዋ ኢዴ 160 

97 ቲርሚዝ ዙህዴ 37 ዯረሚ ሪቃቅ 118፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙስነዴ III 63. ነሳኢ 
አሌ-ሱነን አሌ-ኩብራ III 443 አሌ-በይሀቂ አሌ-ሡነን አሌ-ኩብራVII 12 
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ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ ታሪክ የምንማረው የሠው ሌጅ በተፇጥሮው 
ሇዯግነትና ሇችሮታ የተሇየ ቦታ መስጠቱን ነው፡፡ 

አንዴን ሠው በዯግነት ስንቀርበው ጠሊታችን ከነበረ ጠሊትነቱ ይወገዲሌ 
ወይም ይቀንሳሌ፡፡ ጠሊትም ወዲጅም ካሌነበረ ወዯ ወዲጅነት ይጠጋሌ፡፡ 
ወዲጅ ከነበረ ዯግሞ ወዯ በሇጠ ወዲጅነት ይሸጋገራሌ፡፡ በኛ ባህሊዊ 
አባባሌ መሠረት፡-‹‹የአንዴ ሲኒ ቡና መሌካም አቀባበሌ ሇ40 አመት 
ይወሳሌ፡፡›› 

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ሇዴሆችና ሇተቸገሩ ሰዎች ያሳዩ 
የነበረው ዯግነት 

ነብያችን ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ችግረኞችን የሚቀርቡት በፌቅርና 
በወዲጅነት ነበር፡፡ አብዯሊ ኢብን አምር እንዱህ ሲለ አውግተዋሌ፡-  

አንዴ ቀን ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ወዯ መስጂዴ መጡ፡፡ ችግረኞች በአንዴ ጎን 
ተቀምጠዋሌ፡፡ በእነሱ በኩሌ ተቀመጡና ከእነሱ ጋር መሳሳቅና ማውራት 
ያዙ፤ ከዚያም ይህን ተናገሩ፡- "ሇስዯተኛ ዴሆች መሌካም አቀራረብ 
ይኑራችሁ፡፡ እነሱ ከሀብታሞች 40 አመት ቀዴመው ነው ጀነት 
የሚገቡት፡፡ ምክንያቱም ከገንዘብና ከንብረት ሊይ የሚዯረግ ምርመራ 
የሇባቸውምና"98   

ከዛም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን ደአ አዯረጉ፡- “አሊህ ሆይ! ሌክ እንዯ 
ዴሆች አኑረኝ፡፡ እንዯነርሱም ግዯሇኝ፡፡ ከእነርሱ ጋርም ቀስቅሰኝ”  

"ሁለም ነብያት ጀነት የሚገቡ ቢሆንም ሁሊቸውም በተሠጣቸው ፀጋ 
እና በተሊኩበት መሌእክት ይጠየቃለ (ይመረመራለ)፡፡ ቁርአን ይህን 
ሁኔታ ሲያብራራ፡- 
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٦: األعراف چ  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ چ  

#እ ’²=Á”U ¨Å’c< ¾}Lኩv†¨<” (Q´x‹)፣ SM¡}•‡”U uእ`ÓØ 

እ ”ÖÃnK”::$ (አሌ-አዕራፌ፡ 6) 

ሀብታም የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ነበሩ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) 
ሇነዚህ ባሌዯረቦቻቸው ህይወትና ንብረታቸውን በአሊህ መንገዴ ሇሚዯረግ 
ትግሌ በማዋሊቸው አመሰግነዋቸዋሌ፡፡ አሊህም በቁርአኑ፡-   

  ۉ  ۅ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅچ

  ۇئ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئىۉ  ې  ې  ې   ې

  ی  ی  ی  ی  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 ١١ ١١١: التوبة چجئ  حئ   
#አሊህ ከምእምናን ነፌሶቻቸውንና ገንዘቦቻቸውን ገነት ሇእነሱ ብቻ ያሊቸው 
በመኾን ገዛቸው፡፡ በአሊህ መንገዴ ሊይ ይጋዯሊለ፡፡ ይገዴሊለም፤ ይገዯሊለም፡፡ 
በተውራት በኢንጅሌና በቁርኣንም (የተነገረውን) ተስፊ በእርሱ ሊይ አረጋገጠ፡፡ 
ከአሊህም የበሇጠ በኪዲኑ የሚሞሊ ማነው? በዚያም በእርሱ በተሻሻጣችሁበት 
ሽያጫችሁ ተዯሰቱ፡፡ ይህም እርሱ ታሊቅ ዕዴሌ ነው፡፡ $ (አሌ-ተውባህ ፡111) 

ከሀብታሞች መሀከሌ የሆኑት አቡበከር ሢዱቅ (ረ.ዏ) የነብያችን የቅርብ 
ወዲጅ ነበሩ፡፡ ከሀብትና ንብረታቸው ባሻገር እጅግ የመተናነስ ኑሮን 
ይኖሩ ነበር፡፡ አሊህ (ሡ.ወ) በቅደስ ቁርአኑ ከነብዩ ጋር በሰውር ዋሻ 
ሇነበራቸው ቆይታ ያወሳቸዋሌ፡፡ እኚህ በቁረይሾች ዘንዴ የተከበሩ የንግዴ 
ሰው -እንዯ አይሻ (ረ.ዏ) ገሇፃ- ሲሞቱ ከአንዴ ግመሌና ከአንዴ አገሌጋይ 
ውጭ ዱርሀም (የብር ሳንቲም) ሆነ ዱናር (የወርቅ ሳንቲም) በእጃቸው 
ሊይ አሌቀረም፡፡ አገሌጋዩም ሇኡመር (ረ.ዏ) (ቀጣዩ ኸሉፊ) የሚሰጥ 
ነበር፡፡ አቡበከር (ረ.ዏ) ሁለንም ንብረታቸውን ያዋለት በእውነት 
መንገዴ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጎን በመሆን ነበር፡፡ 
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አቡበከር (ረ.ዏ) እጅግ አስቸጋሪ በነበረው የኢስሊም የመጀመሪያዎች 
አመታት በከሀዱያን ስር ያለ እስሌምናን የተቀበለ ባሪያዎችን ነፃ 
በማውጣት ገንዘባቸውን በአሊህ መንገዴ አውሇዋሌ፡፡ ንብረትና 
ሀብታቸው ከጉራና መመፃዯቅ ይሌቅ ወዯ መሌካም ስራ ይመራቸው 
ነበር፡፡ አቡበከር (ረ.ዏ) ከሀብትና ንብረት ጋር እንዳት ፌፁም ኢስሊማዊ 
ህይወት መኖርና ሏብትን እንዳት በአሊህ መንገዴ ማዋሌ እንዯሚቻሌ 
ሇመረዲት ትሌቅ ምሳላ ነበሩ፡፡  

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) እንዱህ ሲለ ተናግረው ነበር፡- "የሁለንም ሰዎች 
ውሇታ መሌሰና፡፡ የአቡበከር ሲቀር፡፡ የአቡበከር ውሇታ ከባዴ ነውና አሊህ 
በፌርደ ቀን ይመሌስሇታሌ፡፡ በአቡበከር ንብረት የተጠቀምኩትን ያህሌ 
በማንም ንብረት አሌተጠቀምኩም፡፡ ከሁለም የቀረበ ጓዯኛ ምረጥ ብባሌ 
የምመርጠው አቡበከርን ነው፡፡" 99 

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ሲናገሩ "ሰዎች ሁለ እንዯ ማበጠሪያ ጥርስ እኩሌ 
ናቸው፡፡ ከሚሇያዩበት መሌካም ባህሪያቸው በቀር፡፡"100   

ከኢስሊም በፉት የአሊህ መሌእክተኛ ባሌዯረቦች በጎራ በጎራ የተከፊፇለ 
ሀብታምና ዯሀ፣ ባሪያና አሳዲሪ፣ የእገላ ዘር እና የእገላ ዘር በመባባሌ 
እርስ በርስ ዯም ይፊሰሱ ነበር፡፡ ከኢስሊም መምጣት በኋሊ ግን 
ወንዴማማችነት የሚሠማቸውና የሚተሳሰቡ ህዝቦች ሆኑ፡፡  

ይህ ታሪክ ይህን ሁኔታ የበሇጠ ያብራራዋሌ፡፡ መካ ከተቃናች በኋሊ 
የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.አ.ወ) ቢዛንታይንን ሇሁሇተኛ ግዜ ሇማጥቃት 

                             

99 113 ቲርሚዝ 15፡ ኢብን ማጃህ ሙቀዱማህ 11፣ አህመዴ ኢብን ሀንበሌ አሌ-ሙሠናዴ II  

253፡366፣ ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ XV 273  

100 አሌ-ቃዱእ ሙስነዴ አሌ-ሺሀብ I 145፣ አሌ-ሀጢብ አሌ-ባግዲዱ ታርክ በግዲዴ VII 57፣ ኢብን 
ዱየእ አሌ-ካሌሚ ደአፊ III 248፣ ኢብን ሂባን አሌ-መጅሩሂን 1፡198፣ ኢብን ሀጀር አሌ-አስቀሊኒ 
ሉስንዴን አሌ-ሚዴዝ II 42 
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እቅዴ አወጡ፤ ሇዚህም የዘይዴ ሌጅ የሆነውን ኡሳማ (ረ.ዏ) የጦሩ 
አዛዥ አዴርገው ሾሙት። ኡሳማ የ21 አመት ወጣትና ነፃ የወጣ ባሪያ 
ሌጅ ነበር፡፡ ሁለ ነገር ነብያችን ከዚህ አሇም በሞት ከመሇየታቸው በፉት 
እንዲቀደት ይሆን ዘንዴ አቡበከርን (ረ.ዏ) (የወቅቱ ከሉፊን) ጨምሮ 
ታሊሊቅ ሠሀቦች ከዚህ የ21 አመት የባሪያ ሌጅ ኋሊ ተሠሌፇው በሱ 
አመራር ስር መጓዝ ቀጠለ፡፡ ከኡሳማ (ረ.ዏ) በቀር ላልች በእግር ነበሩ፡፡ 
ኡሳማም በመንገዲቸው መሀሌ ከፇረስ ወረደና አቡበከርን (ረ.ዏ) በፇረስ 
እንዱጓዙ ጋበዙ፡፡ 

አቡበከርም ይህን መሇሡ፡- "ኡሳማ ሆይ! የአሊህ መሌእክተኛ የሾሙት 
አንተን ነው፡፡ በአሊህ መንገዴ እግሮቼ ትንሽ አቧራ ይቅመሱ"101  

ይህ የሚያሳየን ከኢስሊም በኋሊ ባሪያና አሳዲሪ፣ ጥቁርና ነጭ፣ ዯሀና 
ሀብታም ምንም ቦታ እንዯላሊቸው ነው፡፡ ማእሩር ኢብን ሠውይዴ ይህን 
ታሪክ አስተሊሌፇዋሌ፡-  

"አቡዘርን አዱስ ሌብስ ሇብሶ ተመሇከትኩት፡፡ ባሪያውም ሌክ እንዯሱ 
አዱስ ሌብስ ተጎናፅፎ፡፡ ሇምን እንዯሆነ ጠየቅኩት፡፡ እሡም፡- ነብያችን 
(ሰ.ዏ.ወ) ይሄን ብሇዋሌ አሇኝ፡- 

"አገሌጋዮቻችሁ ወንዴሞቻችሁ ናቸው፡፡ በአሊህ ፌቃዴ አገሌጋያችሁ 
ሆነዋሌ። ማንኛውም አገሌጋይ ያሇው ሙስሉም ከሚመገበው 
ይመግበው፣ ከሚሇብሰው ያሌብሰው፣ የማይችሇውን ስራ ፇፅሞ 
አይዘዘው፤ ካዘዘውም ያግዘው"102  

አንዴ ወቅት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አንዴ ጥቁር አገሌጋይ አስታውሰው፡- 
"ምነው ካየሁት ቆየሁ፡፡ የት ሄዶሌ " ሲለ ጠየቁ፤ "ሞቷሌ” ብሇው 

                             

101 115 ኢብን ከሲር አሌ-ቢዲው ዏን-ነንያህ III 309 

102 ቡኻሪ- ኢማን 22፣ ሙስሉም አይመን 40፣ አቡዲውዴ አዲብ 124፣ ቲርሚዝ ቢር 29፣ 
አህመዴ ኢብን ሀንበሌ-አሌ ሙስነዴ ቅፅ 58 ገጽ 161 
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መሇሱሊቸው፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) "ሇምን አሌነገራችሁኝም?" ሲለ 
ተቆጡ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ትኩረት ይሰጡታሌ ብሇው ስሊሌገመቱ ነበር ሶሏቦች  
ያሌነገሯቸው፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ግን ወዯ ቀብሩ እንዱወስዶቸው ጠየቁ፤ ቀብሩ ሊይም 
ፀልት አዯረጉሇት፡፡103    

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሪያዎችን ነፃ ማውጣትና እነሡን ከፌ ማዴረግ 
ያስዯስታቸው ነበር፡፡ 

ከውዶ ባሇቤታቸው ከኸዱጃ (ረ.ዏ) በስጦታነት ከተበረከተሊቸው 
ከአገሌጋያቸው ከዘይዴ ኢብን ሀሪስ ጋር የነበራቸው ግንኙነት አስገራሚ 
ነበር፡፡ ዘይዴን ነፃ ካወጡት በኋሊ ከእሳቸውና ከቤተሰቦቹ እንዱመርጥ 
ጠየቁት፡፡ እሱም ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) መረጠ፡፡ በዛ አስቸጋሪና የቁረይሾች 
ተንኮሌ አስከፉ በነበረበት ወቅት እንኳን ከእሳቸው ጋር መሆንን መረጠ፡፡ 
ነብያችንም አስቸጋሪ ጊዜዎችን ካሇፈ በኋሊ ሇዘይዴ ከፌ ያሇ ቦታ  
ሰጡት፡፡ በተቡክ ጦርነትም ጦሩን በአዛዥነት እንዱመራ ሾሙት፡፡ በዚህ 
ጦርነት የመስዋዕትነት ማእረግን ያገኘ ሲሆን ሇትውሌዴ ታሪኩ 
የሚተሊሇፌ አንፀባራቂ ኮኮብ ሆኗሌ፡፡ ህይወቱም ከባርነት እስከ ንጉስነት 
የተጓዙትን ነብዩሊህ ዩሡፌን (ዏ.ሠ) ይመስሊሌ፡፡104  

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸው እንዱህ ይሊለ፡- "ባሪያዎቻቸውን 
የሚያሠቃዩ ጀነትን አያገኙም"119  

                             

103 ቡኻሪ ሠሊት 72፣ ሙስሉም ጀናኢዝ 71፣ አቡ ዲውዴ ጀናኢዝ 57፣ ኢብን ማጃህ ጀናኢዝ 
32፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ ሙስነዴ II 353-388. 
104 ኢብን ሏጀረሌ አስቀሊኒ አሌ-ኢሰባህ ፉተምይዝ አሌ-ሠሀባህ II 598-601፣ ኢብን አብደሌበር- 
አሌ-ኢስቲአብ    
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ሇሰው ሌጆች ካሊቸው እዝነትና ፌቅር የተነሳ አገሌጋዮችን ‹‹ባሪያ›› ብል 
መጥራትን ከሌክሇዋሌ፡፡ ‹‹ሌጄ›› ብሇው እንዱጠሯቸውም አዘዋሌ፡፡105 

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ከባሪያዎች ዘንዴ ይሄደና ይጫወቱ ነበር፡፡ 
የታመሙትን ይጠይቁ፤ የሞቱትን ይቀብሩም ነበር፡፡ ግብዣዎቻቸውንም 
በክብር ይታዯሙ ነበር፡፡ አቡዲውዴ (ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት ነብያችን 
እንዱህ ብሇዋሌ፡- "ሇስግዯቶቻችሁ አትኩሮትን ስጡ፡፡ በስራችሁ ባለ 
አገሌጋዮች ጉዲይ አሊህን ፌሩ፡፡” (አቡዲውዴ፣አዲብ 124)106 

ሁለም የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች የነብያችንን (ሰ.ዏ.ወ) ምርጥ 
ባህሪ ሇመሊበስ ጥረት ያዯርጉ ነበር፡፡ ይህ የኡመር (ረ.ዏ) ታሪክ ጥሩ 
ማሳያ ነው፡፡ አስሇም (ረ.ዏ.) እንዱህ ሲለ አስተሊሌፇዋሌ፡-  

አንዴ ቀን ከዐመር ኢብኑሌ ኸጧብ (ረ.ዏ) ጋር በመሆን ገበያ ወጣን፡፡ 
እንዱት ወጣት ሴት ከኡመር ጀርባ በመጠጋት፡- "የምዕመናን መሪ ሆይ! 
ባሇቤቴ ሌጆችን ጥልብኝ ሞተ፡፡ ሌጆቼ ስሇ ራሳቸው እንኳን ጥንቃቄ 
የሚያዯርጉበት እዴሜ ሊይ አሌዯረሱም፡፡ የምናርሰው መሬትም ሆነ 
የምናረባው እንሰሳ የሇንም፡፡ ሌጆቼ በረሀብ እንዲይሞቱብኝ እሠጋሇሁ፡፡ 
እኔ በሁዯይቢያ ስምምነት ሊይ የነበረው የሁፊፌ ኢብን አይመን አሌ 
ጊፊሪ ሌጅ ነኝ …." 

