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ምዕራፌ አንዴ 

እምነትን በሙለ ፌቅርና ስሜት ማራመዴ 

እምነት የአእምሮ ብርሃን ነው፡፡ የሕሉና መወሌወያ መሣሪያ ነው፡፡ 
ሌብን ማሇስሇሻ ቅባት ነው፡፡ አሊፉና ጠፉ ከሆነችው ከዚህችኛዋ ዒሇም 
ወዯ ቀጣዩ ዒሇም በስኬትና በዯስታ ሇመጓዝ ሌባዊ እምነት ወሳኝ ነው፡፡ 
የእምነት ብርሃን የተነፇገች ነፌስ መጨረሻዋ ውርዯት እንጂ ላሊ 
አይዯሇም፡፡ 

የሰው ሌጆች በምዴር ሊይ ሕሌውና አግኝተው መኖር ከጀመሩ አንስቶ 
ያሇ እምነት እንዲይባዝኑና እንዲይዋትቱ መሇኮታዊ አመራርና ነቢያት 
በየዘመናቱ ሲሊኩሊቸው ቆይተዋሌ፡፡ የአሊህ ወዲጆች በእነዚህ ሁሇት 
መመሪያዎች እየታገዙ የሕይወታቸውን ቅኝት ሲያስተካክለና ሲመሊሇሱ 
ኖረዋሌ፤ እየኖሩም ነው፡፡ በታሪክ ዘመናት ሁለ ነቢያት፣ ቅደሳንና 
ሷሉሆች ሇግሳፄ የሚያመች የሆነን ታሊቅ ምሳላ ሇየኖሩበት ማኀበረሰብ 
እየተው አሌፇዋሌ፡፡ 

 እምነት ሲባሌ ከመሇኮት የሚሰጥ የሆነ ምርጥ ፀጋ ነው፡፡ በምዴር ሊይ 
የሰው ሌጅ ፇተናዎች ያጋጥሙታሌ፡፡ አንዴ አማኝ በመከራና በፇተና 
ጊዜያቶች የሚያሳየው ትእግስትና የአሊህን ፌርዴ ወዴድ መቀበለ 
በመጪው ዒሇም ሇሚያገኘው ታሊቅ የሆነ ሽሌማት እንዯሚከፌሇው ቤዛ 
ይቆጠራሌ፡፡ የአሇማት ጌታ አሊህ ባሮቹ የሚከፌለትን ይህን መስዋእት 
እንዯታሊቅና እምነታቸውን ከፌ የሚያዯርጉበት አጋጣሚ በማየት ከፌ 
ያሇ ግምት ይሰጠዋሌ፡፡  

አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- 

١١١: التوبة چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ

“አሊህ ከምእመናን ነፌሶቻቸውንና ገንዘቦቻቸውን ገነት ሇእነርሱ ብቻ 
ያሊቸው በመሆን ገዛቸው፡፡ (አት-ተውባ፡ 111) 
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ይህ የቁርአን አንቀጽ ሇዚህ እውነታ ትክክሇኛ ማሳያ ነው፡፡ ስሇዚህ አንዴ 
ሰው እምነቱን የተሟሊ ሇማዴረግ ሕይወቱን፣ ገንዘቡንና ንብረቱን በአሊህ 
መንገዴ ሊይ መሰዋት ይጠበቅበታሌ ማሇት ነው፡፡ ይህንን ማዴረጉ 
የአሊህን ውዳታ ሇማግኘት ወሳኝ ነው፡፡  

በሕይወት አውዴ ሊይ አማኞች የሚያጋጥማቸውን ፇተናና ትግሌ 
በጽናት ተቋቁመው በአሊህና በመሌእክተኛው (ሰ.ዏ.ወ.) መንገዴ ሊይ 
በመሆን ፌፃሜያቸውን በዚሁ ረክተው እንዱያሳርጉ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

እያንዲንደ አማኝ የሆነ ሰው የሌቅና ባሇቤት የሆነውን አሊህን ውዳታ 
ሇማግኘት ብዙ ዋጋዎችን የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ አንዴ ሰው 
ያሌሇፊበትንና ምንም ዋጋ ያሊወጣበትን ነገር የራሱ ሇማዴረግ በመጣሩ 
ግዜውን ያሇአግባብ ከማባከን ውጪ ምንም የሚፇይዯው ነገር የሇም፡፡  

በእምነት ዯረጃዎች ወዯ ሊይ ከፌ ሇማሇት መሌካም ሥራዎችን አብዝቶ 
መሥራት ሊይ የግዴ መሆኑን ማወቁ ጥበብ ነው፡፡ መሌካም ሥራ 
ማሇት ዯግሞ ጥሩ ሥነ-ምግባር፣ እውነተኛ ንያ (እሳቤ) እና አሊህን 
የሚያስዯስት የሆነ ንግግርና ዴርጊት እንጂ ላሊ አይዯሇም፡፡ ሇዚህም ነው 
በቁርአንና በነቢዩም (ሰ.ዏ.ወ.) ሏዱሶች እምነትና መሌካም ተግባር 
ተቆራኝተው በብዛት የሚጠቀሱት፡፡ እምነት ሲባሌ እንዱሁ ዯረቅ የሆኑ 
ሃቆችን በነባቤ ቃሌ ማነብነብ ሳይሆን ሃቅን መረዲት፣ ከዚያም በሌብ 
ውስጥ አምኖ መቀበሌ፣ እንዱሁም በስብእና ሊይ በማንፀባረቅ መግሇጽ 
ነው፡፡  

እምነት ከአምሌኮ ይሌቅ ከፌ ያሇ ትኩረት የሚያሻው ጉዲይ ነው፡፡ 
አሊህን እንዯሚገባውና እርሱ እንዯሚፇሌገው አዴርጏ ማምሇክ 
የሚቻሇው እምነት ሲኖር ነው፡፡ አምሌኮትን ሇማከናወን የሚያስፇሌጉን 
ጊዜያት ከቀን ውስጥ የተወሰኑ ናቸው፡፡ ሇምሳላ ሶሊትን ብንወስዴ 
የሚሰገዯው በቀን ውስጥ ሇአምስት ጊዜያት ያክሌ ብቻ ነው፡፡ እምነትን 
ካየን ግን በእያንዲንዶ ቅጽበት በሌባችንና በስብእናችን ውስጥ የሚያዴርና 
የሚገሇጽ ረቂቅ ነገር ነው፡፡ ሇዚህም ነው ሌባችንን ከሚያዯንዙና ግዳሇሽ 
እንዴንሆን ከሚያዯርጉ ኃጢአቶች ሁሌጊዜም መራቅና መጠንቀቅ 
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የሚኖርብን፡፡ እንዱሁም እምነታችን እንዱያብብና እንዱያፇራ በየጊዜው 
መሌካም ምግባራትን እየፇፀምን መንከባከብ አሇብን፡፡ (ይህም ሌክ እንዯ 
መንፇሳዊ ጋሻ ነው ማሇት ነው፡፡)  