ዐመርም ይህን በሰሙ ጊዜ "ታሊቅ ሰው" በማሇት በዘካነት የተሰበሰቡ 
ንብረቶች ወዯሚቀመጡበት ስፌራ በመጓዝ ሁሇት ትሌሌቅ እህሌ 
የተሞለ ከረጢቶችን በግዙፌ ግመሌ ሊይ በመጫንና በከረጢቶቹ ሊይ 
ሌብሶችን በመጨመር መጡ፡፡ የግመለን ሌጓም ሇሴትየዋ ካስያዝዋት 
በኋሊ፡- 

                             

105 ቡኻሪና ሙስሉም 
106 ቲርሚዝ ቢን ማጃህና አህመዴ 
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"ግመለን ውሰጂ፡፡ ይህን ከመጨረስሽ በፉት አሊህ የበረከቱን በር 
ይከፌትሌሻሌ" አሎት፡፡ ከዛም ደዒ አዯረጉሊት፡፡ ባቅራቢያቸው የነበረ 
አንዴ ሠው ይህን ተመሌክቶ "የምእመናን መሪ ሆይ! ሇዚህች ሴት 
ከሌክ በሊይ ነው የሠጧት" አሇ ዐመርም (ረ.ዏ)፡- "የዚህች ሴት አባት 
በሀዯይቢያ ስምምነት ሊይ ከአሊህ መሌእክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ጋር አብሮ 
ተቀምጧሌ፡፡ በጌታዬ እምሊሇሁ። እኔ ራሴ ሇዚህ ምስክር ነኝ፡፡ የዚህች 
ሴት ወንዴምና አባት ቤተ መንግስቱን በያዝንበት ግዜ ትሌቁን ዴርሻ 
ተወጥተዋሌ፡፡ በእነሱ የተነሳ እኛም ከቱሩፊቱ ተቋዴሰናሌ"፡፡121 

አስሇም (ረ.ዏ) በላሊ ዘገባ፡- "በአንዴ ወቅት መዱና በሚገኝ ኮረብታ 
በምሽት እየተንሸራሸርን ነበር፡፡ አንዱት ሴት በእሳት ሊይ ውሀ ጥዲ 
ተቀምጣሇች፡፡ ሌጆቿ ያሇቅሳለ፤ ኡመርም (ረ.ዏ) ጠየቁ "ሌጆቹ 
ሇምንዴን ነው የሚያሇቅሱት " "እርቧቸው" አሇች ሴትየዋ፡፡    

ኡመር ከተጣዯው ዴስት ውስጥ ያሇው ዴንጋይ እንጂ ላሊ አሇመሆኑን 
ተመሇከቱ፡፡ ይህች እናት ይህን የምታዯርገው ሌጆቿ ምግብ 
እየሠራችሌን ነው በሚሌ ተስፊ ዝም እንዱለና እንቅሌፌ እንዱጥሊቸው 
መሆኑን ሲረደ አይናቸው በእንባ ተሞሊ፡፡ ወዱያውም ግምጃ ቤት 
(በይተሌ ማሌ) በጥዴፉያ አመራን፡፡ ዐመር እህሌ በትከሻቸው ተሸከሙ፡፡ 
‹‹ሌያዝሌዎት›› ስሊቸው እንዱህ በማሇት ከሇከለኝ፡-  

"አስሇም ሆይ፣ እኔው እራሴ እሸከመዋሇሁ፡፡ በእነዚህ ህፃናት በቀጣዩ 
አሇም የምጠየቀው እኔ እንጂ አንተ አይዯሇህም›› አለ፡፡ ወዯዚህች ሴት 
ቤት ምግብ ተሸክመን ተመሌሰን መጣን፡፡ ዐመር (ረ.ዏ) ራሳቸው ምግብ 
ማብሰሌ ጀመሩ። ጭሡና አመደ ፂማቸው ሊይ ሲከማች እስክመሇከት 
ዴረስ፡፡ ሇህፃናቱ ምግቡን ካቀረቡ በኋሊ ቁጭ ብሇው በጉጉት 
ይጠብቋቸው ጀመር፡፡ አንዱት ቃሌ መናገር እስክፇራ ዴረስ አንበሳ 
መስሇው ነበር፡፡ ሌጆቹ ጠግበው መሳቅ እስኪጀምሩ ዴረስ ዐመር (ረ.ዏ) 
ከተቀመጡበት አሌተነሱም፡፡ ከዛም ሌጆቹ በፇገግታ መጫወት ሲጀምሩ 
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ተነሱና፡- ‹‹አስሇም ሆይ፣ እኚህ ህፃናት መሳቅ ሳይጀምሩ ጥያቸው 
መሄዴ አሌፇሇኩም፤ ሲጫወቱ ስመሇከት ተዯሰትኩ” አለኝ፡፡  

በኢስሊም ሇችግረኞች ዯግና አዛኝ የሆነ ሰው ችግራቸውን በትእግስት 
ካሳሇፈት ችግረኞች እኩሌ ምንዲ አሇው፡፡ በችሮታው የቀጣይ አሇም 
ዯስታን ያገኛሌ፡፡ ችግረኛው ስቃይን በመሸከሙ የሚመነዲውን ያህሌ፡፡  

"በባህሪው መሌካምነት የሚንፀባረቅበት አማኝ ያስዯንቀኛሌ፡፡ ይህ ምርጥ 
ባህሪ የሙእሚን ብቻ ነው፡፡ ጥሩ ነገር ቢያጋጥመው ሇአሊህ ምስጋናውን 
ያዯርሳሌ፡፡ ይህ ሇሡ ጥሩ ነው፡፡ አስቸጋሪ ነገር ቢያገጥመውም 
ይታገሳሌ፡፡ ሇአሊህ ምስጋና ያዯርሳሌ፡፡ (ይህም ሇሡ መሌካም ነው)፡፡107  

በአንዴ ወቅት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በመዱና ተቀምጠው እያሇ የተቸገሩ 
ጎሳዎች ወዯ እሳቸው መጡ፡፡ እኚህ ጎሳዎች ጫማ የላሊቸውና ከረሀብ 
የተነሳ ቆዲቸው ከሊያቸው ሊይ የተጣበቀ ነበሩ፡፡ ነብያችን የነዚህን ሠዎች 
ሁኔታ ሲመሇከቱ እጅግ አዘኑ፡፡ ፉታቸው ተቀያየረ፡፡ ቢሊሌን ጠርተው 
አዛን እንዱሌና ምዕመናንን እንዱሠበስብ ነገሩት፡፡ ባሌዯረቦቻቸውም 
ያሊቸውን በማዋጣት ሌክ የላሇው ሌግስናቸውን አስመሰከሩ፡፡108 

በየትኛውም ማሕበረሰብ ውስጥ ዴሃ፣ ሏብታምና መካከሇኛ መዯብ 
ምንጊዜም ይኖራለ፡፡ በነዚህ የሕብረተሰብ ክፌልች መካከሌ ሉኖር 
የሚገባውን ግንኙነት የሚመሇከቱ መርሆዎች በቁርአንና በሏዱስ በብዛት 
ይገኛለ፡፡ በአሊህ እና በነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) የተወዯሱ የሰው አይነቶች 
ቢኖሩ አመስጋኝ፣ ሀብታምና ታጋሽ ዯሀ ናቸው፡፡ 

ሀብታም ማዴረግ ያሇበት አሊህ (ሱ.ወ) ከሠጠው ነገር ሊይ መስጠት 
ሲሆን ዯሀ ዯግሞ አሊህ ባመጣበት ነገር መታገስ ነው፡፡   

                             

107 ሙስሉም አህመዴና ቢን ሂባን  
108 ሙስሉምና አህመዴ 
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አብደረህማን ኢብን አውፌ “አቡበከር እና መሰልቻቸው የአመስጋኝ 
ሀብታሞች ምርጥ ምሳላ ናቸው፡፡ አቡዘር አሌጊፊሪ፣ አቡ ዯርዲእ እና 
መሰልቻቸው ዯግሞ የታጋሽ ዴሆች ምርጥ ምሳላ ናቸው” ብሇዋሌ፡፡ 

የእነዚህ ሠዎች አኗኗር አንዴ አይነት እና ተቀራራቢ ሲሆን ሇዚህም 
የህይወት መመሪያቸው "ሁለም ሀብት የአሊህ ነው" የሚሇው ነው፡፡ 
ሇዚህም ኢስሊም የጀነት ቁሌፌ ያረገው ሀብትን ወይም ዴህነትን ሳይሆን 
አሊህን አመስጋኝ መሆንን ነው፡፡   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዯተናገሩት፡- "አሊህ ይህን ማህበረሰብ የሚረዲው 
በዯካሞች ደዒ፣ ቅንነት ነው፡፡"109  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጦርነቶችን ሲከፌቱ በዴሆች ፀልት እንዱጀመር 
ያዯርጉ ነበር፡፡ የሡፊ ህዝቦችን ችግር ከተመሇከቱ በኋሊ እንዱህ ሲለ 
ተናገሩ፡፡ "አሊህ ያዘጋጀሊችሁን ብታውቁ ኖሮ ዴህነታችሁ እንዱጨምር 
በተመኛችሁ ነበር፡፡110 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ስግብግብነት እንዱወገዴ ሲያስተምሩ "አንዴ ሠው 
ከሚጠሇሌበት ቤት፣ ከሚበሊው ምግብና ከሚጠጣው ውሀ እንዱሁም 
ሠውነቱን ከሚሸፇንባቸው አሌባሳት በቀር መብት የሇውም"111  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በላሊ አስተምህሮታቸው "ከከውሰር ወንዝ መጀመሪያ 
የሚጠጡት ዴሆች ሲሆኑ አሊህ በእሱ ሊይ የተመኩትንና የታገሡትን 
ይወዲሌ፡፡112 

                             

109 ቡኻሪ፣አቡ ዲውዴ፣ ቲርሚዚ፣ ነሳኢና አህመዴ 
110 ቲርሚዚ ቢን ሂባን በዛር እና ጦበራኒ  

111 ቲርሚዚ አህመመዴ ሏኪምና በይሏቂ  
112 ቲርሚዝ 
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በላሊ ዘገባም "እናንተ መሀከሌ "የተጎሳቆለና ገፅታቸው የከሠሇ ሰዎች 
አለ፡፡ ፀልት ቢያዯርጉ ግን የነሡ ጥያቄ ፇፅሞ አይመሇስም፡፡ በራእ 
ኢብን ማሉክ ከእነሱ ውስጥ ነው፡፡" 113 

በራእ (ረ.ዏ) የሚቆይባት ቦታም ሆነ ምግብ ያሌነበረው የነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረባ ሲሆን ዴህነቱን በሠሊም ተቀብል በትዕግስት የሚኖር 
ሰው ነበር፡፡ ኡመር (ረ.ዏ) ዘመን የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች 
ጦርነት ሉሸነፈ ሲለ በራእን (ረ.ዏ) ጠርተው ደዒ እንዱያዯርግ ጠየቁት፡፡ 
እሡም አዯረገ፡፡ ከዛም ይህን አሇ፡- 

"በጌታዬ ይሁንብኝ ነገ ታሸንፊሊችሁ፡፡ እኔ ዯግሞ መስዋዕት እሆናሇሁ" 
በነጋታው ሙስሉሞች አሸነፈ፡፡ በራእም (ረ.ዏ) ሇረጅም ጊዜ ሲጠብቀው 
የነበረውን ነገር አገኘ፡፡ በዚህ የበራእ ደአ እንዯማይመሇስ ነብያችን 
የተናገሩት ትንቢት እውን የመሆኑን ተአምር መመሌከት እንችሊሇን፡፡114   

የነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ህይወት በተአምራት፣ በታማኝነት፣ በሀቀኝነት፣ 
በወዲጅነት፣ በመተናነስ …. የተሞሊ ነው፡፡ ሇባሇቤታቸው አይሻ እንዱህ 
ብሇው ነበር፡-  

"አይሻ ሆይ! ዯካሞችን ውዯጂ፣ አስጠጊያቸው፣ አሊህ የፌርደ ቀን 
ያስጠጋሻሌና።›› 

"አይሻ ሆይ! የሇመነሽን ሰው በባድ እጅ ፇፅሞ አትመሌሺ፤ ራስሽን 
በቴምር ግማሽ ቢሆን ከእሳት ጠብቂ"115 

ሰዎች በነብያችን ትምህርት ያገኙት ሂዯታዊ ሇውጥ 

                             

113 ቲርሚዝ ጦበራኑ በዛር 
114 ኢብን አብደሌ በር  
115 ቲርሚዚና በይሏቂ 
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ኢስሊም የሇውጥ መሌእክት ነው፡፡ ነገር ግን ቀዴሞ የነበረን መሌካም 
ነገር አይቃወምም፡፡ የነበረውን ስርአት መሌካም ጎኑን ቀጥል 
መጥፍውን ማስወገዴ እንጂ ሁለንም የማፇራረስ አሊማ የሇውም፡፡  

በራሳቸው መተማመን ያሊቸው ሠዎች ብቻ ፇጣን ሇውጥን ማምጣት 
ይችሊለ፡፡ ህብረተሰብን ግን በአንዴ ላሉት አስተምሮ (ሇውጦ) መጨረስ 
ፇፅሞ አይቻሌም፡፡ በሂዯት እንጂ፡፡ ሇዚህ ምርጥ ምሳላ ኢስሊም የባሪያ 
ስርአትን ያስወገዯበት መንገዴ ነው፡፡ 

ኢስሊም ባርነትን የተዋጋው መጀመሪያ በበሪያ አያያዝ ሊይ ሇውጥን 
በማወጅ ነው፡፡ በተዯጋጋሚ ባርነትን የማያበረታቱ ነገሮችን በማወጅ 
ባርነትን ባድ እንዱቀር አዯረገው፡፡ የባሪያዎችን ስፌራ ከፌ እያዯረገና 
የአሳዲሪዎችን ግዳታ እያበዛ በባሪያና በአሳዲሪ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት 
አጠበበው፡፡ ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ከባሪያ ጋር አንዴ ሊይ መመገብና ሌብስ 
መጋራትን ሇመጀመሪያ ጊዜ ተገበሩ፡፡ ሰውን መጨቆኛ መሳሪያ የነበረው 
የባሪያ አሳዲሪ ስርአት በኢስሊም ባህሪውን አጣ፡፡ ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) 
ባሪያዎችን ነፃ ያወጡ አሳዲሪዎች ነጻ የሇቀቋቸውን ባሪያዎች 
እንዱያስተምሩና እንዱመግቡ ዯነገጉ፡፡ ባሪያዎችን ያሌተገባ አያያዝ 
መያዙ ገነትን እንዯሚያሳጣ አስጠነቀቁ፡፡ ባሪያን ነፃ ማውጣት ትሌቅ 
የአምሌኮ አይነት መሆኑን አስተማሩ፡፡ በአንዴ ወቅት አቡዘር ባሇማወቅ 
አገሌጋዩን አሊግባብ መያዙን ተመሇከቱ፤ በቁጣ ይህን አለት፡- 

"አቡዘር ሆይ! ኢስሊም ከመምጣቱ በፉት የነበረው የመሀይምነት አሻራ 
አሌሇቀቀህምን  ሲለ ጠየቁት፤ በመቀጠሌም፡- ‹‹የአሊህን ፌጡር በክፈ 
አትያዙ፣ ዯመነፌሳችሁ አያሸንፎች፡፡ ነፃ አውጧቸው፡፡ ከሌክ በሊይ 
አትዘዟቸው፤ ከሌክ በሊይ ካዘዛችኋቸው አግዟቸው፡፡"116  

                             

116 ቡኻሪ፣ ሙስሉም 
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አንዴ ሠው ባሪያውን ሇሴት ሌጁ ዲረው፤ ከቆይታ በኋሊ ሉያፊታቸው 
ፇሇገ፡፡ባሪያውም ሇነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አቤቱታ አቀረበ፡፡ ነብያችንም 
(ሠ.ዏ.ወ) "የጋብቻና ፌቺ መብቶች የአንተ አይዯለም፡፡ ጣሌቃ አትግባ" 
በማሇት ገሠፁት፡፡117  

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) አማኞች የባሪያዎችን ጥፊት በተዯጋጋሚ 
ይቅር እንዱለ ያስተምሩ ነበር፡፡ አንዴ ግዜ አንዱት ባሪያ ደቄት 
ሌትገዛበት የተሰጣትን ብር መንገዴ ሊይ ጣሇችው፡፡ ቅጣት በመፌራት 
ወዯቤት መመሇስ አሌቻሇችም፡፡ ታሇቅስ ጀመር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ታሪኳን በሰሙ ጊዜ የጣሇችውን ያህሌ ብር ከሠጧት በኋሊ ወዯ 
አሳዲሪዎቿ ወሰዶት፡፡ ከዛም ሇባሇቤቶቿ የፌቅር ስሜት እንዱኖራቸው 
ምክር ሇገሷቸው፡፡ በዚህም የተነሳ ሇዚህች ባሪያ ይቅርታ አዯረጉሊት፡፡ 

ኢስሊም ሇባሪያ አሳዲሪ ስርዒት ጊዜያዊ እውቅና ሰጥቶ የነበረበት 
ምክንያት በጦርነት የሚማረኩና እጅ የሚሰጡ ሰዎች በመኖራቸው  
ነው፡፡ እንዱህም ሆኖ ኢስሊም ሇባሮች ከአሳዲሪዎቻቸው ያሌተናነሰ 
መብት ይሰጥ ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

"ምግብ ሇሚያዘጋጅሊችሁ ሰው ዴርሻውን ስጡት፡፡ ከጎናችሁም 
ይቀመጥ፤ ይህን ማዴረግ ካሌቻሊችሁ አጉርሡት፡፡ የሌዕሌና ባሇቤት 
የሆነው አሊህ እነሱን ሇእናንተ ባሪያ አዯረገ፡፡ ቢሻው ኖሮ እናንተን 
የእነሱ ባሪያ ያዯርጋችሁ ነበር፡፡"118 

አብዛኞቹ የአሊህ መሌእክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ወዲጆች የባሪያዎችን መብት 
መጣስን በመፌራት ባሪያዎቻቸውን ነፃ ይሇቁ ነበር፡፡ ይህም የኢስሊም 
ብሌሀት የተሞሊበት የማስተማር ዘዳ ነው፡፡  

                             

117 ቢን-ማጀህ፣ በይሀቅ፣ ዲረሚና ጦበራኒ 
118 ቡኻሪ፣ ሙስሉም 



ከሴቶች ጋር በተያያዘ የነብያችን ባህሪ 

ከኢስሊም በፉት ሴቶች ምንም አይነት የሰብአዊነት ክብር ሳይሠጣቸው 
እንዯ መገሌገያ መሳሪያ እየታዩ ቆይተዋሌ፡፡ አዴገው ሴተኛ አዲሪ 
እንዲይሆኑ በመፌራት ወሊጆች ሌጆቻቸውን ያሇምንም ርህራሄ 
ከነህይወታቸው ይቀብሩ ነበር፡፡ በሴቶች ሊይ የሚፇፀመው ግፌ ከመብዛቱ 
የተነሳ ሇማወቅ አስቸጋሪ ነበር፡፡ አሊህ በቁርአኑ፡-  
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¾T>ð`Æƒ (õ`É) U”† Ÿó!$ (አን-ነሕሌ፡  58-59) 

በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አማካኝ የሴት ሌጅ መብቶች መታወቅና መከበር 
ጀመሩ፡፡ ሴት ሌጅ የማህበረሰቡ ጥብቅነትና ክብር ተምሳላት ሆነች፡፡ 
እናትነት የሚገባውን ታሊቅ ስፌራ አገኘ፡፡ ነብያችን በሀዱሳቸው "ጀነት 
የምትገኘው ከእናት እግር ስር ነው"120 ሲለ አስተማሩ፡፡ በነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ጥረት እናቶች የሚገባቸውን ቦታ አገኙ፡፡  

በአንዴ ጉዞ ሊይ አንጃሻህ የተባሇው ባሪያ በሚያሰማው እንጉርጉሮ የተነሳ 
ሴቶችን የተሸከመው ግመሌ ዯንብሮ እንዱሮጥ ምክንያት ሆነ፡፡121  

                             

119  ነሳኢ፣ አህመዴ ቢን ማሃህ 
120  ነሳኢ፣ አህመዴ ቢን ማሃህ 

121 ግመልቹ ማራኪ ዴምፅ ሲሰሙ ፌጥነት ይጨምራለ 
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ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) ሴቶች  እንዲይጎደ በመጨነቅ "አንጃሻህ ሆይ፣ 
እንቁዎቹን አዯራ፡፡ እንቁዎቹን አዯራ›› በማሇት ተናገሩ፡፡122 ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ)፡- መሌካም ሽቶ እና ሴቶች የዚህች ምዴር መዯሰቻዎች ናቸው፡
፡ ሠሊት የአይናችን ማረፉያ እንዯሆነችው ሁለ›› ሲለ ተናግረዋሌ፡፡123  

ዯስተኛ ቤተሰብ በመፌጠር ዙሪያ የጥሩ ሴት ዴርሻ ታሊቅ መሆኑ 
የማይታበሌ ሀቅ ነው፡፡ ከእናት ሌብ ወዱያ በፌቅር የተሞሊ ቦታ ከየት 
ይገኛሌ? እናቶች ከአዛኙ ጌታ እዝነትን በከፌተኛ ሁኔታ የተቸሩ 
ፌጡራን ናቸው፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሲያስተምሩ፡- "ከእናንተ ውስጥ 
ምርጡ ሇቤተሰብ ምርጥ የሆነ ነው"124 በላሊ ሀዱሳቸው "አንዴ ሰው 
በራሡ፣ በሚስቱና በሌጆቹ ሊይ ያወጣው ወጪ እንዯ ምፅዋት 
ይቆጠርሇታሌ፡፡”125 በዚህም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የዯስተኛ ቤተሰብ 
መሠረቱ ፌቅር መሆኑን አስተምረውናሌ፡፡ 

ከእንሰሳት ጋር በተያያዘ የነብዩ ባህሪ 

ከኢስሊም በፉት የነበሩ ሰዎች እንሰሳትን ያሇምንም ምህረትና እዝነት 
ነበር የሚይዙት፡፡ እንሰሳት በህይወት እያለ ከሠውነታቸው ሊይ ስጋ 
ወይም ጭራቸውን ይቆርጡ ነበር፡፡ የእንሰሳት ፌሌሚያ በማዘጋጀት 
እንዱጎዲደ እያዯረጉ ይዝናኑ ነበር፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይህን 
አስቁመዋሌ፡፡ አውግዘዋሌም፡፡   

                             

122 ቡኻሪና አህመዴ 

123 ነሳኢና አህመዴ 
124 ቲርሚዚ ቢን ማጃህ ዲርሚን አህመዴ 

125  ቢን ማጃህ አህመዴ ጦበራኒ 
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አንዴ ቀን ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ፉቱ ሊይ በእሳት በመጠበስ ምሌክት 
የተዯረገበት አህያ ተመሇከቱ፡፡ እጅግ በጣም በማዘን "የአምሊክ ቅጣት 
ይህን ባዯረገ ሰው ሊይ ይሁን" ሲለ ተናገሩ፡፡126   

ምሌክት ማዴረግ ካስፇሇገ እንኳን የእንሰሳዋን ስቃይ በማያበዛ ስፌራ 
እንዱሆን ያስተምሩ ነበር፡፡  

አንዴ ጊዜ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አጥንቱና ቆዲው ብቻ የቀረ ግመሌ 
ተመሇከቱ፡፡ ባሇቤቱንም "በዚህ ንግግር በማያውቅ እንስሳ ጉዲይ አሊህን 
ፌራ! እስኪራብ አትጠብቅ" በማሇት ምክር ሇገሱት፡፡127  

አብደሊህ ኢብን ጃእፊር (ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት አንዴ ቀን ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ወዯ ባሌዯረባቸው አትክሌት ስፌራ መጡ፡፡ታስሮ የነበረ ግመሌ 
ነብያችንን (ሰ.ዏ.ወ) ሲመሇከት ማሌቀስ ጀመረ፡፡ ጭንቅሊቱን በማሻሸት 
አባበለት! ግመለም ማሌቀሱን አቆመ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ ግመለ 
ባሇቤት በመጠጋት፡-  

"ይህን ግመሌ የሠጠህን አሊህን አትፇራምን  ግመለ እንዯምትመታው 
እና እንዯምታሰቃየው ነግሮኛሌ" አለት፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አዛኝ ወይም እዝነት አሌባ የመሆንን ሌዩነት እንዱህ 
ሲለ አብራርተውታሌ፡-  

"አንዱት ሴተኛ አዲሪ በበረሃ ውሃ ከመጠማቱ የተነሳ አሸዋ እየሊሰ የነበረ 
ውሻ ተመሌክታ በማዘን በጫማዋ ውሃ ቀዴታ አጠጣችው፡፡ አሊህም 
ሀጢያቷን ሁለ በዚህ የተነሳ ማራት፡፡ በተቃራኒው አንዱት ሴት ስሇ 
ዴመቷ ፇፅሞ ግዴ በማጣት ሁላም ከማስራቧም ባሻገር ነፌሳትን እንኳ 

                             

126 ቡኻሪ 

127 አቡዲዴ ቢን ኡበይዴ 
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ሇቃቅሞ እንዱበሊ ባሇማስቻሎ ምክንያት ዴመቱ በረሀብ ስሇሞተ ይህች 
ሴት በዚህ ጭካኔዋ የተነሳ የጀሀነም ሆነች፡፡››128  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሠዎችን ያሇምክንያት ሇመግዯሌ የማይሣሡና የገዛ 
ሌጃቸውን ከነህይወታቸው ይቀብሩ የነበሩ ሠዎችን እዝነትና ርህራሄ 
አስተምረዋሌ፡፡ ሇሠው ሌጅ እንኳን ግዴ ያሌነበራቸውን ፌጡራን 
ሇእንስሳት የሚጨነቁ አዛኝ አዯረጓቸው፡፡ ኢብራሂም ቢን አብዯሊህ 
እንዱህ ሲለ አስተሊሌፇዋሌ፡-  

ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጋር በመሆን በመጓዝ ሊይ ነበርን፡፡ እርሳቸው 
ሇጉዲይ ከኛ ገሇሌ አለ፡፡ አንዱት ወፌ ከሁሇት ጫጩቶች ጋር 
ተመሇከትን፡፡ ጫጩቶቿንም ወሠዴንባት፡፡ ወፎ በጭንቅሊታችን ሊይ 
ማንዣበብ ያዘች፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዱያውኑ፡- ‹‹ማነው ይህቺን ወፌ 
ጫጩቶቿን በመውሰዴ ያበሳጫት? አሁኑኑ ወዯ ጎጆዋ መሌሱ” ሲለ 
ተቆጡ፡፡129  

በኢስሊም አዯን የተፇቀዯ ቢሆንም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በእንስሳት 
መራቢያ ግዜ እንዲይፇፀም አስጠንቅቀዋሌ፤ ይህም አካባቢያዊና ስነ-
ሕይወታዊ ዯህንነትን ሇመጠበቅ ነው፡፡ ይህም ነብያችን ሇደር እንሰሳ 
ሳይቀር የነበራቸውን መቆርቆር ያሳያሌ፡፡ በዚህ አያበቃም የነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) እዝነት፡፡ እንዯ ጊንጥና እባብ ያለ ጎጂ እንሰሳት እንኳን አዯጋ 
እንዲያዯርሱ ከተሰጋ በአንዳ እንዱገዯለ ነው ያዘዙት፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ 
በማጣጣር እንዲይሰቃዩ በማሰብ ነበር፡፡ አዯገኛ እንሰሳትን በተመሇከተ 
እንኳ ይህን ምክር መስጠት የእዝነትና የርህራሄ ጥግ አይዯሇምን?  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንሰሳትን መራገምን አውግዘዋሌ፡፡ ከበጥኑቡዋጥ 
ወታዯራዊ ጉዞ ሲመሇሱ አንዴ ከአንሷሮች (ረዲቶች) የሆነ ሰው 

                             

128 ቡኻሪና ሙስሉም 

129  አቡዲውዴና አህመዴ   
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ከጓዯኛው ጋር የተጋራው ግመሌ ቀስ እያሇ በመሄደ ሲራገም ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ሠሙት፡፡ እንዱህም አለት፡- "እኛን ከረገምከው ግመሌ ጋር 
አታጎዲኘን፡፡ ራስህን፣ ሌጆችህንና ንብረትህን አትርገም፡፡››130  

ይህ ሀዱስ መጨረሻ የላሇውን የኢስሊም እዝነት ያሳየናሌ፡፡131 የቅደሳት 
መሪ በመባሌ የሚታወቀው በይዘዱ ቢስታሚ ሇፌጡራን ከነበረው 
ርህራሄ እና ፌጡራንን ሇአሊህ ብል ከመውዯደ የተነሳ ብዙ አዴርጓሌ፡፡ 
ሇምሳላ፡-  

በጉዞ ሊይ ባሇበት ወቅት ዯከመውና ከዛፌ ስር ተኛ፤ ሲነቃም ተነስቶ 
መንገደን ቀጠሇ፡፡ ጥቂት ከተጓዘ በኋሊ በተሸከመው ኮረጆ ሊይ ከዛፌ ስር 
የወጡ ጉንዲኖች መኖራቸውን አስተዋሇ፡፡ ወዯመጣበት ቦታ በመመሇስም 
ጉንዲኖቹን ከነበሩበት አስቀመጠ፡፡ ከቤታቸው ሉያርቃቸው አሌፇቀዯምና።  

ይህ የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ምሳላ ምን ያህሌ በሌቡ እንዲሳዯረና 
ህይወታቸውን እንዯኖረው ያሳየናሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አጥብቀው 
ከተናገሯቸው ነገሮች መሀሌ፡- 

"እዝነት በሌቡ ያሇው ሠው ሁለም አይነት ጥሩነት አሇው"132  

አዛኝነት የአንዴ ሙስሉም መሇያ ባህሪው መሆን አሇበት፡፡ አሊህ 
በቁርአኑ ዯጋግመን አንዴናነበው ያስቀመጠሌንና የየትኛውም ስራችን 
መክፇቻ የሆነው "ቢስሚሊሂረህማን አሌ-ረሂም" "በአሊህ ስም እጅግ 
በጣም ሩህሩህና እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው" የሚሇው መሌዕክት 
የሚያስታውሰን የአሊህን አዛኝነት ነው፡፡ 

                             

130 ሙስሉምና ቢን ሂባን 
131ክሊውዴ ፉራር የተባሇ ክርስትያን ተጓዥ የእስሌምና የሞራሌ ትምህርት 
በሙስሉሞችና በላልች ሕዝቦች መካከሌ የፇጠረውን የእንስሳት አያያዝና 
እንክብካቤ ሌዩነት ጽፎሌ፡፡  
132 ቡኻሪና ሙስሉም 
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ከአሊህ ምርጥ ወዲጆች አንደ የሆኑት ፊዯይሌ ኢብን ኢያዴ በአንዴ 
ወቅት ተቀምጠው ያሇቅሳለ፡፡ ምን እንዯሆኑ ሲጠየቁ አንዴ ሰው መጥፍ 
እንዯሰራባቸውና በዚህ ምክንያት ጀሀነም እንዲይገባ በመፌራት 
እንዯሚያሇቅሱ ተናገሩ፡፡  

እኚህ የነብያችን አስተምህሮት ውጤት የሆኑ ሠው እዝነት ምን 
እንዯሆነ አሳይተዋሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸው "በምዴር ሊለት 
እዝነት አሳዩ፣ በሠማይ ያሇው እንዱያዝንሊችሁ ብሇዋሌ፡፡"133 

የነብዩ እዝነት ሇወሊጅ አሌባዎች 

በሀዱስ እንዯተገሇፀው "ምርጥ ቤት ማሇት ወሊጅ አሌባ ህፃን በአግባቡ 
የተያዘበት ቤት ነው፤ መጥፍ ቤት ዯግሞ ወሊጅ አሌባ ህፃን የተበዯሇበት 
ነው፡፡"134 በቁርአንም ስሇ ወሊጅ አሌባ ህፃናት እንዱህ ተብሎሌ፡- 

٩: الضحى چ  ڱ    ڳ   ڳ        ڳ  ڳ چ  
#የቲምንማ. አትጨቁን፡፡$(አዴ-ደሓ፡ 9) 

በላሊ ሀዱስ ፡- 

"የየቲምን ፀጉር የዲበሠ በነካው ፀጉር ሌክ ምንዲ ይመነዲሌ"135  

ከዚህም በተጨማሪ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሁሇት ጣቶቻቸውን በማገጣጠም፡
- እኔና በስሩ ያሇን የቲም በዯንብ የያዘ ሰው በጀነት እንዱህ ነን” ሲለ 
ተናገሩ።136  

                             

133 ቲርሚዝ ሃኪምና በይሀቂ 
134 ቡኻሪ ቢን ማጃህ 
135 አህመዴና ጦበራኒ 
136 ቡኻሪ፣ ቲርሚዚና አህመዴ 
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ሇነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አንዴ ሰው ቀሌቡ እንዯዯረቀበት ነገራቸው፡፡ 
እሳቸውም ይህን መከሩት፡- 

"የየቲምን ፀጉር ዯባብስ፡፡ ዴሆችንም መግብ፡፡"137  

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) ከየቲምነት ተነስተው ሇአሇም ሙለ መዲኛ ሰበብ 
መሆናቸውን ገጣሚው እንዱህ ሲሌ ይገሌፀዋሌ፡-                                                                                                                                                                                                       

  የየቲሞች ባሇቤት አሊህ ነው ታሊቁ 

      በፌቅር ያዟቸው ከቶ እንዲታሳቅቁ 

      የቲም ዯካማ ነው ከቶም እንዲትሌ 

      እንባው መሳሪያ ነው በጉንጩ ሲኮሌ፡፡ 

ነቢዩ ሇጎረቤት መሌካም መሆንን አስመሌክተው 
የሰጧቸው ምክሮች 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸው ሇጎረቤቶች መሌካም እንዴንሆን ያዙናሌ።
እንዱህም ይለናሌ፡- "ጅብሪሌ በተዯጋጋሚ ስሇ ጎረቤት ሀቅ ያስተምረኝ 
ነበር፡፡ የውርስ ባሇመብቶች ሉያዯርጋቸው ነው ብዬ አስካስብ ዴረስ፡፡››138 

በላሊ ሀዱስ፡- 

"ሙስሉም ያሌሆኑ ጎረቤቶች አንዴ፣ ሙስሉም የሆኑት ዯግሞ ሁሇት 
መብት አሊቸው፡፡ ሙስሉምም ዘመዴም የሆነ ጎረቤት ዯግሞ ሦስት 
መብት አሇው"139  የጎረቤት ሀቅ በእነሡ መስኮት አሻግሮ 

                             

137 አህመዴና በይሏቂ 
138 ቡኻሪና ሙስሉም 

139 አቡበከር አሌቁረሺ፣ መካሪመሌ አኽሊቅ ቅጽ 1 ገጽ 105 
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አሇመመሌከትን፣ በምግብ ሽታ አሇመረበሽን እና እነሱ የማይወደትን 
ነገር አሇማዴረግን ይጨምራሌ፡፡  