የእምነትን ጌጥ በሌቡ ማኖር ሇአንዴ አማኝ ሰው ከምንም በሊይ ታሊቅ 
የሆነ ሃብቱ ነው፡፡ ሰይጣን በቁርአን እንዯተጠቀሰው ሁሌጊዜም የእኛ 
የሰው ሌጆች ጠሊት ነው፡፡ ስሇሆነም የእርሱ የምንጊዜም ጥረት በአማኝ 
ሰው ሌብ ውስጥ የሚገኝን የእምነት ጌጥ መስረቅና በእርኩስ ሃሳብና 
ምኞት መሙሊት ነው፡፡ ይህንንም ሇማዴረግ የተሇያዩና ብዛት ያሊቸው 
ዘዳዎችንና ሹክሹክታዎችን ይጠቀማሌ፡፡  

አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ

   ک  ک  گ  ک   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کڌڌ

 ٦٢ - ٦٠: يس چگ  

 “የአዯም ሌጆች ሆይ! ሰይጣንን አትገዙ፡፡ እርሱ ሇእናንተ ግሌጽ ጠሊት 
ነውና፤ በማሇት ወዯእናንተ አሊዘዝኩምን? ተገዙኝም ይህ ቀጥተኛ 
መንገዴ ነው (በማሇትም)፡፡ ከእናንተም ብዙን ፌጡር በእርግጥ 
አሳስቷሌ፤ የምታውቁም አሌነበራችሁምን?” (ያሲን፡60-62) 

ከዚህ ሁኔታ የምንወስዯው ተግሳጽ ሁሌጊዜም ቢሆን ሌባችንን 
የመጠበቅና የመንከባከብ ወሳኝ ትግሌ ማዴረግ ያሇብን መሆኑን ነው፡፡ 
ሌባችንን መጠበቅ ከቻሌን ሁሌጊዜም በእምነት የጋሇና በጏ ምግባራትን 
ሇመከወን የተነሳሳ ይሆናሌ፡፡ በመሌካም ሥራ ሊይ ዘውታሪ በመሆንም 
የማይናወጽ አቋም ይኖረናሌ፡፡ የእምነታችን ጌጥ እንዱጎሊና ይበሌጥ 
እንዱዯምቅ የአሊህን ታሊቅነት ማወጅና በጏ ምግባራትን ማብዛት 
እንዱሁም አሊህን ዘወትር ማስታወስ ይኖርብናሌ፡፡ አሊህን ማስታወስ 
ማሇት የአሊህን ስሞች፣ ባሕሪያትና አጠቃሊይ በፌጥረተ ዒሇም ውስጥ 
የሚያዯርገውን ማስተናበር ወዘተ እያሰቡ እርሱን ማውሳትና ስሙን ከፌ 
ከፌ ማዴረግ ማሇት ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ሌብ (ቀሌብ) ከገፌሊ (ግዳሇሽነትና) 
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ከጭንቀት ትሊቀቃሇች፡፡ እንዱሁም የእምነትን ጥፌጥና ታጣጥማሇች፡፡ 
ፌፁም ሰሊምና መረጋጋትም ይሰፌንባታሌ፡፡ አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

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

 ٢٠٥: األعراف چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

“ጌታህንም በምስጢር ተዋዴቀህና ፇርተህ ከጩኸት በታችም በሆነ ቃሌ 
በጧትም በማታም አውሳው፡፡ ከዘንጊዎቹም አትሁን፡፡” (አሌ-አዕራፌ፡ 
205) 

አሊህን በማስታወስና ፇቃደን በመሙሊት የምጥቀት ዯረጃ ሊይ የዯረሱ 
ባሪያዎቹ በዚህ ዒሇም ሊይ የሚገጥማቸውን ችግርና መከራ አሳንሰው 
ነው የሚያዩት፡፡ ምክንያቱም በሞት፣ በቀብር ውስጥና በዚያኛው ዒሇም 
ያሇውን መከራ ከዚህችኛዋ ዒሇም መከራ ጋር ሲያነጻጽሩት የዚህችኛዋ 
ዒሇም መከራ እዚህ ግባ የሚባሌ ሆኖ ስሇማያገኙት ነው፡፡  

ከዚህ በመቀጠሌ ዯግሞ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ካንፀባረቋቸው 
ሥፌር ቁጥር የላሊቸው የሰናይ ምግባራት መገሇጫዎች መካከሌ 
ትእግስትን፣ ይቅርባይነትን፣ ጽናትን፣ አርቆ አስተዋይነትን፣ 
መስዋእትነትን የሚመሇከቱ የተወሰኑ ምሳላዎችን እናያሇን፡፡ እንዱሁም 
በእርሳቸው እነፃ ከታሊቅ የስብእና ቁንጮ ሊይ የዯረሱ ተከታዮቻቸውን 
የእምነት ትሩፊቶችም እንቃኛሇን -በአሊህ ፇቃዴ፡፡ 

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ገና የ12 አመት ታዲጊ እያለ በሂራ 
የሚባሌ አንዴ መነኩሴ እንዱህ አሊቸው፡-  

“አንተ የምወዴህ ሌጅ! በአሌ-ሊትና በኡዛ ይሁንብህ የምጠይቅህን 
መሌስሌኝ፡፡” በዚህ ጊዜ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡- “በሊትና 
በኡዛ ስም ምንም ነገር እንዲዯርግ አትጠይቀኝ፡፡ በአሊህ ይሁንብኝ! 
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እነዚህን ሁሇት ጣኦታት የምጠሊና የምጸየፇውን ያህሌ ላሊ ነገር 
አሌጠሊም፡፡”  

በዚያ የእዴሜ ዯረጃቸው ሊይ ሆነው እንኳን የአሊህ መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ራሳቸውን ከጣኦታት ምን ያህሌ ያርቁ እንዯነበር መገንዘብ አይከብዴም፡፡ 
በኋሇኞቹ ዘመናት እዴሜያቸው 40 ከሆነ በኋሊ የነቢይነት 
ተሌእኳቸውን ሲጀምሩ ቀዴሞ በፉጥራ (ተፇጥሮ) ይፀየፎቸው የነበሩ 
ጣኦታትን በመሇከታዊ ብርሃን በመታገዝ በግሌጽ ማውገዝና ሕዝብን 
ማስተማር ዋነኛ ዒሊማቸው ሆነ፡፡  