ዴሃ የነበሩት አቡዘር አሌ-ጊፊሪ (ረ.ዏ) እንዱህ ይሊለ፡- "ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ከምግቤ ውስጥ ውሀ በርከት አዴርጌ እንዴጨምር አዘዙኝ፤ 
ሇጎረቤቴ ማካፇሌ እችሌ ዘንዴ"140  

አቡዘር የኢኮኖሚ አቅማቸው ዯካማ ከሆኑት የአሊህ መሌዕክተኛ 
(ሠ.ዏ.ወ) ሶሏቦች ውስጥ ነው፡፡ በመሆኑም ምግቡን ሇማብዛት ያሇው 
አማራጭ ውሀን አብዝቶ መጨመር ብቻ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው ዴህነት 
እንኳን የጎረቤትን ሀቅ ሊሇማክበር ምክንያት እንዯማይሆን ነው፡፡ ኢብን 
አማር (ረ.ዏ) የሚከተሇውን አስተሊሌፇዋሌ፡- 

"ሠባት ዯሀ ቤተሰቦች ነበሩ፡፡ አንዯኛው ቤተሰብ የበግ ጭንቅሊት 
ተሊከሇት፡፡ ነገር ግን ከመመገብ ይሌቅ ጎረቤቶቼ የበሇጠ ተርበው ይሆናሌ 
በማሇት ወዯ ሁሇተኛው ቤት ሊከው፡፡ ሁሇተኛው ቤተሰብ በተመሳሳይ 
አስተሳሰብ ወዯ ሶስተኛው ቤት ሊከው፡፡ እንዱህ እያሇ የበጉ ጭንቅሊት 
ወዯ መጀመሪያው ቤት ተመሌሶ መጣ፡፡››141 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እዝነት ሇሞቱ ሰዎችም ጭምር ነበር፡፡ ምን ግዜም 
አንዴ ሰው ከመቀበሩ በፉት እዲ (ብዴር) ያሇበት እንዯሆነ ይጠይቁ ነበር፡
፡ ከዛም ብዴሩ ተከፌል እስኪያሌቅ የጀናዛ ስግዯቱን ያቆዩት ነበር፡፡142  
የእዝነት ነብይ ናቸውና ማንም ሰው ከነ እዲው መቃብር እንዱገባ 
አይሹም፡፡! 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የወንጀሇኞችና የምርኮኞች አያያዝ 

                             

140 ቢን ማጃህና ጦበራኒ 
141 አሌሏሲም 

142 ቢን ሏሰንና ሏሺም 
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በኢስሊም አመሇካከት ወንጀሌን ሇማጥፊት መዯረግ ያሇበት 
የመጀመሪያው ስራ የአጥፉዎችን ባህሪ ማረቅ ነው፡፡ ሇወንጀሇኞች 
የሚወሰነው ቅጣትም አንዴ ቤተሰብ ሌጁን ሇመመሇስና ሇማረቅ 
ከሚያዯርገው የተሇየ አይዯሇም፡፡ በወንጀሇኛ ሊይ የሚወሰነው ውሳኔ 
ወንጀሇኛውን ሇማግሇሌ ሳይሆን ወዯ ማህበረሰቡ እንዱቀሊቀሌ ሇመርዲት 
ነው፡፡ 

አባዴ ኢብን ሹራህቢሌ የተባሇ ዴሀ ግሇሰብ ከአንዴ ሰው የአትክሌት 
ስፌራ ውስጥ የተወሰኑ የቴምር ፌሬዎች ሰረቀ፡፡ በዚህ ጊዜ ባሇቤቱ 
ስሇተመሇከተው በቁጣ ክፈኛ ዯበዯበው፡፡ አባዴ እጅግ ተጎዲ፡፡ ወዯ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በመሄዴም አቤቱታውን አቀረበ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ይህን አለ፡- 

"እንዲሌተማረና ምን እንዯሚሠራ እንዯማያውቅ አታውቅምን ከሁለ 
በሊይ ዯግሞ ተርቧሌ፡፡ ሌትመግበው በተገባህ ነበር፡፡"143 የቴምሩ ባሇቤት 
ይህ ንግግር ስሇሰረፀው ሇሰውየው ቴምሮችና ሁሇት ጆንያ ስንዳ ሰጥቶ 
አሠናበተው፡፡  

ይህ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ንግግር ወንጀሇኞችን ሇመጠበቅና እነሡን 
ሇማበረታታት ሳይሆን ወንጀለን ያመጣውን የማህበረሰብ ችግር 
ሇመቅረፌ ያሇመ ነው፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ)፡- ሌጄ ፊጡማ እንኳ ሰርቃ 
ባገኛት እጇን ከመቁረጥ አሌመሇስም" ብሇዋሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇጦር ምርኮኞች እጅግ ያዝኑ ነበር፡፡ ይህንን 
ንግግርም ያዘወትራለ፡፡ "ወንዴሞቻችሁ ናቸው፡፡ ከምትበለትና 
ከምትጠጡት ስጧቸው"144  

                             

143 ነሳኢና አቡ ዲውዴ 
144 ሙስሉም 
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ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከኢስሊም ጠሊቶችና ሙስሉም 
ካሌሆኑ ወገኖች ጋር በተያያዘ የነበራቸው ባህሪ 

አቡ ባስራ አሌ-ጊፊሪ ወዯ ኢስሊም ከመግባቱ በፉት የነበረውን ህይወት 
ሲያስረዲ "ወዯ መዱና በመጣሁ ጊዜ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ተቀበለኝ፡፡ በዛኑ 
ምሽት የሰባት ፌየልችን ወተት ጠጣሁ፡፡ ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ስሇ 
ስግብግብነቴ አንዴም ቃሌ አሌተናገሩም፡፡ በዛን ምሽት አንዱትም 
የመከፊት ምሌክት ሳያሳዩ እንዯራባቸው ተኙ፡፡ በዚህ ምርጥ ባህሪ 
ተሸንፋ ሇኢስሊም ተገዛሁ…" 

ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሇአሇም እዝነት ሆነው እንዯ መሊካቸው 
መጠን ሇሁለም ፌጡራን አዛኝና ተንከባካቢ ነበሩ፡፡ አንዴ ቀን ጠሊቶችን 
የሚራገምና በነሱ ሊይ ጥፊትን የሚጠራ ደዒ እንዱያዯርጉ 
ባሌዯረቦቻቸው ጠየቁዋቸው፡፡ ነብያችን ግን ይህን መሇሱ፡- "እኔ የዕዝነት 
ነብይ ነኝ፡፡"145  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ ጣኢፌ በተጓዙ ግዜ የከተማዋ መሀይሞች፣ 
ጣኦታውያንና ሌበ ዯረቆች በዴንጋይ ዯበዯቧቸው፡፡ ጅብሪሌ (ዏ.ሠ) ወዯ 
እሳቸው መጣና እንዱህ አሊቸው፡፡ "እነዚህን ሁሇት ተራሮች ሊጋጭና 
በመሀሌ የሚኖሩትን የጣኢፌ ህዝቦችን ሊጥፊቸው " ነብያችን ግን በዚህ 
ሀሳብ አሌተዯሰቱም፡፡ እንዱህ ሲለ ደዒ አዯረጉ፡- "ጌታዬ ሆይ! እነዚህን 
ህዝቦች ቀጥተኛውን መንገዴ ምራቸው፡፡ 

ከዝርያቸውም ሙስሉም የሆኑ ሌጆችን ፌጠር፡፡146 

በዚህ ደዒ የተነሳም የጣኢፌ ህዝብ ሙለ ሇሙለ ኢስሊምን ተቀበሇ፡፡ 

                             

145 ሙስሉምና ቲርሚዝ 
146 ቡኻሪና ሙስሉም 
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የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ይቅር ባይነት 

አሊህ ይቅር ማሇትን ይወዲሌ፡፡ ከሌቡ ሇተፀፀተ ሙእሚን ሁለ ይቅርታ 
ሉያዯርግ ቃሌ ገብቷሌ፡፡ አምሊካችን አሊህ ከይቅር ባይነቱ ባሻገርም 
ሰዎች ይቅርታ አዴራጊ እንዱሆኑ አዟሌ፡፡ የአሊህን ይቅርታ ሇማግኘት 
መስፇርቶቹ መፀፀት፣ የአሊህን ትዕዛዝ መቀበሌና ከከሇከሊቸው ነገሮች 
መራቅ ናቸው፡፡ 

ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ውስጥ እጅግ ገራሚው ይቅርታ 
አዴራጊነታቸው ነው፡፡ ምሳላ፡- 

በእሁደ ጦርነት ወቅት የአጎታቸው ሀምዛን ጉበት ሇበሊችው ሂንዴ 
ይቅርታ ማዴረጋቸው እጅግ ይዯንቃሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መካን ከተቆጣጠሩና ሂንዴ ሙስሉም ከሆነች በኋሊ 
አንዴ ቀን ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ኋሊ በመምጣት "የአሊህ መሌዕክተኛ 
(ሠ.ዏ.ወ) ሆይ! አወቁኝን?" አሇቻቸው፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከአምስት 
አመት በፉት ኡሁዴ ሊይ ሀምዛ ሲገዯሌ በዯስታ የጮኸችውን ጩኸት 
በማስታወስ "እንዳት ያንን ጩኸት እረሳዋሇሁ?" አሎት፡፡ ይህን ከቶ 
የማይረሳ መጥፍ ትዝታ ተቋቁመው ግን የአሊህን አንዴነትና የነብዩን 
(ሠ.ዏ.ወ) መሌዕክተኛነት በመቀበሎ ይቅርታ አዯረጉሊት፡፡ 

በላሊ በኩሌ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በጭንቀትና በፌርሀት በመካ 
ይጠባበቃቸው ሇነበረውና በግፌ ሊባረራቸው የመካ ህዝብ ይህን አለ፡- 
"የቁረይሽ ህዝብ ሆይ፣ ምን እንዯማዯርጋችሁ ነው የምትጠብቁት " 
ቁረይሾች ሲመሌሱ፡- 

"ይቅርታ እንዯምታዯርግሌን እንጠብቃሇን፤ አንተ እጅግ ዯግና አዛኝ 
ወንዴማችን ነህ፡፡  ዯግና አዛኝ የነበረ የወንዴማችን ሌጅም ነህ፡፡›› 

ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) ይህን መሇሱ፡- 
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"ነብዩሊህ ዩሱፌ ሇወንዴሞቹ ከመሇሰው የተሇየ አሌመሌስሊችሁም፡፡ ዛሬ 
በእናንተ ሊይ ምንም ፌርዴ አሌፇርዴም፡፡ ሂደ፡፡ ነፃ ናችሁ፡፡ አሊህም 
ይቅር ይበሊችሁ፡፡" 147 

በላሊ ንግግራቸውም፡-  

"ዛሬ የምህረት ቀን ነው፤ ዛሬ አሊህ የኢስሊምን ጉሌበት በቁረይሾች ሊይ 
ያበረታበት ቀን ነው፡፡"  

ከኢስሊም ቀንዯኛ ጠሊቶች አንደ የሆነው የአቡጃህሌ ሌጅ ኢክርማ 
በጥመቱ የተነሳ መካ በሙስሉሞች ቁጥጥር ስር ስትሆን ወዯ የመን 
ተሠዯዯ፡፡ ሚስቱ ግን መካ በመቅረት ሠሇመች፡፡ የኋሊኋሊ ኢክሪማ 
በሚስቱ ግፉት ወዯ መካ በመመሇስ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ጋር ተገናኘ፡፡ 
ነብያችንም እንዱህ አለት፡- 

‹‹የሸሸኸ ፇረሰኛ፡፡ እንኳን ዯህና መጣህ"148  

በመቀጠሌ ነብያችን በኢስሊም ሊይ ያዯረሰውን ጥፊት አንዴም እንኳን 
ሳያነሱበት ይቅርታ አዯረጉሇት፡፡  

ሀቢር ኢብን አስዋዴ ላሊኛው የኢስሊም ጠሊት ሲሆን የነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) ሌጅ ዘይነብ ከመካ ወዯ መዱና በግመሌ በምትጓዝበት ወቅት 
ግመሎን ሆነ ብል በማዯናቀፌ ከግመለ እንዴትወዴቅ አዯረገ፡፡ በዚህ ጊዜ 
ዘይነብ (ረ.ዏ) እርጉዝ ነበረች፡፡ በዚህ አዯጋ የተነሳም ሌጇን አጣች፡፡ 
ሀቢር ይህን እና የመሳሰለ ብዙ ጥፊቶችን አጥፌቷሌ፡፡ መካ በተቃናች 

                             

147 ነሳኢና መይሏቄ 

148 ኢብን ሏጀረሌ አስቀሊኒ አሌ ሰሏባ ቅፅ4 ገፅ 538 
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ጊዜም ሉያመሌጥ ሞክሮ አሌተሳካሇትም፡፡ በስተኋሊ ሊይ በመስሇም ወዯ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መጣ፡፡ ነብያችንም ይቅርታ አዯረጉሇት፡፡149  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በተዯጋጋሚ "ጌታዬ ሆይ! ህዝቦቼን ማራቸው፡፡ 
አያውቁምና" ይለ ነበር፡፡150 

ሀማማህ የተባሇ ነጋዳ ኢስሊምን በመቀበለ ምክንያት ከቁረይሾች ጋር 
የነበረውን ግንኙነት ሙለ በሙለ አቋረጠ፡፡ በርሱ ቀዬ የሚያሌፇውን 
የቁረይሾች የንግዴ መስመር ሇመቁረጥም ወሰነ፡፡ በዚህም የተነሳ 
ቁረይሾች ዯነገጡ፡፡ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ንግደን እንዱቀጥሌ ሏማማህን 
እንዱያናግሩሊቸው ጠየቁ፡፡ ነብያችም (ሠ.ዏ.ወ) ሇሏማማህ ዯብዲቤ 
ፃፈሇት፡፡ በዚህም ምክንያት ንግደን ቀጠሇ፡፡ ሙስሉሞችን ሇሦስት 
አመታት በማእቀብ የቀጡና ያንገሊቱ ቁረይሾችን ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ይቅርታ አዯረጉሊቸው፡፡ ቁረይሾች በዚህ ወሰን የሇሽ ይቅር ባይነት 
በመዯነቅ ወዯ እስሌምና ገቡ፡፡  

አንዴ ቀን 80 ሰዎች ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሇመግዯሌ መጡ፤ 
እንዲጋጣሚ ሆኖ ሁለም ተያዙ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ግን 
ሇእያንዲንዲቸው ይቅርታ አዯረጉሊቸው፡፡  

ኸይበር በሙስሉሞች ቁጥጥር ስር ከዋሇች በኋሊ አንዱት ሴት ሇነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) የተመረዘ ምግብ አመጣችሊቸው፡፡ ነብያችን ምግቡ መመረዙን 
አወቁ፡፡ አይሁዶ ሴትም ስራዋን ተናዘዘች፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ግን 
ይቅርታ አዯረጉሊት"151  

በቅደስ ቁርአን እንዱህ ይሊለ፡-  

                             

149 ያሇፇው ምንጭ ገጽ 524-527 
150 ቢን ማጃህና አህመዴ 
151 ቡኻሪና ሙስሉም 
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(አሌ-አዕራፌ፡ 199) 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የመሌካም ስነ ምግባርና ሇሠው ሌጆች ምጥቀት 
ምሳላ ናቸው፡፡ መሌካምነታቸው ከጥሌቅ ማንነታቸው የሚመነጭ 
ነበር። አዱይ ኢብን ኻቲም ይህን ታሪክ ተናግሯሌ፡-  

"ኢስሊምን ሳሌቀበሌ በፉት ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) እቤታቸው ጋብዘውኝ ነበር፡፡  
በመንገዴ ሊይ አንዱት አሮጊት ሴት ነብዩን አስቁማ ማውራት ጀመረች፡፡ 
የምትናገረውን እስከምትጨርስ ሇረጅም ጊዜያት ቆመው አዲመጧት፡፡ 
እኔም በጌታዬ ይሁንብኝ ይህ ሰው ንጉስ አይዯሇም" አሌኩ፡፡  

ቤት ከገባን በኋሊም ከቆዲ የተሰራና ውስጡም ቅጠሌ የሆነ ፌራሽ 
ሰጡኝ። “እርሶ እዚህ ሊይ ይቀመጡ›› ብሌም እኔ እንዴቀመጥ ጋበዙኝ፡፡ 
ግብዣቸውን አምቢ ማሇት ስሊሌፇሇግኩ ከፌራሹ ሊይ ተቀመጥኩ፡፡ 
እሳቸው ከመሬት ሊይ ተቀመጡ፡፡ ይህን ጊዜ ሇራሴ፡-  

"ይህ አንዴ ንጉስ የሚያዯርገው ነገር አይዯሇም" አሌኩ፡፡ ጨዋታ 
ጀመርን፡፡ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የ"ራኩሲ"152 ሏይማኖት ተከታይ መሆኔን 
ነገሩኝ፡፡ በእምነቴ የተከሇከሇ ቢሆንም የህዝቡን 1/4ኛ ግብር ስሇወሰዴኩ 
ዯነገጥኩ፡፡ በቅፅበት ይህ ሰው ነብይ መሆኑን ተገነዘብኩ፡፡ ምክንያቱም 
የዯበቅኩትን ሚስጥር ሳይቀር ያውቃሌና፡፡153  

እነዚህ ሁለ ምሳላዎች የነቢዩን ዴንቅ ባህሪ ያሳያለ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በቁርአን የተጠቀሰው የሞራሌ ትምህርት ቋሚ ምሳላ 
ናቸው፤ ጠሊቶቻቸውንና የበዯሊቸውን ይቅር ብሇዋሌ፡፡ እነዚህ ሁለ 

                             

152 /ከክርስትናና ከሳብያን እምነት በመቀሊቀሌ የተፇጠረ ሀይማኖት ነው፡፡      
153 ኢብን ሂሻም አሌሲራ አሌነበዊያህ ቅጽ 2 ገጽ 580 አህመዴና ጦበራኒ  
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ምሳላዎች የነብዩን ዴንቅ ባህሪ ያሳያለ፡፡ በአሊህና በኢስሊም ሊይ ካሌሆነ 
በቀር በእሳቸው ሊይ የሚፇፀምን በዯሌ ከቁብ አይቆጥሩትም፡፡ ተወዲጁ 
ባሌዯረባቸው ኡሳማ (ረ.ዏ) ከከፌተኛ የማህበረሰብ ክፌሌ የወጣች ሴት 
በስርቆት ወንጀሌ በተያዘች ግዜ ይቅርታ እንዱዯረግሊት ጠየቋቸው፡፡ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በንዳት ፉታቸው ተሇዋወጠ፡፡  

"ሌጄ ፊጡማም ሠርቃ ብትያዝ እንኳ እጇን ከመቁረጥ ወዯ ኋሊ 
አሌሌም” ሲለ ዴምፃቸውን ከፌ አዴርገው ተናገሩ"154  

ይህ ምሳላ ብቻውን ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምን ያህሌ ሇፌትህ ቀናኢና 
ሁለንም በእኩሌ አይን ተመሌካች እንዯነበሩ ያሳያሌ፡፡ 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇጋስነት 

ኢብን አባስ (ረ.ዏ) ይህን አስተሊሌፇዋሌ፡-  

"የአሊህ መሌእክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ዯግነታቸው እና ሌግስናቸው በረመዲን 
ይጨምራሌ፡፡ ምንም ነገር ሇጠየቃቸው ሰው አለታዊ መሌስ ሰጥተው 
አያውቁም"155  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እስካሊቸው ዴረስ የጠየቃቸውን ሠው ባድ እጁን 
አይመሌሱትም፡፡ የሚሠጡት ነገር ባይኖራቸው እንኳ ጠያቂውን 
በፇገግታ ያስተናግደ ነበር፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከዚህ ሁለ ቸርነታቸው በኋሊም እንኳ ዘወትር፡- 
‹‹እኔ አዲይ ብቻ ነ፡፡ ሠጪ አሊህ ነው›› ሲለ ይዯመጡ ነበር፡፡ አንዴ ቀን 
አንዴ ሰው ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መጣ፡፡ የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) አንዴ 
ሸሇቆ የሚሞለ ፌየልች ተመሇከተ፡፡ ከፌየልቹ እንዱሰጠው ጠየቀ፡፡ 

                             

154 ቡኻሪና ሙስሉም 

155 ቡኃሪ፣ ነሳኢ፣አህመዴና ቢን አባስ 
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ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሁለንም ሠጡት፤ ሰውዬውም ወዯ ህዝቦቹ 
በመመሇስ፡- "ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) እጅግ ሇጋስ ነው፡፡ ዴህነትን ፇፅሞ 
አይፇራም"156  ሲሌ ተናገረ፡፡ 

በላሊ ታሪክ አንዴ ሰው ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሉጎበኝ መጣ፡፡ እርዲታ 
እንዱሰጠውም ጠየቀ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምንም አሌነበራቸውም፡፡ 
ብዴር ፇሌጎ እንዱበዯርና ብዴሩን እሳቸው እንዯሚከፌለሇት ቃሌ ገቡ፡፡ 

አባታችን ኢብራሂም (ዏ.ሠ) በተመሳሳይ ሌግስና ይታወቃለ፡፡ አንዱት 
ቀንም ቢሆን ከእንግዲ ውጪ ተመግበው አያውቁም ነበር፡፡ ነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) የሞተን ሠው ብዴር ይከፌሊለ ወይም ላልች እንዱከፌለሇት 
ያዯርጋለ፡፡ የሟች ብዴር ሳይከፇሌ የጀናዛ ሶሊት እንዱሰገዴ አይፇቅደም 
ነበር፡፡ እንዯዚህም ይሊለ፡- 

"ሇጋስ ሰው ሇአሊህ ቅርብ ነው፤ ሇጀነትና ሇህዝቦቿም እንዱሁ፡፡ ከጀሀነም 
እሳት ግን እጅግ የራቀ ነው፡፡ ንፈግ ሰው ግን ከአሊህ፣ ከጀነትና 
ከህዝቦቿ የራቀ ሲሆን ሇጀሀነም እሳት ግን የተጠጋ ነው"157  

በላሊ ሀዱስ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዱህ ይሊለ፡- "እውነተኛ አማኝ ፇፅሞ 
ንፈግና ስርአት አሌባ አይሆንም"158 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ሇጋስነት 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች ነብዩን (ሠ.ዏ.ወ) ሇመምሰሌ እርስ በራስ 
ይፍካከሩ ነበር፤ እንዯ ምሳላ ዐመር (ረ.ዏ) ይህን ሀዱስ አስተሊሌፇዋሌ፡- 

                             

156 ሙስሉም፣ አህመዴ፣ ቢን ሒባንና ኹዘይማህ 
157 ቲርሚዚና ጦበራኒ 
158 ቲርሚዝ 
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"አንዴ ቀን ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ምፅዋት እንዴንሰጥ አዘዙን፡፡ በዛን ወቅት 
የተወሠነ ብር በእጄ ሊይ ነበር፤ ሇራሴም፡- ዛሬ አቡበከርን በሌግስና 
መብሇጥ አሇብኝ፣ ስሌ ወሰንኩና የንብረቴን ግማሽ ሇነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
አስረከብኩ፡፡ ነብዩም፡- ‹‹ሇቤተሰብህ ምን ያህሌ አስቀረህ?" ሲለ ጠየቁኝ፡፡ 
እኔም "የሰጠሁዎትን ያክሌ" ስሌ መሇስኩ፡፡ ከዛም አቡበከር (ረ.ዏ) ሙለ 
ገንዘባቸውን ይዘው መጡ፡፡ ነብያችንም "አቡበከር ሆይ፣ ሇቤተሰቦችህ 
ምን ተውክሊቸው?›› ሲለ ጠየቁ፡፡ ‹‹አሊህንና መሌእክተኛውን›› ሲለ 
መሇሱ -አቡበከር፡፡ ይህን መሌስ ከሠማሁ በኋሊ ሇራሴ ይህን አሌኩ፡- 

"አቡበከርን (ረ.ዏ) በምንም ጉዲይ ሌበሌጠው አሌችሌም"159  

አቡበከር (ረ.ዏ) እና ኡመር (ረ.ዏ) የዚህችን ምዴር ምቾት በመናቅ እና 
ሇጠፉዋ አሇም ባሇመታሇሌ ጉዲይ ትክክሇኛ የረሡሌ (ሠ.ዏ.ወ) ምትክ 
ናቸው፡፡ በአኗኗራቸው የቢዘንታይን እና የኢራን መሪዎች እጅግ 
ተዯምመዋሌ፡፡ ላልች የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦችም ቢሆኑ የዯግነት 
እና የመሌካም ስነ-ምግባር ምሳላዎች ናቸው፡፡ 

ሇምሳላ አንዴ ቀን አንዴ ሇማኝ ወዯ ዒሉ (ረ.ዏ) ይመጣና እርዲታ 
ይሇምናቸዋሌ፡፡ አሉ (ረ.ዏ) ሇሌጆቻቸው ሇሀሠን እና ሇሁሴን ይህን አለ፡- 

"ወዯ እናታችሁ ሂደና ያሇንን ስዴስት ዱርሀም አም፡፡ ሀሠን እና 
ሁሴንም ወዯ ቤት በመሄዴ ስዴስቱን ዴርሀም ይዘው መጥተው 
ሇአባታቸው ሰጡ፡፡ አሉ (ረ.ዏ) ሇሇማኙ ሠጡት፡፡ በሠአቱ ግን ይህ 
ስዴስት ዱርሀም ሇዚህ ቤተሰብ እጅግ አስፇሊጊ ነበር፡፡  

አሉ (ረ.ዏ) ከቤታቸው እንዯዯረሱ ግመለን መሸጥ የሚፇሌግ ሰው ወዯ 
እሳቸው መጣ፡፡ ይህን ግመሌ በ40 ዱርሀም እንዯሚሸጠውና ገንዘቡን 
ላሊ ጊዜ እንዯሚወስዯው ተናግሮ ግመለን አስሮ ሄዯ፡፡ ብዙም ሳይቆይ 

                             

159 ቲርሚዚ፣አቡዲውዴ፣ዲሪሚና ሏኪም 
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ላሊ ሰው መጣና ይህን ግመሌ 200 ዱርሀም መግዛት እንዯሚፇሌግ 
ተናግሮ ወዱያውኑ ዋጋውን በመክፇሌ ግመለን ይዞ ሄዯ፡፡ 

አሉም (ረ.ዏ) ሇመጀመሪያው ባሇ ግመሌ 40 ዱርሀሙን በመክፇሌ 
የቀረውን ገንዘብ ሇፊጡማ (ረ.ዏ) ሠጧትና እንዱህ አለ፡፡ 

"ይህ የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ቃሌ ኪዲን ነው፡፡ ጥሩ ምግባር የሰራ 
ማንኛውም ሠው የሠራውን 10 እጥፌ ይመነዲሌ፣ ብሇዋሌ፡፡ 10 
ዱርሀም ሇቸገረው ሰጠን፡፡ አሊህ አስር እጥፈን መሌሶ ሰጠን፡፡"  

ሁዘይፊ (ረ.ዏ) ባስተሊሇፈት ሀዱስ ዯግሞ፡- 

"በየምሩክ ጦርነት ወቅት ጦርነቱ እጅግ ተጋግል ዋሇ፡፡ ከጦርነቱ በኋሊ 
ቁሽሇኛ ሙስሉሞች በሚያቃጥሇው አሸዋ በመሞት ሊይ በነበሩበት ወቅት 
የአጎቴ ሌጅ የሆነውን ሀሪስ ፌሇጋ በየሰዉ መሀሌ መሹልክልክ 
ጀመርኩ፤ የመጨረሻ እስትንፊሳቸውን በመተንፇስ ሊይ ከነበሩ ወታዯሮች 
መሀከሌም አገኘሁት፡፡ በዯም ተጥሇቅሌቆ በአይኖቹ እንኳን ማውራት 
ከማይችሌበት ዯረጃ ሊይ ነበር፡፡ የተሸከምኩትን ከቆዲ የተሰራ ውሀ 
መያዣ በማሳየት ውሀ ይፇሌግ እንዯሆነ ጠየቅኩት፤ ከንፇሮቹ ዯርቀው 
ውሃ እንዯተጠማ ያስታውቁ ነበር፡፡ በአይኖቹ የህመሙን መጠን 
ሉነግረኝ እየሞከረ መሰሇኝ፡፡ የውሀ መያዣዬን ከፌቼ ውሃ በአፈ ሊይ 
ሊንቆረቁርሇት ስዘጋጅ ኢክሪማ ከሩቅ ‹‹ውሃ! ውሃ! እባካችሁ ጠብታ 
ውሃ›› ሲሌ ጮኸ፡፡ የአጎቴ ሌጅ ይህን ዴምፅ ሲሰማ ውሀውን ሇኢክሪማ 
እንዴወስዴሇት በአይኖቹ ጠቆመኝ፡፡ 

የተሰዉ ሠዎችን እየተረማመዴኩ አሌፋ ኢክርማ ጋር ዯረስኩ፡፡ 
ሇኢክሪማ ውሀውን ሌሰጠው ስቃረብ አያሽ፡- "ሇአምሊክ ብሊችሁ ጠብታ 
ውሀ ስጡኝ›› ሲሌ ጮኸ፡፡ ኢክሪማ ይህን ሲሰማ ሇአያሽ ውሀውን 
እንዴወስዴሇት በእጁ ጠቆመኝ፡፡ ሀሪስ እንዲዯረገው ሁለ እርሱም 
ሊሇመጠጣት ወሠነ፡፡ አያሽን ከተሠዉ ሰማዕታት መሀሌ ፇሌጌ ሳገኘው 
ይህን የመጨረሻ ቃለን ሠማሁ፡- 
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 ባንተ መንገዴ በትክክሌ አሌኖርንምና የሠማዕታትን ዯረጃ አትንፇገን፤ 
ጥፊታችንን ይቅር በሇን፡፡›› 

መስዋዕት ሉሆን ተቃርቦ ነበር፡፡ ውሀውን ባዯርስሇትም የሚጠጣበት ጊዜ 
አሌነበረውም፡፡ የመጨረሻውን የምስክርነት ቃሌ ሸሀዲ እያሠማ ነበር፡፡  

ውሀውን ሇኢክሪማ ሇማጠጣት እየሮጥኩ ስመሇስ ኢክሪማ ተሠውቷሌ፤ 
ወዯ ሀሪስ ብመሇስ የእሱም ነፌስ ወዯ አሊህ ተመሌሳሇች፡፡ አንዴ ኮዲ 
ውሀ ከ3 ሸሂድች ተርፍ ተመሇሠ፡፡›› 

ሁዘይፊ (ረ.ዏ) በወቅቱ የተሰማውን እንዱህ ሲሌ ይገሌፃሌ፡- “በህይወቴ 
ብዙ አጋጣሚዎችን አሌፋያሇሁ፡፡ እንዯዚህኛው ግን በእኔ ሊይ ተፅእኖ 
ያሳዯረ አጋጣሚ ፇፅሞ የሇም፡፡ እነዚህ ሰማእታት እርስ በርሳቸው 
የነበራቸውና በተግባርም ያሳዩት እጅግ መዋዯዴና መተሣሰብ ይዯንቃሌ፡፡ 
ከኢስሊም በቀር ላሊ የሚያስተሳስራቸው ነገር ፇፅሞ የሇም፡፡ ይህ 
ገዴሊቸው ምንግዜም ከአይምሮዬ የማይወጣ ነገር ሆኖ ቀርቷሌ፡፡160  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሀቀኝነት፣ ታማኝነትና ግብረገብነት 

የአሊህ መሌዕክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) እውነትን ከውሸት ሇማይሇዩ ሠዎች እጅግ 
ያዝኑ ነበር፡፡ ቀጥተኛውን መንገዴ ሇማስተማር ያንኳኳቸው በሮች 
በሊያቸው ሊይ ተዘግተዋሌ፡፡ ግና መሌካም ባህሪያቸውና ሇማያውቁ 
ሰዎች ማዘናቸውን አሊቆሙም፡፡ እንዱህ እንዱለ በአሊህ ታዘዋሌ፡- 

                             

160 አሌ-ሏኪም፣ አሌ-ሙስተዴራክ III 270፣ አሌ-ጠበራኒ፣ አሌ-ሙዕጃም፣ አሌ-ከቢር III259 አሌ-

ሚዝ ተህዚብ፣ አሌ-ከማሌ ቅፅ 301፣ ኢብን ሙባረክ፣ አሌ-ዘሁዴ1፡185፣ አሌ-ቁርጡቢ ተፌሲር 

XVIII. 28 
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٨٦: ص چ  ٹ          ٹ    ٹ   ٿ     ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ چ  
በሊቸው፡- #በርሱ ሊይ ምንም ዋጋ አሌጠይቃችሁም፤ እኔም ከተግዯርዲሪዎቹ 
አይዯሇሁም፡፡$ (ሷዴ፡ 86) 

እንዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ታማኝ አሌነበረም፡፡ ገና በሌጅነታቸው ነበር 
ንግዴን የተዋወቁት፡፡ በአጎታቸው አቡ ጧሉብ አማካኝነት፡፡ ሇሁለም 
የህብረተሠብ ክፌሌ ከመታመናቸው የተነሳ "ሙሀመደሌ አሚን" 
(ሙሏመዴ ታማኙ) የሚሌ ስም አትርፇዋሌ፡፡  

ዯሀውም ሀብታሙም በአንዴነት ‹‹ታማኙ›› ሲለ ይጠሯቸው ነበር፡፡
በህብረተሰቡ ዘንዴ የተከበረችው ኸዱጃ በሀቀኝነታቸው በመማረክ ሇትዲር 
ጠየቀቻቸው፡፡ ኸዱጃ (ረ.ዏ) ሇክፈ ጊዜያት አጋር፣ የስነ ሌቦናዊ ዴጋፌ 
ሰጪና አበረታች በመሆን በአስቸጋሪ ጊዜያት ሁለ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ጎን ቆማሇች፡፡  

ነብያችን እጅግ ንፁህ ህይወት እንዯኖሩ ጠሊቶቻቸው ሳይቀር የመሰከሩት 
ሀቅ ነው፡፡ በወቅቱ የኢስሊም ቀንዯኛ ጠሊት የነበሩት አይሁድች ሳይቀሩ 
በመሀከሊቸው አሇመስማማት ሲፇጠር የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ዲኝነት 
ፌሇጋ ይሄደ ነበር፡፡ ረሡሇሊህ (ሠ.ዏ.ወ) ሇክርስቲያኖችና ሇአይሁድችም 
ፌትሀዊ ነበሩ፡፡ ሇላሊው ህዝብ እንዱህ እንዯሆኑት ሁለ፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇአሉ (ረ.ዏ) ስሇ ፌትህ ሲመክሩት ይህን ይሊለ፡- 