በፇርኦን ጊዜ የነበሩ አስማተኞች የነቢዩሊህ ሙሣን (ዏ.ሰ.) ተዒምር 
ካስተዋለ በኋሊ የእርሱን አምሊክነት በማስተባበሊቸው ሉሸከሙት 
የሚከብዴ መከራ ሉቀበለ ግዴ ሆነ፡፡ ይሁን እንጂ እነርሱ ይህንን መከራ 
ከእምነታቸው ጽናት በመነጨ ዴፌረት ፉት ሇፉት ተጋፇጡት እንጂ 
ወዯ ኋሊ አሊፇገፇጉም፡፡ እንዱህ ነበር ፇርኦንን ያለት፡-  

  ۉ  ۉ  ۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ 

 ٧٢: طه چې   ې  ې      ې  

“ከመጡሌን ተአምራቶችና ከዚያም ከፇጠረን (አምሊክ) ፇጽሞ 
አንመርጥህም፡፡ አንተም የምትፇርዯውን ፌረዴ፡፡ የምትፇርዯው በዚህች 
በአነስተኛይቱ ሕይወት ብቻ ነው አለ፡፡” (ጣሃ፡72) 

ፇርኦንም የእነዚያን ሰዎች እጆችና እግሮች እያፇራረቀ (ማሇትም ቀኝ 
እጅና ግራ እግር ወይም ግራ እጅና ቀኝ እግር) ቆረጠ፡፡ በዘንባባ ግንድች 
ሊይ ከመሰቀሊቸው በፉትም የቀራቸውን እጆች ወዯ ሰማይ ከፌ አዴርገው 
በጌታቸው ፉት ፌጹም በመተናነስ እንዱህ አለ፡-  

 ١٢٦: األعراف چ  ژ  ژ ڑ      ڑ  ک  ک   ک  چ

“…ጌታችን ሆይ! በእኛ ሊይ ትእግስትን አፌስስ፡፡ ሙስሉሞችም ሆነን 
ግዯሇን፡፡” (አሌ-አዕራፌ፡126) 
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ኃያለን ጌታቸውን እንዱያስጠጋቸው ተማፀኑት፡፡ ከዚያም ሰማእት 
(ሸሂዴ) ሆነው ወዯርሱ በመሄዴ እስከፌርደ ቀን ዴረስ በመዯሰቻ ገነት 
ውስጥ ይቆያለ፡፡  

የኢየሱስን ትምህርት በቀጥታ ተከትሇው አሊህን ሲያመሌኩ የኖሩ 
የጥንቶቹ ሰዎች በሰርከስ ትርዑት ማሳያ ቦታዎች ሊይ ሇአንበሳ 
እየተጣለ (እየተሰጡ) በታሊቅ ስሜትና ፌቅር ሸሂዴ (ሰማእት) ሆነዋሌ፡፡  

በሰማእታት መዝገብ ውስጥ ስማቸው በክብር ያረፇው ላልቹ ጀግኖች 
ዯግሞ የየመን አሃዲዊ ክርስቲያኖች ሲሆኑ በቁርአን አስሃቡሌ-ኡኽደዴ 
(የጉዴቡ ወይም ጉዴጓደ ባሇቤቶች) በመባሌ ይታወቃለ፡፡ የመንንና 
አካባቢዋን በዘመኑ ይገዛ የነበረው ዙነዋስ የተባሇ የሂሚዮር ሥርወ-
መንግስት ንጉስ በ3ኛው መቶ (ዒ.ሌ) የነጅራን አሃዲዊ ክርስቲያኖችን 
ኃይማኖታቸውን ሇማስቀየር ይኽ ነው የማይባሌ የቁም ስቅሌ 
አዴርሶባቸዋሌ፡፡ ይህንን ተቋቁመው በኃይማኖታቸው በመጽናታቸው 
ከነሕይወታቸው የእሳት ጉዴጓድች ውስጥ እንዱገቡ ተዯርገዋሌ፡፡ በዚህ 
ዒይነት ሁኔታ ሃያ ሺህ የሚሆኑ ሰዎች እንዯሞቱ ይነገራሌ፡፡ ሆኖም 
ግን እነዚያ ጨቋኞችና ከሃዱያን በመሆናቸው የአሊህን ኃይማኖት 
በግሌጽ ሲቃወሙና ተከታዮቹንም ይህን በመሰሇ የቁም ስቃይ 
አበሳቸውን ሲያሳዩዋቸው የቆዩት ዙነዋስና ተከታዮቹ በዚህች በቅርቢቱ 
ዒሇም ሇስኬት አሌታዯለም፡፡ በመጪውም ዒሇም ወዯተጋጋመችው 
የጀሃነም እሳት ይመሇሳለ፡፡ ማሇቂያ ሇላሇው ዘመንም አካሊዊና ሕሉናዊ 
ፌዲቸውን ያያለ፡፡ አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ٥  -٤: البروج چڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  چ 

“የጉዴቡ ባሇቤቶች ተረገሙ፡፡ የማገድ ባሇቤት የሆነችው እሳት 
(ባሇቤቶች) ፡፡” (አሌ-ቡሩጅ፡ 4-5) 

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባ የነበረችው ሱመያ በዚያ በተባረከ የኢስሊም 
የመጀመሪያ ወቅት ሇኃይማኖቷ ብሊ ነፌሷን ስሇከፇሇችና በቁረይሽ 
ከሃዱያን ስሇተገዯሇች የመጀመሪያዋ እንስት ሰማእት (ሸሂዴ) ሇመሆን 



 12 

ታዴሊሇች፡፡ ሱመያ (ረ.ዏ.) አማኝ ከመሆኗ በፉት ሰውነቷን እሾህ  
ሲቧጥጠው እንኳን እጅግ ትፇራና ትዯነግጥ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ሌቧ 
በእምነት ካጌጠና አሊህንና መሌእክተኛውን (ሰ.ዏ.ወ.) ከምንምና ከማንም 
በሊይ ከወዯዯች በኋሊ ከሃዱያኑ ያዘጋጁትን የጋሇ ብረት ተቋቁማሇች፡፡ 
ኃይማኖቷንም ሇዴርዴር አሊቀረበችም፡፡ ባሇቤቷ ያሲርም ምንም እንኳን 
በእዴሜ የገፊና ዯካማ ቢሆንም በትእግስትና በታሊቅ ጽናት ነበር ሞቱን 
የተቀበሇው፡፡ በመጨረሻም ሇታሊቅ ስኬት በመታዯለ ሰማእት (ሸሂዴ) 
ሇመሆን በቃ፡፡ የያሲር ቤተሰቦች በእርግጥም የኢስሊም የመጀመሪያዎቹ 
ሰማእታት ናቸው፡፡ ሇታሊቁ ፀጋ የሚከፇሇውን ውዴ ዋጋ ከፌሇው 
ምኞታቸውን ያገኙ ጀግኖች ነበሩ፡፡  