"ሁሇቱንም ወገን ሳታዲምጥ በፌፁም እንዲትፇርዴ! ትክክሇኛ ፌርዴ 
መስጠት የምትችሇው የሁሇቱንም ወገን ከሠማህ በኋሊ ብቻ ነው፡፡”161  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ወዯ መዱና በተሰዯደ ጊዜ በአዯራ ከእሳቸው ዘንዴ 
የነበሩ ንብረቶችን በአሉ በኩሌ እንዱመሇሱ አዴርገዋሌ፡፡162  

                             

161 አህመዴ ኢብን ሀንበሌ አሌ-ሙሠነዴ I 90 
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የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) አይን አፊርነት 

እንዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች አገሊሇፅ ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) የሰዎችን 
አይን ከምትሸሽ ሌጃገረዴ በሊይ አይን አፊር ነበሩ፡፡  

ጮኸው ተናግረው አያውቁም ነበር፡፡ ሰዎች በአጠገባቸው ሲያሌፈ 
ንግግራቸውን ዝቅ በማዴረግ ከፉታቸው ሊይ ፇገግታ ይታያሌ፡፡ ያሌተገባ 
ንግግር በሚሰሙበት ወቅት በተናጋሪው ፉት ምንም አይናገሩም፤ 
ፉታቸው በራሱ ሁለን ነገር ያስረዲሌ፡፡ ጮኸው ስቀውም የማያውቁ 
ሲሆን ፇገግታ ግን ከፉታቸው አይሇይም፡፡ በሀዱስ እንዯተዘገበው፡-  

"አይንአፊርነት ከእምነት ነው፤ አይን አፊር ሰዎች ጀነትን ያገኛለ! 
ሀፌረተ ቢስነት ከቀሌብ ዴርቀት ይመጣሌ፡፡ ዯረቅ ቀሌብ ያሊቸው ዯግሞ 
ወዯ ጀሀነም ይጓዛለ፡፡"163 

በላሊ ሏዱስ እንዱህ ተብሎሌ፡- 

‹‹ኢማንና ትህትና የሚኖሩት በአንዴ ሊይ ነው፡፡ አንዯኛው ሲወገዴ 
ላሊኛው አብሮ ይወገዲሌ፡፡››164 

‹‹ስርዒት አሌበኝነት ሏፌረትን ያከናንባሌ፡፡ ትህትና ግን ያስውባሌ፡፡››165 

                                                               

162 ኢብን ሂሻም አሌ-ሲራ አሌ-ነበዊያ I 482 ኢብን ከሲር አሌ-ቢዲያህ ወ ኒሀያን II 176 

 

163 ቡኻሪ ኢማን 16፣ ሙስሉም ኢማን 57-59፣ አቡዲውዴ ሡና 14፣ ቲርሚዝ ኢማን 7፣ ነሳኢ 
ኢማን 16፣ ኢብን ማጃህ ዙህዴ 17፣ ሙዋጣእ ሁስን አሌ ኹለቅ 10፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ 
አሌ-ሙሠነዴ II 56. 147 
164 ጦበራኒና በይሏቂ 
165 ሙስሉምና አቡ ዲውዴ 
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ትክክሇኛ ግብረገብና መረጋጋት ሞትን ሇማስታወስ ስሇሚረዲ ከዚህች 
አሇም ፌቅር ሇመሊቀቅ ትሌቅ መዴሀኒት ነው፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ሇባሌዯረቦቻቸው ትክክሇኛ የሆነ የአሊህ ፌቅርና ክብር እንዱኖራቸው 
ያስተምሩ ነበር፡፡ አሊህን መውዯዴ ትእዛዙን ማክበር ማሇት፡- 

ይህ ፌቅር ሇእያንዲንደ የሠውነት ክፌሊችን የተከሊከለ ነገሮችን 
አሇማዴረግንና ሞትን ያስታውሳሌ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዲስተማሩት 
የዚህች አሇም ፌቅር ከሌባቸው የሚወጣሊቸው ሰዎች ሇቀጣዩ አሇም 
የጓጉ ብቻ ናቸው፡፡166 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ከራስ ወዲዴነት የፀዲ ባህሪ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የላልች ህመም ያማቸው ነበር፡፡ በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ 
ህመምና ችግራቸውን ሇመፌታትና እነሱን ሇስኬት ሇማብቃት ይሇፈ 
ነበር፡፡ ይህም ባህሪያቸው በቅደስ ቁርአን እንዱህ ተገሌጿሌ፡-  

  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ چ

 ١٢٨: التوبة چ  ﮺  ﮹  ﮸    ﮷  ﮶

#ŸÔd‹G< ¾J’. ‹Ó^‹G< u`c< LÃ ê’< ¾J’. u“”} (እU’ƒ) LÃ 

¾T>ÕÕ. uUእS“” (LÃ) \I\I ›³‡ ¾§’ SM¡}†. uእ`ÓØ 

S×L‹G<::$(አት-ተውባህ፡ 128) 

                             

166  ቲርሚዝ ሲፊቱሌ ቂያማ 24፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ I 387፣ አሌ-ሀኪም፤ 
አሌ-ሙስተዴራክ IV359፣ ኢብን አቢ ሸይባህ አሌ ሙሰነፌ VII177፣ አሌጦበራኒ አሌ ሙዕጃም 
አሌ-አውሳጥ VII226 
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በዚህ የቁርዒን አንቀፅ የሌእሌና ባሇቤት የሆነው አሊህ (ሡ.ወ) ነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) የራሱ መገሇጫ በሆኑት ስሞች "ረዐፌ" እና "ረሂም" (ሩህሩህና 
አዛኝ) ሲሌ ጠርቷቸዋሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዘወትር ሇህዝባቸው ስኬት የሚጥሩና የሚጨነቁ 
ነብይ ነበሩ፡፡ በዚህ ብቻ አያበቁም፤ እያንዲንደን ግሇሰብ ዯስተኛ 
ሇማዴረግ የቻለትን ሁለ ያዯርጉ ነበር፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እንዯ ላልች መሪዎች ሇህዝባቸው ጥሩ በመመኘት 
ብቻ አሌቆሙም፤ ይሌቁንም በዚህችም ሆነ በቀጣዩ አሇም ስኬታማ 
እንዱሆኑ ህዝባቸውን መርተዋሌ፡፡ በአንዴ ወቅት አንዴ ሶሀባ 
የሚገኝበት ተጨባጭ ሁኔታ ጥሩ ይሁን መጥፍ እንዳት ማወቅ 
እንዯሚችሌ ጠይቋቸው እንዱህ ሲለ መሇሱ፡- ‹‹የኢባዲ ዒሊማ 
የመጭውን ዒሇም ስኬት ማግኘት ሆኖ እያሇ አንተ የዚህችን ዒሇም 
ስኬት ሇማግኘት ያዋሇው በመጭው ዒሇም ምንም ነገር አያገኝም፡፡››167 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በንግግራቸው፣ በተግባራቸውና በሁሇመናቸው ሇሰው 
ሌጅ አዛኝና ተቆርቋሪ ነበሩ፡፡ ሇእውነተኛ ኃይማኖት ሲለ ብዙ 
መስዋዕትነት ከፌሇዋሌ፡፡ የሠው ሌጆች ወዯ ቀጥተኛው መንገዴ ይገቡ 
ዘንዴ የነበራቸው ምኞትና ጉጉት ወዯር አሌነበረውም፡፡  

አቡጃህሌ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) መተናኮለን ሀምዛ (ረ.ዏ) ሲሰሙ በንዳት 
አቡጃህሌን ከተበቀለ በኋሊ ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በመምጣት፡-  

"ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሆይ፣ ዯስ ይበሌዎት፤ አቡጃህሌን ተበቅዬዋሇሁ" 
በማሇት ተናገሩ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ)፡-  

                             

167 አህመዴ ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ V134፣ ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ II32፣ አሌ ሀኪም አሌ 
ሙስተዴራክ IV 346፣ በይሀቂ ሹአብ አሌ-ኢማምን ቅፅ 374  
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 "እኔ ከበቀሌ ጋር ምንም ግንኙነት የሇኝም፡፡ ኢስሊምን ብትቀበሌ ግን 
ዯስ ይሇኛሌ" አለት፡፡ ሏምዛም የመሌሳቸውን ጥበብ ተመሌክቶ 
ኢስሊምን ተቀበሇ፡፡168 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇቁሳዊ አሇም ተሸንፇውም ሆነ ጓጉተው አያውቁም፤ 
የበዯሊቸውንም አንዳም እንኳን ተበቅሇው አያውቁም፡፡169  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሠዎችን ሊዯረሡት ጥፊት ከሰው ፉት ተናግረው 
አያውቁም፡፡ ስሇ ጥፊቱ ሲጠይቁም እንዱህ ብቻ ይለ ነበር፡-  

‹‹ይህን ግዴፇት ያየሁት ሇምን ይሆን?››170  

ሰውየውን በቀጥታ፡- ‹‹አጥፌተሏሌ›› ከማሇት ይሌቅ፡- ‹‹ይህን ነገር 
ያየሁት ምን ሆኜ ይሆን?›› በማሇት ጥፊቱን ወዯርሳቸው አተያይ 
በማስጠጋት የሰውየውን ስሜት ሇመጠበቅና ቀሌቡን ሊሇመስበር 
ይጥራለ፡፡  

ነብያችን ሇባሌዯረቦቻቸው ሌቦች መጨነቅ በንግግርም በተግባርም ይታይ 
ነበር፡፡ ይህንንም ተናግረዋሌ፡፡ 

 "አማኞች ሆይ! አሊህ ይጠብቃችሁ! አሊህ እንዱንከባከባችሁ፣ 
እንዱጠነቀቅሊችሁ፣ እንዱያግዛችሁ፣ እንዱመራችሁ፣ በሱ ጥበቃ ስር 

                             

168  ኢብን ሂሻም አስ ሲራ፡አሌነባዊህ I 292 አሌ ሀኪም፣ አሌ-ሙስተዴራክ III2113 
አሌጠበራኒ፣ አሌ-ሙዕጃም፣ አሌ-ከቢር II139 ኢብን ከሲር አሌ-ቢዲያህ ወን-ኢሃያህ 
169 አሌ ቡኻሪ ሙናቂብ 23፣ ሙስሉም ፊዲኢሌ 77፣ አቡ ዲውዴ አዯብ 4፣ ሙዋጣእ ሁስነሌ 
ኹለቅ 2፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ V: 130-223 
170 ቡኻሪ አይማን 3-ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ IV534፣ አሌ ሀኪም አሌሙስተዴራክ II 
515. 
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እንዱያስተዲዴራችሁ፣ ከማንኛውም መጥፍ ነገር እንዱከሊከሌሊችሁ እና 
በሀይማኖታችሁ ሊይ እንዱያጠነክራችሁ ፀልቴ ነው"171  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) መሌእክቱን የካደ ሠዎችን ከመጥሊት እና ከማንቋሸሽ 
ይሌቅ እጅግ ያዝኑሊቸው ነበር፡፡ በማዘን ሳያበቁ በተዯጋጋሚ ደዒ 
ያዯርጉሊቸው ነበር፡፡ ሇዚህም ይህ የቁርዒን አንቀፅ ተሊከሊቸው፡፡ 

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

#በዚህም ንግግር (በቁርኣን) ባያምኑ በፇሇጎቻቸው ሊይ በቁጭት ነፌስህን አጥፉ 

ሌትሆን ይፇራሌሃሌ፡፡$ (አሌ-ካህፌ፡ 6) 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) "ሇፇጣሪያቸው ስትሌ ሁለንም ፌጡራን ውዯዴ" 
የሚሌ መመሪያ የነበራቸው ሲሆን ባሌዯረቦቻቸውም ከዚህ አስተምህሮት 
በመነሳት ሇፌጡራን ኢስሊምን ሇማዲረስ የቻለትን ሁለ አዴርገዋሌ፡፡  

                             

171 አሌ-ባዛር አሌ-ሙሰናዴ V395 አሌ-ጠበራኒ አሌ-ሙዕጀሞ አሌ-አውሰጥ IV 208፣ አቡ ኑአይም 
አሌ-ኢስበሀኒ ሂሌያህ አሌ-አውሉያ IV 168 አሌ ባግዲዱ ሙስ ዋዱህ II 147 



ታማኝነታቸውና ውሇታ ከፊይነታቸው 

ቃሌን ማክበር ከጀሀነም መዲኛ መንገድች አንደ ሲሆን የነብያትና 
የመሌካም ሰዎች መገሇጫ ነው፡፡   

ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) በታማኝነታቸው ሇጠቅሊሊው የሰው ዘር ምሳላ እና 
አስተማሪ የሚሆኑ ናቸው፡፡ አይሻ (ረ.ዏ) ባስተሊሇፈት ሀዱስ፡- 

"በአንዴ ወቅት አንዱት አሮጊት ሴት ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሌትጎበኝ 
መጣች፡፡ ሞቅ ያሇ ጨዋታ ከተጫወቱ በኋሊ ሴትየዋ ተነስታ ሄዯች፡፡ 
እኔም ይህን ጠየቅኩ፡- 

የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! ሇዚህች ሴት ወሬ ትኩረት ሰጥተው 
ሲያዲምጧት ነበር፡፡ ምን እንዲሇችዎ ሇማወቅ ጓጉቻሇሁ፡፡ ማነች ›› 
እሳቸውም፡- ‹‹ኸዱጃ በህይወት እያሇች እየመጣች ትጠይቀን የነበረች 
ሴት ናት›› አለኝ፡፡172  

በላሊ ሀዱስ፡- 

ከሁነይን ዘመቻ በኋሊ ሰዎች ተሰብስበው ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ዘንዴ 
መጡ፡፡ ሇጦር ምርኮኞቻቸው ነፃነትን ሉጠይቁ ነበር አመጣጣቸው፡፡  

"ሙሀመዴ ሆይ! የጡት እናትህና እህትህ ከእኛ ጎሳ ናቸው›› ሲለም 
ተናገሩ፡፡ ስሇዚህ ሇጥቢ እናታቸው ውሇታ ሲለ በዛች ቀን በሺዎች 
የሚቆጠሩ የጦር ምርኮኞች ያሇምንም ችግር ነፃ ሇቀቁ፡፡173  

ነብያችን በጠና በታመሙበት የመጨረሻ ህመማቸው ጊዜ ወዯ መስጂዴ 
መጡ፡፡ ይህንንም ተናገሩ፡- 

                             

172 አሌ-ሀኪም- አሌ-ሙስተዴራክ I 62 አሌ-ቂአዱ ሙሠነዴ አሌ-ሺሀብ II አሌ-በይሏቂ VI 517 

173  ቡኻሪ አሌ-ጦሪቅ፣ አሌ ሳጊር I5 አሌ-ጦበራኒ፣ አሌ-ሙዕጃም 
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"እናንተ ስዯተኖች ሆይ! (ከመካ ተሰዯው የመጡትን) ረዲቶቹን (የመዱና 
ሰዎችን) በጥሩ ሁኔታ ያዝዋቸው፡፡ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ቢሆንም 
እነሱ ባለበት አለ፡፡ የተቸገርን ጊዜ መጠሇያ ሆነውናሌ፤ ሇመሌካሞች 
መሌካም ሁኑ፤ የሚያጠፈትን ይቅር በለ፡፡›› 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የመዱና ሰዎችን ውሇታ አሇመርሳታቸው ሇሁሊችንም 
ምሳላ የሚሆን ተግባር ነው፡፡  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ታማኝነትና ውሇታ ከፊይነት ተዘርዝሮ አያሌቅም፡፡ 
ሇምሳላ ከስዯት በፉት ጠሊቶቻቸው እንዳት እንዯሚገዴሎቸው ሲያሴሩ 
እሳቸው ግን በአዯራ የተቀመጡ ንብረቶቻቸውን እንዳት 
እንዯሚመሌሱሊቸው ነበር የሚጨነቁት፡፡ 

በኡሁዴ ጦርነት ወቅት ሁሇት የቅርብ ወዲጆች የነበሩ ባሌዯረቦቻቸው 
በአንዴ ጉዴጓዴ ተቀበሩ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) ይህን አለ፡- 

"ይህ በዚህች አሇም ጥሩ የመሆናቸው ውጤት ነው፡፡"174 

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሌዯረቦች እርስ በርስ ጥሌቅ ፌቅር ነበራቸው፡፡ 
ይህም ፌቅርን ከትክክሇኛው አፌቃሪ ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የመማራቸው 
ውጤት ነው፡፡ ኡስማን (ረ.ዏ) ወዯ መካ ተጓዙ፡፡ ከዛም ከመካ 
ጣኦታውያን ሇሀጅ ስነስርአት ብቻ ሙስሉሞች ወዯ መካ እንዱመጡ 
ፌቃዴ ጠየቁ፡፡ የመካ ሙሽሪኮች ግን አንስማማም በማሇት 
እምቢታቸውን ገሇፁ፡፡ ኡስማንን ግን ሏጅ እንዱያዯርጉ ፇቀደሊቸው፡፡  

ኡስማን (ረ.ዏ) ግን፡- ‹‹ነብዩ (ሠ.ዏ.ወ) ሏጅ ካሊዯረጉ አሊዯርግም፤ ነብዩ 
(ሠ.ዏ.ወ) ከተካደበት ቦታ ሊይ መቆየት አሌችሌም›› አለ፡፡ ኡስማን 
(ረ.ዏ) ይህን በሚያዯርጉበት ወቅት ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የባሌዯረቦቻቸውን 

                             

174 ኢብን አቢ ሸይባህ አሌ-ሙሠነዴ VII 367 አህመዴ ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ ቅፅ 299 ኢብን 
ሂሻም አሌ-ሲራ አሌ-ነባዊያ II 98. 
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በይዒ እየተቀበለ ነበር፡፡ ምክንያቱም ዐስማንን ጣኦታያያን ገዴሇዋቸዋሌ 
ብሇው ስሇገመቱ፡፡ የሁለንም ባሌዯረቦች እጅ በማዯራረብ ይህን አለ፡፡  

"ጌታዬ ይህ በይዒ ሇኡስማን ነው፡፡ በእርግጥም እሱ የአንተ ነብይ 
አገሌጋይ ነው፡፡››175 

 አማኝ መሆን ማሇት ነብዩን (ሠ.ዏ.ወ) ሇመምሰሌ መሞከር ነው፡፡ 
ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሁሇገብ ተምሳላት ናቸውና፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ብዙ ተአምራቶችን አሳይተዋሌ፡፡ የሰው ሌጆች የስነ 
ምግባር አስተማሪም ናቸው፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ ክብር ያሇው ስሌጡን 
ዜጋን አፌርተዋሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በህይወታችን ሚዛናዊ እንዴንሆን አስተምረውናሌ፡፡ 
የዚህችን እና የቀጣዩን አሇም ያስማማ መሀከሇኛ ጎዲና አሳይተውናሌ፡፡ 

ታሪክን ብናጠና ሠዎች በተሰማሩበት (በአንዴ ዘርፌ) ስኬታማ ሉሆኑ 
ይችሊለ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ግን ሁሇ ገብ የነበሩና በሁለም ዘርፌ 
የተሳካሊቸው ምርጥ ሰው ነበሩ፡፡ ነብዩ የተናገሯቸው ተከታዮቹ ዴንቅ 
የሞራሌ መርሆዎች የርሳቸውን እጅግ የመጠቀ ሞራሊዊና ስነምግባራዊ 
ሕየወት ሇማየት የሚረደ ናሙናዎች ናቸው፡፡ እንዱህ ይሊለ፡-  

                             

175 አህመዴ ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ IV 324፣ ኢብን አብዴሌባር፣ አሌቲርሚዝ   XII148፣ ኢብን 
ሂሻም አሌ ሲራ አሌ ነባዊ II 315፣ ኢብኑሌ ከሲር አሌ-ቢዴያህ -ኒሃያህ II 169. 