ቢሊሌ (ረ.ዏ.) በሚዯርስበት መከራ ዯሙ እንዯውሃ ቢንጠባጠብና 
ከሰውነቱ ሊይ ዯርቆ ቢዯዴርም ፌንክች የሚሌ አሌነበረም፡፡ አረመኔና 
እንስሳዊ ተፇጥሮ በነበራቸው አጋሪ ሰዎች የቱንም ያህሌ መከራና ግፌ 
ቢፇፀምበት አሃዴ! አሃዴ! አሃዴ! ከማሇት ውጪ አንዲችም ቃሌ 
አይናገርም ነበር፡፡ በዚያ ሁለ የስቃይ ድፌ ውስጥ አሊህን የመገናኘት 
ጣፊጭ ዯስታ ከሰማይ እንዯሚወርዴ ጠሌ ሌቡን ሲያረሰርሰው ይሰማው 
ነበር፡፡  

ኡመር (ረ.ዏ.) በኸሉፊነታቸው ጊዜ ከመጀመሪያዎቹ ሙስሉሞች አንደ 
የሆነውን ኸባብ ኢብን አረት (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት ጠየቁት፡-  

“በአሊህ መንገዴ ሊይ ሆነህ ከዯረሰብህ ስቃይ የተወሰነውን ሌታጫውተን 
ትችሊሇህ?”  

ኸባብ እንዱህ አሇ፡-  

“የምእመናን አዛዥ ሆይ! ጀርባዬን መመሌከት ይችሊለ፡፡”  

ኡመር (ረ.ዏ.) የኸባብን ጀርባ ካስተዋለ በኋሊ በጣም ተሳቀቁ፡፡ ከዚያም 
እንዱህ አለ፡- “በሕይወቴ ሁለ እንዱህ ዒይነት ግፌ የተፇፀመበት ጀርባ 
አይቼ አሊውቅም፡፡”  

ኸባብ (ረ.ዏ.) ንግግሩን ቀጠሇ ፡-  
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“ከሃዱያኑ እሳት ያነደና ሌብሴን እንዲወሌቅ ካዯረጉ በኋሊ በጀርባዬ 
እሳቱ ሊይ ያስተኙኛሌ፡፡ በመጨረሻም እሳቱ ከቆዲዬ ሥር እየቀሇጠ 
በሚወጣው የፇሳሽ እንጥብጣቢ ይጠፊሌ፡፡”  

ከሃዱያኑ የጋሇ ብረትና ዴንጋይ በመቆንጠጫ እየያዙ በኸባብ (ረ.ዏ.) 
ጀርባ ሊይ ያዯርጉበት ነበር፡፡ በዚያን ጊዜም ከሥቃዩ የተነሣ ብዙውን ጊዜ 
አቅለን ይስት ነበር፡፡ ይህ ሁለ ቢሆንም ግን እነርሱ የሚፇሌጉትን 
የክህዯት ቃሌ ፇጽሞ ከአንዯበቱ አውጥቶሊቸው አያውቅም፡፡ ይህም 
ሉሆን የቻሇው የአሊህና የመሌእክተኛው (ሰ.ዏ.ወ.) ውዳታ የዯረሰበትን 
ምዴራዊ መከራ ሁለ እንዱቋቋም ጽናትን ይሰጠው ስሇነበር ነው፡፡ 

ኸባብ እንዱህ ይሊሌ፡-  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በካዕባ ጥሊ ሥር መጏናፀፉያቸውን 
ተንተርሰው ሳለ፡- ‹‹ከአሊህ እርዲታ ሇምን አይጠይቁሌንም? ሇምንስ 
አይፀሌዩሌንም?›› ብሇን ስሞታ አቀረብን፡፡ እርሳቸውም እንዱህ አለን፡-  

“ከእናንተ በፉት ባሇፈት ሕዝቦች ዘመን አንዴ አማኝ ሰው ይያዝና 
ጉዴጓዴ ተቆፌሮሇት እንዱገባ ይዯረጋሌ፡፡ ከዚያም መጋዝ ይመጣና 
ከራሱ ሊይ ተዯርጏ ሇሁሇት ይሰነጠቃሌ፡፡ ሥጋው ከአንጥንቱ በብረት 
ሜንጦ ይሊጋሌ፡፡ ይህ ሁለ ከኃይማኖቱ አይመሌሰውም ነበር፡፡ በአሊህ 
እምሊሇሁ! አንዴ ተጓዥ ከሰንአ እስከ ሏዴረመውት ከአሊህ በጎቹን ተኩሊ 
እንዲያገኝበት ካሌሆነ በስተቀር ላሊ የሚፇራው ነገር ሳይኖር እስከሚጓዝ 
ዴረስ አሊህ ይህን ተሌእኮ ከግቡ ያዯርሳሌ፡፡ ዲሩ ግን እናንተ 
ትቻኮሊሊችሁ፡፡” (ቡኻሪ የዘገቡት) 

የኢስሊም ጠሊቶች ሱሃይብን (ረ.ዏ.) አቅለን እስኪስት ዴረስ ነበር 
የሚዯበዴቡት፡፡ ይህ ዴብዯባም ሱሃይብ (ረ.ዏ.) ወዯ መዱና እስኪሰዯዴ 
ዴረስ አሌተቋረጠም ነበር፡፡ በመጨረሻም ተሳካሇትና ወዯ መዱና 
የሚወስዯውን ጉዞ ብቻውን ተያያዘው፡፡ ሆኖም ግን ከመካውያን 
አጋሪዎች የተወሰኑት ይከተለት ስሇነበር ከዯረሱበት በኋሊ እንዱህ 
አለት፡-  
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“ወዯ መካ ስትመጣ ዴሃና ያጣህ የነጣህ ዯካማ ሰው ነበርክ፡፡ 
በመካከሊችን ሆነህ ብዙ ሃብት ሰበሰብክ፡፡ አሁን ዯግሞ ሃብትህን ጭነህ 
ያሇችግር ሌትኮበሌሌ ታስባሇህን? በአሊህ ይሁንብን! እንዱህ እንዱሆን 
አንፇቅዴም፡፡” 

ሱሃይብ (ረ.ዏ.) በዚህ ጊዜ ፇጠን ብል ከመጓጓዣው እንስሳ ሊይ 
በመውረዴ ከኮረጆው ሊይ ጥቂት የቀስት ፌሊጻዎችን አወጣና እንዱህ 
አሊቸው፡-  

“የቁረይሽ ሰዎች ሆይ! ተወዲዲሪ የላሇኝ ዒሊሚ ቀስተኛ መሆኔን 
ታውቃሊችሁ፡፡ በአሊህ ይሁንብኝ ሌትጠጉኝ ከሞከራችሁ እነዚህን ሁለ 
ቀስቶች አንዴ በአንዴ አስወነጭፊቸዋሇሁ፡፡ አረሮቹ ሲያሌቁብኝም 
ሰይፋን ከሰገባው አወጣሇሁ፡፡ በዚህ ሁኔታ ሊይ እያሇሁ ወዯእኔ ሌትጠጉ 
እንዯማትችለ ታውቃሊችሁ፡፡ ሇመሆኑ ሃብቴን ያስቀመጥኩበትን ቦታ 
ብነግራችሁ ወዯፇሇግኩት እንዴሄዴ መንገደን ትሇቁሌኛሊችሁን?” 

ይህንን ንግግር የሰሙት አጋሪዎች በዚህ ሃሳብ እንዯሚስማሙ ገሇጹ፡፡ 
ከዚያ በኋሊ ሱሃይብ ሃብቱን የት የት ቦታ ሊይ እንዲስቀመጠው 
ሲነግራቸው መንገደን ሇቀቁሇት፡፡ ከረቢኡሌ አወሌ ወር አጋማሽ በኋሊ 
ነበር መዱና አቅራቢያ ከሚገኘው ቁባ ከተባሇው መንዯር የዯረሰው፡፡ 
ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋርም እንዯገና ተገናኘ፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዲዩትም ፇገግ ብሇው እንዱህ አለት፡- 
“ሱሃይብ አሸነፇ! ሱሃይብ አሸነፇ! አባ ያህያ ሆይ! ገቢያህ በእርግጥ 
ትርፊማ ነበር፡፡ ገቢያህ ትርፊማ ነበር፡፡”  

የሚከተሇው የቁርአን አንቀጽ የወረዯው በዚህ ክስተት ምክንያት እንዯሆነ 
ዘገባዎች ያስረዲለ፡-  

  ہ   ھ  ھ  ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

 ٢٠٧: البقرة چھ  
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 “ከሰዎችም ውስጥ የአሊህን ውዳታ ሇመፇሇግ ነፌሱን የሚሸጥ ሰው 
አሌሇ፡፡ አሊህም ሇባሮቹ በጣም ሩህሩህ ነው፡፡” (አሌ-በቀራህ፡207) 

ዚኒራ (ረ.ዏ.) ላሊዋ ሴት ሶሃባ ስትሆን በቁረይሽ ከሃዱያን ብዙ ስቃይን 
ቀምሳሇች፡፡ አቡ ጃህሌ ባዯረሰባት ግርፊት የዒይኗን ብርሃን 
እስከማጣትም ዯርሳሇች፡፡  

አቡ ጃህሌ የአይኗን መጥፊት ካስተዋሇ በኋሊ እንዱህ አሇ፡- “ሊትና ዐዛ 
እንዲሳወሩሽ አየሽን?” ዚኒራ (ረ.ዏ.) ግን እንዱህ በማሇት መሇሰች፡-  

“በአሊህ ይሁንብኝ! እነርሱ አይዯለም አይኔን ያጠፈት፡፡ ሊትና ዐዛ 
ጥቅምም ሆነ አንዲች ጉዲት ሉያመጡ አይችለም፡፡ አሊህ ግን የዒይን 
ብርሃኔን ሉመሌስሌኝ ቻይ ነው!”  

ሲነጋ በዘሊሇማዊ የመንፇስ ጨሇማ የተጋረደት አጋሪዎች በአሊህ እዝነት 
የዚኒራ የዒይን ብርሃን ተመሌሶሊት ሲመሇከቱ እጅግ ተዯነቁ፡፡ 

ብዙ ቀዯምት ሙስሉሞች የከሃዱያኑን ግፌ ቀምሰዋሌ፡፡ ከእነዚህ ታዋቂ 
የሆኑ የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች መካከሌ አሚር ቢን ፈሃይራ፣ አቡ 
ፈካሂያ፣ ሚቅዲዴ ቢን አምር፣ ኡሙ ኡበይስ፣ ለበይና ሃቱን፣ ናህዱዮ 
ሃቱንና ሴት ሌጇ እጅግ ሇግምት የሚያስቸግር ግፌና መከራን የተቀበለ 
ናቸው፡፡ ከሃዱያኑ እግሮቻቸውን በሰንሰሇት አስረው ራቁታቸውን 
እንዯሆኑ የቀኑ ሙቀት እጅግ ኃይሇኛ በሆነበት ሰዒት መሬት ሇመሬት 
ይጏትቷቸው ነበር፡፡ እንዱሁም ቋጥኝ ዴንጋዮችን በዯረታቸው ወይም 
በጀርባቸው ሊይ ይጭኑባቸዋሌ፡፡ ይህንን ግፌ በማከታተሌ 
ሲፇጽሙባቸውም ከስቃዩ ብዛት ብዙውን ጊዜ ሕሉናቸውን ስሇሚስቱ 
ምን እንዯተናገሩ እንኳን አያውቁም ነበር፡፡ በዚህ ዒይነት ሁኔታ 
የክህዯት ቃሌን እስኪናገሩ ወይም ሞተው እስኪገሊገለ ዴረስ ስቃያቸውን 
ያራዝሙባቸው ነበር፡፡  

እንዯዚያም ሆኖ እነዚህ የተባረኩ የኢስሊም የበኩር ሌጆች በዚያ 
ሉሸከሙት በሚከብዴ ስቃይ ውስጥ ሆነው እንኳን እምነታቸውን 
ከብክሇት ጠብቀው መቆየት ችሇዋሌ፡፡ እነርሱ በንብረታቸውና 
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በሕይወታቸው በከፇለት መስዋእትነት ምክንያት ይህ መሇኮታዊ ፀጋ 
ሇእኛ ሉዯርስ በቅቷሌ፡፡ ይህም ሉሆን የቻሇው እነርሱ የኢስሊምን 
ኃይማኖት ታሊቅ ዋጋ በሚገባ መገንዘብ ስሇቻለ ነበር፡፡ በእርግጥም 
በሁሇቱም ሃገር መሇኮታዊ ሞገስ የሚያስገኘውን በር እንዳት ማስከፇት 
እንዯሚቻሌ ያውቁበት ነበር፡፡ ፇራሽና በስባሽ የሆነው ስጋቸውን 
የተሸከመችው ነፌሳቸው እንዯማንኛውም ፌጡር አካሊቸውን ተሇይታ 
ብትሄዴም፤ እነርሱ ግን በዚህ ቀን ይቋረጣሌ ወይም ያሌቃሌ የማይባሌ 
በሆነ የፇጣሪ ፀጋ እየተንበሻበሹ ይገኛለ፡፡ ምክንያቱም የሚከተሇውን 
የቁርአን አንቀጽ ከሌባቸው አምነው ይተገብሩት ነበር፡-  

:  عمرانآل چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

١٠٢ 

 “እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ተገቢውን መጠንቀቅ ተጠንቀቁት፡፡ 
እናንተም ሙስሉሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ፡፡” (አሉ-ዑምራን፡ 102) 