ጌታዬ ዘጠኝ ነገሮችን አዘዘኝ 

1. አሊህን ብቻህንም ሆነ ከሠዎች ጋር ስትሆን ፌራ 

2. ዯስተኛም ሆነክ ስትናዯዴ ፌትሀዊ ሁን 

3. ዯሀም ሆንክ ሀብታም በቁጥብነት ኑር 

4. እነሡ ሊንተ መሌካም ባይሆኑም እንኳን ሇዘመድችህ መሌካም ሁን  

5. ሇጠየቀህ ስጥ 

6. ሇበዯሇህ ይቅርታ አዴርግ 

7. ዝምታህ ማስተንተን ይሁን 

8. ንግግርህም አሊህን ማስታወስ ይሁን 

9. ስትመሇከት ትምህርት ውሰዴ176   

ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሠይፌ ሊይ ይህ ፅሁፌ ይገኛሌ፡-  

"የበዯሇህን ይቅርታ አዴርግሇት፤ ዘመድችህን እርዲ፤ ሊንተ ግዴ 
ባይኖራቸውም እንኳን፡፡ መጥፍ ሊዯረገብህ በጥሩ መሌስ፤ ከራስህ 
ፌሊጎት ጋር የሚጋጭ ቢሆንም እንኳ እውነቱን ብቻ ተናገር፡፡››177 

ሁዘይፊ (ረ.ዏ) እንዱህ ሲለ አስተሊሌፇዋሌ፡፡ 

"ማናችሁም ብትሆኑ በዴርጊታችሁ የላልች ጥገኛና ተሇጣፉ መሆን 
የሇባችሁም፤ አንዲንዴ ሠዎች ሇሠዎች ያሇኝ አቀራረብ በነሱ አቀራረብ 
ሊይ ይወሰናሌ፡፡ ጥሩ ከሆኑሌኝ ጥሩ እሆናሇሁ፡፡ መጥፍ ከሆኑብኝ 

                             

176 ኒሳኢ ሳህው 62፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ IV 148፣ ኢብን አቢ ሸይባህ አሌ 
ሙሠነፌ VI 45 አሌጦበራኒ አሌ-ሙዕጃም አሌ-አውሳጥ V328. 
177 አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ IV 148 አሌ ሀኪም አሌ-ሙስተዴራክ II 563 አሌ-
ጦበራኒ፣ አሌ ሙጃም አሌ-ከቢር XVII 269 አሌ-በይሀቂ አሌ-ሡና አሌ-ኩብራ X235 
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ዯግሞ መጥፍ እሆናሇሁ፤ይሊለ፡፡ ፇፅሞ እንዱህ አይነት ሰዎች 
አትሁኑ። ይሌቅም ይኼን የህይወት መመሪያችሁ አዴርጉ፡- 

"ጥሩ ሲሆኑሌህ ጥሩ መሆን መጥፍ ሲሆኑ ዯግሞ እነሱን አሇመምሰሌ፡፡››178 

በላሊ ዘገባም እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

አሊህ 3 ነገሮችን ይጠሊሌ 

1. ሀሜት 

2. አባካኝነት 

3. አሊግባብ መጠየቅን179   

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በላሊ ምክራቸው፡- 

"በወንዴማችሁ ችግር አትሳቁ፤ ምናሌባትም አሊህ እሱን ከችግሩ አትርፍ 
እናንተን በሱ ቦታ ሉያስቀምጣችሁ ይችሊሌና"180  

የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት ያጠና ማንኛውም ሰው ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ምንጊዜም የፌቅርና የእዝነት ነብይ እንዯነበሩ ማወቅ አያቅተውም፡፡ 
ማንንም በዴሇውም ሆነ አውግዘው የማያውቁ ሲሆን ጭቆናን አምርረው 
ተቃውመዋሌ፤ መቃወም ብቻ ሳይሆን ጭቆናና ግፌን ሇማስቆም ብዙ 
ከፌሇዋሌ፡፡  

ሇምሳላ፡- በጣኢፌ በዴንጋይ በተዯበዯቡበት ወቅት አሊህን የጠየቁት 
ብቸኛው ነገር እኚህን ህዝቦች እንዱምራቸው ነበር፡፡181  

                             

178 ቲርሚዝ ቢር 62   
179 ቡኻሪ ዘካ 53፣ ሙስሉም አቂዲ 12፡13፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ   II 327፡
360፣ ኢብን ኹዘይማ አሌ-ሠሂህ I:10 
180 ቲርሚዝ ቂያማ 54፣ አሌ ጦበራኒ- አሌ-ሙዕጃም አሌ አውሳጥ IV 111፣ አሌ ቁዲይ ሙሠነዴ 
አሌ ሀቢብ II 77፣ አሌ በይሀቅ ሹአብ አሌ-ኢማን  V315. 
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ከ10 አመታት በኋሊ መካ ሲገቡ ያዯረጉት ብቸኛው ነገር ትዕግስት፣ 
መተናነስና ምህረት ነው፡፡ የካዕባ ቁሌፌ ሇረጅም ጊዜ በእጁ የቆየውን 
ኡስማን ኢብን ጦሌሀ ቁሌፈን አሌተቀበለትም ነበር፡፡ በዛን ቀን ይህ 
ተናገሩ፡- 

"ዛሬ የታማኝነትና የዯግነት ቀን ነው"182  

አሌጋ ወራሽ ሳያዘጋጁ የወረደ ብቸኛው ንጉስ ነብዩ ናቸው፡፡ ይህንንም 
ተናገረዋሌ፡- 

"እኛ ነብዮች የሚወረስ ንብረት አንተውም፡፡ ትተነው ያሇፌነው 
ማንኛውም ነገር ሇሙስሉሞች ምፅዋት ነው፡፡"183  

ጥሇውሌን ያሇፈት ብቸኛው ውርስ መሌካም ባህሪያቸው እና ፌፁም 
ምሳላነታቸው ነው፡፡  

 

                                                               

181 ቡኻሪ ባዴ አሌ-ኸሊቅ 7፣ ሙስሉም ጂሀዴ 111፣ ነሳኢ አሌ-ሡና አሌ-ኩብራ IV 405፣ ኢብን 

ሂባን አሌ-ሠሂህ XIV 516. 
182 ኢብን ሂሻም አሌ-ሲራ አሌ-ነባዊያ II 412 ኢብን ኻጢር አሌ-ቢዲያህ ዋን-ኒሃያህ II 300.  
183 ቡኻሪ ኹሙስ 1፣ ሙስሉም ጂሀዴ 54፣ አቡ ዲውዴ ኢማራህ 19፣ ቲርሚዚ ሲየር 44፣ 
ነሳኢ ፊይእ 9፣ ሙዋጣእ ቀሇም 27፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ ሙሰነዲ I 4 



ማጠቃሇያ 

ከሁለም ፌጡራን ይሌቅ አሊህ ሇሠው ሌጅ የራሱን ባህሪዎች 
አጋርቶታሌ፤ ዘሌአሇማዊነት ሲቀር፤ የሰው ሌጅ መሌካም የማዴረግ 
አቅምም ሆነ ጥፊትን የመከተሌ ምርጫ ተሠጥቶታሌ፡፡ በመሆኑም 
የሀይማኖት አሊማው እንሰሳዊ የሆነውን  የሠው ሌጅ ባህሪ ገርቶ ጥሩ 
ባህሪዎችን ማጎናፀፌ ነው፡፡ ይህን ሂዯት የተዋጣ ሇማዴረግ ዯግሞ 
ሁለም የሠው ዘር ሉመሇከተውና ሉከተሇው የሚችሌ ምርጥ ሠው 
ወይንም ተምሳላት ያስፇሌጋሌ፡፡ ሇዚህም ሲባሌ አሊህ (ሡ.ወ) ነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) መርጦ ሊከሌን፡፡ 

٦٤: النساء چ  ۈ    ھہ  ہ  ہ       ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ چ  

#T””U SM¡}† u›LI ðnÉ K=ታ²²<ƒ•እ”Ï ›ML¡”U::$          

(አን-ኒሳእ፡ 64) 

  ی  ی                 ی  ىئ  ىئ  ىئ         ېئ     ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ چ

٢١: األحزاب چ   جئ          ی  
#ከናንተ፥ አሊህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅሌ ሇኾነ ሰው፥ አሊህንም በብዙ 
ሇሚያወሳ፥ በአሊህ መሌዕክተኛ መሌካም መከተሌ አሊችሁ፤$ (አሌ-አሕዛብ፡ 21) 

የእያንዲንዶ ዯቂቃ ህይወታቸው የተዘገበና ጥቃቅን ነገሮቻቸው ሳይቀር 
ተፅፇው የተሊሇፈ ብቸኛው ነብይ፣ ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) 
ናቸው፡፡ ዴርጊታቸው፤ ቃሊቶቻቸው፣ስሜታቸው አንዱት ሳትቀር ሇሰው 
ሌጅ በምሳላነት ታገሇግሌ ዘንዴ ተቀምጣሇች፡፡ 

٤: القلم چ   ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ چ  

#አንተም በታሊቅ ጠባይ ሊይ ነህ፡፡$(አሌ-ቀሇም፡ 4) 

አሊህ (ሡ.ወ) ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ሇሁለም ሰዎች ምሳላ እንዱሆኑ ስሇ 
ፇሇገ ሁለንም የህይወት ምእራፌ አሳሇፊቸው፡፡ ምንም ከላሇው ወሊጅ 
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አሌባ ህፃንነት እስከ ነብይነት እና ሀገር አስተዲዲሪነት፡፡ አሊህ (ሡ.ወ) 
ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት እንዴንረዲ የፇሇገው በምንም አይነት 
ሁኔታ ውስጥ ያሇ ሠው ከነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ህይወት መማርና 
እሳቸውን ተምሳላት ማዴረግ እንዯሚችሌ ነው፡፡  

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ባሊቸው የሊቀ ስብእና የተነሳ የመጨረሻው ነብይ 
ሆነው ተመረጡ፡፡ አባታችን ኢብራሂም (ዏ.ሠ)፣ የመጨረሻው ነብይ 
(ነብያችን ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ)) ከሳቸው ዝርያ እንዱሆኑ አሊህን 
ሇመኑት፤ ነብዩሊህ ኢሳም (ዏ.ሠ) ቢሆኑ ይህንኑ ሇመኑ፡፡ የነብያችን 
(ሠ.ዏ.ወ) እናት አሚና ረሡሌን (ሠ.ዏ.ወ) ከመውሇዶ በፉት በህሌሟ 
ተመሇከተቻቸው፤ በትክክሌ በአሊህ መንገዴ ነበር የተጓዙት፡፡ የምርጥ 
ባህሪ ባሇቤትና ተወዲዲሪ የላሊቸው ተምሳላት፡፡ 

የዚህችንና የቀጣይዋን አሇም ዯስታ ማግኘት የሚሻ ሰው የነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) ህይወት መከተለ ምንም አማራጭ የላሇው ነገር ነው፡፡  

   چ  چ  چ  ڃڃ    ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ             ڦ  ڦ  ڦ چ

 ٣١: عمران آل چچ

‹‹uL†¨<:- #›LI” ¾Uƒ¨Æ•እ”Å§“‹G<. }Ÿ}K<‡& ›LI Ã¨Ç‹%EM“& 

%Ö=œ„‰‹G<”U K“”} ÃU^M“& ›LIU SP] ›³‡ ’¨<::$        

(ኣሉ-ዑምራን፡ 31) 

በዚህ የቁርአን አንቀፅ መሠረት ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) መከተሌ 
የሚቻሊቸው አሊህን የወዯደ እና ሇዚህም ሇቀጣይም ህይወታቸው ያሰቡ 
ናቸው፡፡  

የረሡሌን (ሠ.ዏ.ወ) መንገዴ ሇመከተሌ የመጀመሪያ እርምጃ የአሊህን 
(ሱ.ወ) ፌቅር መረዲት ነው፡፡ ከዛም ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የነበራቸውን 
ግብረገብና መሌካም ፀባይ በራስ ሊይ ሇማምጣት መሞከር፡፡ 
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ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) የተከተለና እሳቸውን የመሰለ ከመሊእክትም በሊይ 
የሊቀ ዯረጃን ይሸሇማለ፡፡ ነብዩን የተከተሇ ቤተሰብ የጀነት ቤተሰብ 
ይሆናሌ፡፡ የእርሳቸውን ፇሇግ የተከተሇ ማህበረሰብ የተሳካሇትና ዯስተኛ 
ማህበረሰብ ይሆናሌ፡፡ 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሠብአዊ ፌጡራንን የመምራት ሀሊፉነት ተሰጥቷቸው 
ነበር፡፡ በእሳቸው አስተምህሮት ግብረገብና መሌካም ባህሪ እውቅና 
ሲሰጠው አፀያፉና ነውረኛ ምግባሮች ተወገደ፤ ጨካኞች በቃችሁ ሲባለ 
የተጨቆኑት ነፃ ወጡ፡፡ አማኞች እንዳት የአሊህ ባሪያ ብቻ እንዯሚሆኑ 
ተማሩ፡፡ የሀበሻው ንጉስ ነጃሺ ቃሊት ይህን ይመሰክራሌ፡- 

"ሙሀመዴ (ሠ.ዏ.ወ) የአሊህ መሌእክተኛ መሆኑን እመሠክራሇሁ፤ እሱ 
በእየሱስ ይመጣሌ ተብል የተመሰከረሇት ነብይ ነው፡፡ አሁን ህዝቤ ሊይ 
ያሇብኝ ሃሊፉነት ባይኖርብኝ ኖሮ እሡ ዘንዴ ሄጄ ጫማውን በተሸከምኩ 
ነበር"184 

ሠዎች የኢስሊምን የሁሇት ዒሇም ዯስታ ሰጪነት በተመሇከቱ ጊዜ 
የወንዝ ውሀ ወዯ ባህር የሚቸኩሇውን ያህሌ ወዯ እሳቸው ተጣዯፈ፡፡ 
ይህንንም አሊህ (ሡ.ወ) በቅደስ ቁርአን ሲገሌፅሌን፡- 

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

٣ - ١: النصر چ   ڎ  ڎ  ڌ      ڌ  ڍڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

‹‹የአሊህ እርዲታና (መካን) መክፇት በመጣ ጊዜ፤ ሰዎችንም ጭፌሮች እየኾኑ፤ 
በአሊህ ሃይማኖት ውስጥ ሲገቡ ባየህ ጊዜ፤ ጌታህን ከማመስገን ጋር አጥራው፤ 

ምሕረትንም ሇምነው፤ እርሱ ጸጸትን በጣም ተቀባይ ነውና፡፡››(አን-ነስር፡ 1-3) 

                             

184 አቡ ዲውዴ ጃናይዝ 62፣ አህመዴ ኢብን ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ I 46፣ አቡ ኡስማን አሌ-
ኮራሲኒ ኪታብ አሌ-ሡና II 228. 
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ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) የተከተለ የተረጋጋና ስኬታማ ህይወትን 
መርተዋሌ፤ ይመራለም፤ ምሳላያቸውም በጫካ መሀሌ እንዯሚበቅሌ 
ውብ ፅጌረዲ ነው፡፡ በመጪው አሇም የሚያገኙት ዯስታ ዯግሞ ከዚህ 
እጅግ እጥፌና ዴርብ ነው፡፡ በፌርደ ቀንም የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ጥብቅናን ያገኛለ፡፡ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸወ ሲያብራሩ፡- 