ሰዕዴ ኢብን አቢ-ወቃስ (ረ.ዏ.) እናቱን የሚወዴና የሚታዘዝ ሌጅ ነበር፡፡ 
ኢስሊምን በተቀበሇ ጊዜ እናቱ እንዱህ አሇችው፡-  

“ሰዒዴ ሆይ! ምንዴን ነው ያዯረግከው ነገር? ይህን አዱስ ሃይማኖት 
ካሌተውክ ምግብ አሌበሊም ውሃም አሌጠጣም፡፡ በመጨረሻ ሊይ መሞቴ 
አይቀርም፡፡ ከዚያ በኋሊ ‘እናቱን የገዯሇው ሌጅ’ እየተባሌክ የአገር 
መዘባበቻ ትሆናሇህ፡፡” 

ሰዕዴ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መሇሰሊት “እባክሽ እናቴ ይህን ኃይማኖቴን 
ሇምንም ነገር ብዬ አሌተወውም፡፡” ይህን የሰማችው እናቱ ሇሁሇት 
ቀናትና ላሉቶች ምንም ነገር ባሇመቅመሷ ተዲከመች፡፡ እጅግ የሚወዲት 
እናቱን እሌህ ሇመስበር በማሰብ ሰዕዴ ቆራጥ በሆነ አቋም እንዱህ አሊት፡
-  
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“የምወዴሽ እናቴ! አንዴ ነገር ሌታውቂ ይገባሻሌ፡፡ አንቺ ያለሽ ነፌሶች 
መቶ ቢሆኑና በየተራ ብትሞቺ እንኳን ይህን ኃይማኖቴ ፇጽሞ 
አሌተውም…”  

የሌጇን የአቋም ጽናት የተመሇከተችው እናት የእሌህ ጉዞዋን በማቆም 
ምግብ መውሰዴ ጀመረት፡፡ ከዚህ ክስተት በኋሊ ነበር የሚከተሇው 
የቁርአን አንቀጽ የወረዯው፡-  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگگ

 ١٥ - ١٤: لقمان چۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  

 “ሰውንም በወሊጆቹ (በጏ እንዱያዯርግ) በጥብቅ አዘዝነው፡፡ እናቱም 
ከዴካም በሊይ በሆነ ዴካም አረገዘችው፡፡ ጡት መጣያውም በሁሇት 
ዒመት ውስጥ ነው፡፡ ሇእኔም ሇወሊጆችህም አመስግን በማሇት 
(አዘዝነው)፡፡ መመሇሻውም ወዯኔ ነው፡፡ ሇአንተ በእርሱ እውቀት 
የላሇህን ነገር በእኔ እንዴታጋራ ቢታገለህም አትታዘዛቸው፡፡ በቅርቢቱም 
ዒሇም በመሌካም ሥራ ተወዲጃቸው፡፡ ወዯእኔም የተመሇሰን ሰው 
መንገዴ ተከተሌ፡፡ ከዚያም መመሇሻችሁ ወዯኔ ነው፡፡ ትሰሩት 
የነበራችሁትንም ሁለ እነግራችኋሇሁ (አሌነው)፡፡” (ለቅማን፡15) 

የአሊህ መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የተወሇደበትንና የሚወዶትን መካን ሇቅቀው 
ሇመሰዯዴ በተዘጋጁበት ላሉት ዒሉን (ረ.ዏ.) ጠርተው ወዯመዱና 
እንዱሰዯደ መሇኮታዊ መመሪያ የወረዯሊቸው መሆኑን ገሇጹሊቸው፡፡ 
ከዚያም በመቀጠሌ እርሳቸው ወዯ ኋሊ እንዱቀሩና መካውያን 
ከእርሳቸው ዘንዴ በአዯራ ያስቀመጧቸውን ገንዘብና ንብረት 
ሇየባሇበቶቻቸው ከመሇሱሊቸው በኋሊ እንዱከተሎቸው አሳሰቧቸው፡፡ 
ምክንያቱም መካ ውስጥ ውዴና ዋጋ የሚያወጣ ኃብት ኖሮት ከአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ዘንዴ ያሊስቀመጠ ብዙ አይገኝም ነበርና፡፡ 
ጠሊቶቻቸው እንዯዚያ ግዴያና ታሊቅ አዯጋ ሉያዯርሱባቸው እየፇሇጉ 
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ውዴ ንብረቶቻቸውን ከእርሳቸው ዘንዴ ማስቀመጣቸው እውነተኛና 
ታማኝ በመሆናቸው እንጂ በላሊ አሌነበረም፡፡  

የከሃዱያኑን እቅዴ አስመሌክተው የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ዒሉን 
(ረ.ዏ.) ሲያስጠነቅቋቸው እንዱህ አለ፡-  

“ዒሉ ሆይ! ላሉቱን በመኝታዬ ሊይ ጋዯም በሌ፡፡ በዚህ መጏናፀፉያዬም 
ራስህን ሸፌን፡፡ የማትወዯው ነገር ይዯርስብኛሌ ብሇህ ምንም ፌርሃት 
እንዲይዝህ፡፡”  

ታሊቅ በሆነ የእምነት ወኔ የዯነዯነው ዒሉ (ረ.ዏ.) በአካሊቸው ሊይ 
ሉሸቀሸቁ በተዘጋጁ ብዙ ጦሮችና ጏራዳዎች ጥሊ ታጅበው እነሆ በነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) መኝታ ሊይ ተኝተዋሌ፡፡ አስፇሪ በሆነ ቁጣና እሌህ እየተዯናፈ 
የመጡት አጋሪዎች የአሊህን መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇአንዳና ሇመጨረሻ 
ጊዜ ገዴሇው ሇመገሊገሌ ወስነው ይጠባበቃለ፡፡ ላሉቱ ሉገባዯዴ አቅራቢያ 
በሩን በኃይሌ በርግዯው ወዯ ውስጥ ሲዘሌቁ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) 
መጏናፀፉያ ሇብሰው የተኙት ዒሉ (ረ.ዏ.) መሆናቸውን ተመሇከቱ፡፡ 
የንዳት እሳት ሇብሰውም እንዱህ በማሇት ጮሁ፡-  

“ዒሉ ሆይ! የአጎትህ ሌጅ የት ነው ያሇው?” 

“እኔ አሊውቅም፡፡ ይህን ጉዲይ በተመሇከተም ምንም መረጃ የሇኝም፡፡ እኔ 
እርሳቸውን ስከታተሌ አሌቆየሁም፡፡ እንዯሚመስሇኝ ግን ከመካ ውጣሌን 
ያሊችኋቸው በመሆኑ መካን ሳይሇቅቁ አይቀሩም፡፡”  

ይህን እንዯሰሙ ዒሉን እየተራገሙና እያመናጨቁ ወስዯው በመስጂዯሌ 
ሃረም ውስጥ አሰሯቸው፡፡ ሆኖም ግን ብዙም ሳይቆዩ ፇቷቸው፡፡  

በአንዴ አጋጣሚ የነጅዴ ሕዝቦች ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከመጡ በኋሊ 
ኢስሊምን ሇመማር እንዯሚፇሌጉ በመግሇጽ የሚያስተምሯቸው ሰዎች 
እንዱመዴቡሊቸው ይጠይቋቸዋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ቁጥራቸው ሰባ የሚሆኑ ሶሏቦቻቸውን ሊኩሊቸው፡፡  

እነዚያ ሰባ የሚሆኑ ሰዎች ሁለም ቁርአንን በቃሊቸው ያጠኑ (ሃፉዞች) 
ከመሆናቸውም በሊይ የኢስሊምን ኃይማኖት ጠንቅቀው የተገነዘቡ ነበሩ፡፡ 
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ሇረዥም ጊዜ ከተጓዙ በኋሊ ቢእር ማዐና ከሚባሌ ቦታ ሲዯርሱ አረፌ 
አለ፡፡ በዚያን ጊዜ ከሃዱያኑ አዴፌጠው በመክበብ ከሞሊ ጏዯሌ ሁለንም 
ፇጇቸው፡፡  በዚያ ክስተት ውስጥ ከሸማቂዎቹ አንደ የነበረው ጀባር ቢን 
ሰሌማ ቀስቱን በማስወንጨፌ በአምር ኢብን ፈሃይራ ጀርባ ሰኩበት፡፡ 
ኢብን ፈሃይራ በዚያን ወቅት የአርባ ዒመት ጏሌማሳ የነበረ ሲሆን 
እጅግ ታሊቅ በሆነ ዯስታ እንዱህ በማሇት ጮኸ፡-  

“በአሊህ ይሁንብኝ ፌሊጏቴን አገኘሁ!”  

ኢብን ጡፇይሌ የተባሇውና ይህን ተንኮሌ የተሞሊበት ክህዯት የፇጸሙት 
ሰዎች መሪ ከዚያ ፌጅት የተረፇ አንዴ ሙስሉም አግኝቶ ይዞት ከመጣ 
በኋሊ ከተሰውት ሰዎች አንደን እያሳየው እንዱህ አሇው፡-  

“ይህ ሰው ማን ነው?” 

“እርሱማ አምር ቢን ፈሃይራ ይባሊሌ፡፡” አሇ ሙስሉሙ፡፡  

“የዚህ ሰው አካሌ ወዯ ሰማይ ሲወሰዴ አየሁ፡፡ እስካሁንም ዴረስ 
በሰማይና በምዴር መካከሌ እንዯተንሳፇፇ ነበር፡፡ ከዚያ በኋሊ ተመሌሶ 
በመውረዴ መሬት ሊይ አረፇ፡፡”  

ይህን የመሰሇ ተዒምር በዒይኑ የተመሇከተውና በአረቢያ ምዴር ዝነኛ 
ባሇቅኔ የነበረው ኢብን ጡፇይሌ ግን ኢስሊምን ሉቀበሌ አሌቻሇም፡፡ 
ይሁን እንጂ ጀባር የተባሇውና ኢብን ፈሃይራን የገዯሇው ሰው 
በመጨረሻ ሙስሉም ሆኗሌ፡፡ ሰማእት እንዱሆን ያዯረገው ሰው ዴምጽ 
በጀባር ሕሉናው ይዯውሌበት ነበር፡፡  

“በአሊህ ይሁንብኝ! ፌሊጏቴን አገኘሁ!” የሚለት ቃሊት 

ሇብዙ ጊዜያት እንቆቅሌሹ ያሌተፇታ ምስጢር ሆኖበት ነበር፡፡ “እኔ 
እየገዯሌኩት እንዳት ፌሊጏቴን አገኘሁ” ሉሌ ቻሇ? ይህ እንዳት ሉሆን 
ይችሊሌ?” እያሇ በሃሳቡ ሲያወጣና ሲያወርዴ ነበር የቆየው፡፡ ጀባር ይህን 
እንቆቅሌሽ የሚፇታሇት ሰው ሲፇሌግ ከእሇታት አንዴ ቀን ዯሃቅ ኢብን 
ሱፌያን (ረ.ዏ.) የተባሇውንና እንዯ መቶ ሰዎች ይቆጠራሌ ተብል 
የሚታሰበውን ሰው አገኘ፡፡ ከዚያም “ያ የሙሏመዴ ባሌዯረባ፡ “በአሊህ 
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ይሁንብኝ ፌሊጏቴን አገኘሁ!” ሲሌ ምን ማሇቱ ነበር?” በማሇት ጀባር 
ጠየቀው፡፡ እርሱም ፡- “ጀነት ገባሁ” ማሇቱ እንዯሆነ ሲገሌጽሇት ጀባር 
ከእንቅሌፈ ባነነ፡፡ ከዚያም ኢስሊምን ሳያወሊውሌ ተቀበሌ፡፡  

የኡሁዴ ጦርነት እንዲበቃ - ሰፌያ (ረ.ዏ.) በዚያ ውጊያ ሰማእት 
የሆኑትንና አካሊቸውም እጅግ ዘግናኝ በሆነ አኳኋን የተቆራረጠውን 
የወንዴሟን የሃምዛን አስከሬን ሇማግኘት ጓጉታሇች፡፡ ይህን እያሰበችም 
ሰማእታቱ የወዯቁባቸውን ቦታዎች ሇማሰስ ፉቷን መሇሰች፡፡ በዚያው 
ሰዒት ሌጇ ዙቤይር (ረ.ዏ.) አገኛትና እንዱህ አሊት፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯ ኋሊ እንዴትመሇሺ አዘዋሌ፡፡”  

“ሇምን? እንዯዚያ ከሆነ ወንዴሜን ሊየው አሌችሌም ማሇት ነው?” 
አሇች፡፡ ቀጠሌ አዴርጋም፡- “እርግጥ ነው ሰውነቱ በምን ዒይነት አሰቃቂ 
ሁኔታ እንዯሚቦጫጨቅ አውቃሇሁ፡፡ ይህን የመሰሇ መከራ የወዯቀበትም 
ሇአሊህ ብል ነው፡፡ ይህን ከማሰብና ከመጽናናት ውጭ ሃዘናችንን 
ሌንረሳበት የሚያስችሇን ላሊ መንገዴ የሇም፡፡ አሊህ ከሻ እኔም ሃዘኔን 
ዋጥ በማዴረግ ምንዲየን ከእርሱው እጠብቃሇሁ” አሇች፡፡ 