"ከሠው ሌጆች ሇመቀስቀስ የመጀመሪያው እኔ ነኝ፤ ሠዎች መናገር 
ሲቸግራቸውና ተስፊ ሲጨሌምባቸው ጥብቅና እቆምሊቸዋሇሁ፡፡ አሊህን 
ሇማናገር የተባረክኩ ሰው እኔ ነኝ፡፡ ይሄን የምሊችሁ በራሴ ሇመኩራራት 
አይዯሇም፡፡185  

የእዝነቱ ነብይ የፌርደ ቀን የአጥፉዎች ጠበቃ ሆነው ይቆማለ፡፡ አሊህም 
ጥብቅናቸውን ይቀበሊቸዋሌ፡፡ በላሊ ሏዱስ ነብዩ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“የፌርደ ቀን ሠዎች ከመዯናገጣቸው የተነሳ ወዯ አዯም (ዏ.ሠ) በመሄዴ 
ጥብቅና እንዱቆምሊቸው ይጠይቃለ፡፡  

አዯምም፡- "እኔ ጥብቅና ሌቆምሊችሁ አሌችሌም፡፡ የአሊህ የቅርብ ወዲጅ 
ወዯሆነው ወዯ ኢብራሂም ሂደ›› ይሎቸዋሌ፡፡ ኢብራሂምን (ዏ.ሠ) 
ይጠይቃለ፤ እርሳቸውም " እኔ ጥብቅና መቆም አሌችሌም ወዯ ሙሳ 
(ዏ.ሠ) ሂደ፡፡ እሱ የአሊህ ቃሌ ነውና›› ይሎቸዋሌ፡፡ ሠዎችም ወዯ ሙሳ 
ሄዯው ጥብቅናውን ሲጠይቁ፡- "እኔ ጥብቅና መቆም አሌችሌም፡፡ ወዯ 
ኢሳ ብትሄደ ይሻሊሌ፡፡ እርሱ የአሊህ ቃሌና እስትንፊስ ተሰኝቷሌና›› 
ይሊቸዋሌ፡፡ ወዯ ኢሳ በመሄዴ አማሊጅነቱን ሲጠይቁ፡- ‹‹እኔ ሇዚህ 
ተግባር በቂ አይዯሇሁም፡፡ እስኪ ወዯ ሙሏመዴ (ሠ.ዏ.ወ) ሂደ፡፡ 
ይሊቸዋሌ፡፡ 

                             

185 ቲርሚዝ-ማናቂብ 1 ዲሪሚ ሙቀዱማህ 8፣ አህመዴ ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ I 281፣ አሌ-
ሀኪም አሌ-ሙስተዴራክ I 83፣ ኢብን ሂባን አሌ-ሠሂህ XIV 398. 
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ከዛም ወዯ እኔ ይመጣለ፡፡ እኔም ‹‹ጥብቅና የመቆም ፌቃደ አሇኝ›› 
እሌና ወዯ ጌታዬ እጠጋሇሁ፡፡ አሁን የማሊውቀውን አሊህን የማወዯሻ 
ቃሊት ተጠቅሜ አሊህን አወዴሳሇሁ፡፡ ሱጁዴም እወርዴሇታሇሁ፡፡ ከዛም 
አሊህ (ሡ.ወ) እንዱህ ይሇኛሌ፡፡ 

"ሙሀመዴ ሆይ! ቀና ብሇህ ተናገር፡፡ ንግግርህ ይዯመጣሌ፤ ጠይቀኝ 
ፌሊጎትህ ይሟሊሌ፤ ጥብቅናህም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡” 

ከዛም እኔ ይህን እናገራሇሁ፡- 

"ጌታዬ ሆይ ህዝቦቼን! ህዝቦቼን!" 

የሌዕሌናው ባሇቤት አሊህም ይህን ይሊሌ፡- 

"ሙሏመዴ ሆይ! ሂዴና ጉሌህ እምነት ያሊቸውን አውጣ" የተባሌኩትን 
አዯርጋሇሁ፡፡ ተመሌሼ፣ በተመሳሳይ ቃሌ ህዝቦቼን ስሌ እጠይቃሇሁ፡፡  

አሊህም (ሱ.ወ)  

"የአቶም (የሠናፌጭ) ፌሬ ያህሌ እምነት ያሊቸውን አውጣ” ሲሌ ፌቃዴ 
ይሠጠኛሌ፡፡ የተፇቀዯሌኝን አዯርግና ጌታዬን ማወዯስ እቀጥሊሇሁ፡፡  

ጌታዬም "ሙሀመዴ ሆይ! ቀና በሌና ተናገር፡፡ ንግግርህ ይዯመጣሌ፡፡ 
መሻትህ ይፇፀማሌ፡፡ ጥብቅናህም ተቀባይነት ያገኛሌ” ይሇኛሌ፡፡ 

እኔም “ህዝቦቼን ህዝቦቼን” እሊሇሁ፡፡ 

ጌታዬም “ከሠናፌጭ ፌሬ የቀሇሇ እምነት ያሊቸውንም ቢሆን አውጣ” 
ይሇኛሌ፡፡ የተባሌኩትን አዯርግና በዴጋሚ ጌታዬን ማወዯስ እቀጥሊሇሁ፡፡  

አሊህም (ሡ.ወ) “ሙሀመዴ ሆይ! ቀና በሌ፡፡ ንግግርህ ይዯመጣሌ፡፡ 
መሻትህ ይፇፀማሌ፡፡ ጥብቅናህም ተቀባይነት ያገኛሌ›› ይሇኛሌ፡፡  

እኔም ‹‹ጌታዬ ሆይ! "ከአሊህ በቀር አምሊክ የሇም" ሲለ የመሠከሩትን 
ሁለ አትርፌሌኝ” እሊሇሁ፡፡  
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“በሀይላ በስሌጣኔና በሌእሌናዬ ይሁንብኝ "ከአሊህ በቀር አምሊክ የሇም" 
ያለትን” ከእሳት አዴንሌሏሇሁ›› ይሇኛሌ፡፡186  

ይህን ቅዴስና ሇመጎናፀፌ ከእንሰሳዊ ባህሪ መራቅና የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) 
ባህሪ ከራስ ጋር ማስተሳሰር ይጠይቃሌ፡፡  

አንዴ ሰው ነበር፡፡ ሙስሉም ቢሆንም የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ተምሳላት 
በሌቡ አሊኖረም፤ አንዴ ቀን ነብያችንን በህሌሙ ተመሇከታቸው፡፡ 
እሳቸው ግን ምንም የፌቅር ምሊሽ ሳያሳዩት ቀሩ፤ በጣም በመበሳጨት 
ይህን ጠየቀ፡- 

"የአሊህ መሌእክተኛ (ሠ.ዏ.ወ) ሆይ በእኔ ዯስተኛ አይዯለምን " 

"አይዯሇሁም" ሲለ መሇሱሇት 

ሇምን? ሲሌ ጠየቀም፡፡ 

"ምክንያቱም አሊውቅህም" አለት፡፡  

"ይሄማ ሉሆን አይችሌም፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኔኮ ከህዝቦችዎ 
ነኝ፡፡ አዋቂዎች እርሶ ህዝቦችዎን ሁለ እናት ሌጇን የምታውቀውን 
ያህሌ ያውቃለ ሲለ ሠምቻሇሁ" 

"ይህ እውነት ነው፡፡ ግን በአንተ ሊይ ምንም የእኔን ፇሇጎች (ሡና) 
አሊይም፡፡ ምንም አይነት ውዲሴ (ሠሇዋት) ከአንተ አሌዯረሰኝም፡፡ እኔ 
የማውቀውና የምሇየው የእኔን ሱና የተገበረን ነው፡፡"  

ሠውዬው በታሊቅ ዴንጋጤ ከእንቅሌፈ ተነሳ፡፡ ከሀጢያቱም ተመሇሰ፡፡ 
የነብያችንን ፇሇግ (ሡና)ም መከተሌ ጀመረ፤ በአገኘውም አጋጣሚ ሁለ 
ሠሇዋት ማዴረስን ተያያዘው፡፡ ከቆይታ በኋሊ በዴጋሚ ነብያችንን 
(ሠ.ዏ.ወ) በህሌሙ ተመሇከተ፡፡ ነብያችንም (ሠ.ዏ.ወ) ይህን አለት፡- 

                             

186 ቡኻሪ ተውሂዴ 36፣ ሙስሉም ኢማን 322፣ ቲርሚዝ ቂያማ 11 
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"አሁን በዯምብ አውቅሀሇሁ፡፡ ጥብቅናም እቆምሌሀሇሁ፡፡›› 

ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) እጅግ ውብና የሊቀ ስብእና የነበራቸው ፌጡር 
ናቸው፤ ሇሰብአዊነት ታግሇዋሌ፤ ተከራክረዋሌ፤ ብቸኛውና ትክክሇኛው 
መሪያችን እና አስተማሪያችን ናቸው፡፡ ቀሌቦቻቸው በዯረቁና በሞቱ 
ሰዎች ሊይ ሳይቀር ፌቅርን ዘርተዋሌ፤ አሇምሌመዋሌ፤ ቅደሱን 
መፅሀፌና እውቀትን ሠጥተው መሀይምነትን አስወግዯውሌናሌ፡፡ 
ሇህዝባቸው ፌቅር አሌቅሰዋሌ፡፡ እኛም እሳቸውን ከምንም ነገር አብሌጠን 
መውዯዴ እንዲሇብን ታዘናሌ፡፡  

"ማንም ሠው ፌፁም እምነት አይኖረውም፣ እኔን ከቤተሰቦቹ፣ ከሌጆቹና 
ከማንኛውም ሰው አብሌጦ እስካሌወዯዯኝ ዴረስ፡፡”187   

ይህ ሀዱስ የተሟሊ እምነት እንዱኖረን ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) በሙለ ሌብ 
መውዯዴ እንዲሇብን ያስጠነቅቀናሌ፡፡ ከዚህ ፌቅር ሌባቸው የተገሇሇ 
ሠዎች ከመንፇሳዊ ምጥቀትና አዋቂነት የወጡ ናቸው፡፡ የአሊህ ፌቅር 
በውስጣችን ማዯግ የሚችሇው በረሡሌ (ሠ.ዏ.ወ) ፌቅር ኮትኩተን 
ስናሳዴገው ብቻ ነው፡፡  

የነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ፌቅር በውስጡ ያሇና የላሇ ሌብ ሲወዲዯሩ 
ምሳላያቸው እንዯ ወርቅ እና ዴንጋይ ናቸው፡፡ ከፀሀይ ብርሀን ተቀብሊ 
የምታንፀባረቀው ጨረቃ የፀሀይ መኖር አመሊካች ናት፤ ሌክ እንዯዚሁ 
በምዴራችን ያለ መሌካም  ሰዎች የነብያችን ማሳያ ነፀብራቆች ናቸው፡፡ 
እነዚህን ቃሊት ከሌቡ ያሇ ሰው ነፌሱ በመንፇሳዊነት ታንፀባርቃሇች፡፡ 

"አሸሀደ አንሊ ኢሊሀ ኢሇሊህ ወአሸሀደ አነ ሙሀመዯን አብደሁ 
ወረሡለ፡፡"  

                             

187 ቡኻሪ ኢማን 8፣ ሙስሉም ኢማን 70፣ ነሳኢ ኢማን 19. 



~ 138 ~ 

"ከአሊህ ላሊ አምሊክ እንዯላሇ እመሠክራሇሁ፡፡ ሙሏመዴም የአሊህ 
መሌእክተኛና ባሪያ መሆናቸውን እመሰክራሇሁ፡፡” 

አንዲንዳ ሇነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ያሇን ፌቅር እጅግ ከፌ ይሌና ሇመግሇፅ 
የሚያስቸግር የእምነት ጥፌጥና ይሰጠናሌ፡፡  

የሀበሻው ቢሊሌ (ረ.ዏ) ታሪክ ትሌቅ መማሪያ ነው፡፡ ቢሊሌ ማንም 
የሚረዲው የላሇው ብቸኛ ነበር፡፡ ችግሩን የሚካፇሇው ጓዯኛም 
አሌነበረውም፡፡ አንዴ ተራ ባሪያ ብቻ ነበር፡፡ በዴንገት ግን እምነት አገኘ፤ 
እምነቱን ሇመጠበቅ ያዯረገው ተጋዴል ሇቀጣዩ ትውሌዴ ምሳላ 
አዯረገው፡፡ 

ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ከማግኘቱም በሊይ በፌቅራቸው ሌቡ ተሞሊች፡፡ 
ራሱን የነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) አካሌ አዯረገ፤ ነገር ግን ከእምነት እጅግ 
የራቀው አሳዲሪው በእዛ እንዯ እሳት በሚሇበሌብ አሸዋ ሊይ አስተኝቶ 
አሰቃየው፤ ገረፇው፤ ሰውነቱ ዯማ፤ ተሇበሇበ፤ በዙሪያው ያለ 
መሀይማን ተሳሇቁ፤ ይህንንም አለ፡- 

"አንተ ቆሻሻ ባሪያ! ወዯኛ መንገዴ ተመሇስ እና እራስህን አዴን"  

ቢሊሌ ግን እንዯቆሰሇ አንበሳ በቁጣና በጀግንነት፡- ‹‹አሊህ አንዴ ነው›› 
ሲሌ ዯጋግሞ መሰከረ፡፡ ይህ ፅናቱ ያናዯዲቸው መሀይማን ስቃዩን 
አበረቱበት፡፡ ቢሆንም አሊረካቸውም፡፡ ስሇዚህም በአንገቱ ዙሪያ ገመዴ 
አጥሌቀው ይጎትቱት ያዙ፡፡ ቢሊሌ ግን ከዚህ ሁለ ስቃይ በነብያችን 
ፌቅር ተጠሇሇ፡፡ ስጋው እየተሰቃየ ቢሆንም ሌቡ በታሊቅ ዯስታ ሊይ 
ነበረች፡፡ ይህ ሇነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) የነበረው ፌቅር በነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
ሌብ ውስጥ አነገሰው፡፡ ከባርነት ወዯ መጀመሪያው ሙአዚንነት 
ተሸጋገረ።  
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ቢሊሌ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) ከመውዯደ የተነሳ በመጨረሻው እስትንፊሱ 
ይህን እያሇ ነበር፡፡ "ዯስተኛ ሁኑ! ዯስተኛ ሁኑ! ወዯ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
እየተመሇስኩ ነው"188   

ከሀዱስ እንዯምንማረው "ሰው የሚሆነው (የሚቀሰቀሰው) ከሚወዯው 
ጋር ነው፡፡"189  

ወዯ ዘሌአሇማዊነት በምናዯርገው ጉዞ ሌንከተሇው የሚገባው መርህ 
በቀጣዩ የቁርአን አንቀፅ ተመሌክቷሌ፡-  

  ے  ے  ھ     ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں چ

٧: الحشر چ   ۓ  
‹‹መሌክተኛውም የሰጣችሁን (ማንኛውንም) ነገር ያዙት፡፡ ከርሱም የከሇከሊችሁን 
ነገር ተከሌከለ፡፡ አሊህንም ፌሩ፤ አሊህ ቅጣተ ብርቱ ነውና፡፡$   (አሌ-ሏሽር፡ 7) 

"አሊህ ሆይ ይህችን ትንሽዬ ስራችንን ሇምህረትህ ማግኛ ሰበብ 
አዴርግሌን። ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇሰው ዘር ባመጡት እምነት የተባረክን 
አዴርገን፡፡ ጌታችን ሆይ! በመጨረሻው ነብይህ (ሠ.ዏ.ወ) ፌቅር 
የተጠመቁ አዴርገን፡፡ የእሳቸውን ትዴግና ከሚያገኙት አዴርገን፡፡ 

ይህች አነስተኛ መፅሏፌ ሇአሇማት የተሊኩትን እና የፌጡራን ቁንጮ 
የሆኑትን ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) ሇማስተዋወቅ ፇፅሞ እንዯማትበቃ 
እናውቃሇን፡፡ በዚህች ቅንጣት ስራ ስሇ ነብያችን (ሠ.ዏ.ወ) 
አስተዋውቀናሌ ማሇት በራሱ ያሳፌረናሌ፡፡ የእኛ ቃሊት የሚያሳዩት ምን 
ያህሌ ነብያችንን (ሰ.ዏ.ወ) ሇመግሇፅ ዯካሞች መሆናችንን ብቻ ነው፡፡ 
አሊማችን በጥቂቱም ቢሆን ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) የማወዯስና የማስታወስ 

                             

188 ኢብን አብደሌበር አሌ-አስቲአብ 1፡78   
189 ቡኻሪ-አዲብ 96 ሙስሉም ብር 165፣ ቲርሚዝ ዙህዴ 50፣ ዱሪሚ ረቅዴ 7፣አህመዴ ኢብን 
ሀንባሌ አሌ-ሙሠነዴ IV 395፣ ኢብን ሂባን አሌ ሰሂህ II 316፣ አሌ-ሁማይዴ አሌ ሙሠነዴ 
II389.  
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ስራ መስራት ነው፡፡ ነብያችንን (ሠ.ዏ.ወ) የምንረዲውና የምናውቀው 
በላሊ በምንም ሳይሆን ሌቦቻችንን ሇሳቸው ፌቅር በማስገዛት ነው፡፡ 

አሊህ ሆይ! ክንፍቻችንን በመንፇሳዊው ሠማይ ሊይ ዘርጋሌን!  

     አሚን፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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