ዙበይር (ረ.ዏ.) ወዯ አሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከተመሇሰ በኋሊ እናቱ 
ያሇችበትን ሁኔታ፣ የተናገረቻቸውንም ነገሮች ዘርዝሮ አስረዲቸው፡፡ 
እርሳቸውም እንዱህ አለ፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ ተዋት፤ ትሂዴና የወንዴሟን አስከሬን ትመሌከት፡፡”  

ሶፉያ ከዚያ በኋሊ በጀግንነት ተሰውተው የወዯቁትን ወንዴሟን አካሌ 
እያየች የሰማእታት ሁለ አሇቃ በመሆናቸው እየተጽናናች ከሌቧ ደዒ 
አዯረገችሊቸው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇተሇያዩ የዒሇም መሪዎች የሊኳቸውን 
ታሪካዊና ክቡር የሆኑ ዯብዲቤዎች ይዘው የሄደት ባሌዯረቦቻቸው እጅግ 
ዯማቅ ታሪክን አስጽፇዋሌ፡፡ እነዚያ የተባረኩና ሌበ ሙለ ጀግና 
መሌእክተኞች የክቡሩን መሌእክተኛ ዯብዲቤዎች በመያዝ ጋራና 
ሸንተረር፣ አቀበትና ቁሌቁሇት፣ የወንዝ ሙሊትም ሆነ የበረሃ ጥማት 



 21 

ሳይበግራቸው ነበር ጉዟቸውን ያከናወኑት፡፡ እዚያ እንዯዯረሱም ከአሊህ 
በስተቀር ማንንም ምዴራዊ አካሌ የማይፇሩ ሆነው በፇሊጭ ቆራጭ 
አምባገነኖችና ጭራቅ በሆኑ ሰው በሊ መሪዎች ፉት በጽናት ቆመዋሌ፡፡ 
ይህን ታሊቅና እጅግ ከባዴ ኃሊፉነት የሚጠይቅ ተሌእኮ ሲሸከሙም 
መከራና ሥቃይ እንዯሚያገኛቸው ከዚያም ፇቀቅ ሲሌ ሕይወታቸውን 
ጭምር ሉያጡ እንዯሚችለ አጥተውት አሌነበረም፡፡ ሆኖም ግን እነርሱ 
በጦርና በጏራዳዎች ጥሊ ሥር ሆነው እንኳን ተሌእኳቸውን በጀግንነት  
ከመፇፀም አሊመነቱም፡፡  

ከእነዚህ የኢስሊም የቁርጥ ቀን ሌጆች ዜና መዋእሌ የተገኙ ተምሳላታዊ 
ገዴልቻቸውን ከዚህ ቀጥል እንመሇከታሇን፡፡  

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇተከዮቻቻው እንዱህ በማሇት 
ጥያቄ አቀረቡ፡-  

“ሰዎች ሆይ! አሊህ የሚሰጠውን ምንዲ በማሰብ ሇአላክሳንዯሪያው ንጉስ 
ሙቀውቂስ ይህን ዯብዲቤ ከእናንተ ውስጥ የሚሰጥሌኝ ማን ነው?”  

ዒቲብ ኢብን አቢ በሌታእ (ረ.ዏ.) በፌጥነት ተነስቶ ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
አጠገብ ከዯረሰ በኋሊ እንዱህ አሇ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኔ እወስዴሌዎታሇሁ፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛም (ሰ.ዏ.ወ.) ዒቲብን ወዯ ግብጽ ሊኩት፡፡ 

ዒቲብ ኢብን አቢ በሌታእ አላክሳንዯሪያ (ግብጽ) እንዯዯረሰ የነቢዩን 
(ሰ.ዏ.ወ.) ዯብዲቤ ሇንጉሱ አነበበሇት፡፡ ሙቀውቂስ ዒቲብ ከጏኑ እንዱሆን 
ጋበዘው፡፡ የኃይማኖት አባቶች እንዱሰበሰቡም አዯረገ፡፡ ከዚህ በኋሊ 
ያሇውን የታሪኩን ክፌሌ ከራሱ ከዒቲብ (ረ.ዏ.) ትረካ አብረን እንከታተሌ፡
-  

“ሙቀውቂስ እንዱህ አሇኝ ፡- “ግንዛቤ ሊገኝበት ስሇምፇሌገው ጉዲይ ካንተ 
ጋር መወያየት እፇሌጋሇሁ፡፡”  

“እካክህ መወያየት እንችሊሇን፡፡”  
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“አሇቃህ ነቢይ ነውን?” 

“አዎን፣ እርሳቸው የአሊህ መሌክተኛ ናቸው”  

“እርሱ እውነተኛ ነቢይ ከሆነ ከምዴሩ እንዱወጣና በስዯት ወዯ ላሊ ቦታ 
ሄድ እንዱኖር ያስገዯደትን የራሱን ሰዎች ያጠፊሇት ዘንዴ ሇምን አሊህን 
አይሇምንም?” አሇ፡፡  

እኔም ሇዚህ የሚከተሇውን መሌስ ሰጠሁት፡-  

“የማሪያም ሌጅ ኢየሱስ ትክክሇኛ ነቢይ መሆኑን ትመሰክራሇህን? እርሱ 
እውነተኛ ነቢይ ከሆነ ሕዝቦቹ ሲይዙት፣ ሉሰቅለት ሲሞክሩና ላሊም 
ስቃይ ሲያዯርሱበት ወዯ ሰማይ ከመሄዴ ይሌቅ አሊህ ያጠፊሇት ዘንዴ 
ሇምን አሌፀሇየም?” 

ሙቀውቂስ ይህን ንግግሬን ካዲመጠ በኋሊ መሌስ አሌነበረውም፡፡ 
ሊሌተወሰነ ጊዜ ያክሌ ዝም ብል ሲያስብ ቆይቶ ቃሊቶቼን እንዴዯግምሇት 
ጠየቀኝ፡፡ ቀዯም ብዬ የነገርኩትን ነገር ዯግሞ ካዲመጠ በኋሊ አሁንም 
የተወሰነ ጊዜ ፀጥ ብል ሲያስብ ቆይቶ እንዱህ አሇ፡-  

“የተናገርከው ነገር መሌካም ነው፡፡ ብሌህ ሰው ነህ፡፡ የተናገርከው 
ትክክሇኛ የሆኑ ቃሊትን ነው፡፡ የሊከህም ሰው እንዲንተው ብሌህ መሆን 
አሇበት፡፡”  

ይህንን የሙቀውቂስን ንግግር ተከትል እንዱህ አሌኩት፡-  

“ከአንተ በፉት በዚህ በግብጽ ምዴር አምሊክ ነኝ የሚሌ አንዴ ሰው 
ስሌጣን ሊይ ነበር፡፡ ይህ ሰው ፇርኦን የሚባሌ ሲሆን ትእቢቱንና 
ግዴዴሩን ያስተዋሇው ኃያለ አሊህ በዚህም ሆነ በመጪው ዒሇም 
ቅጣቱን አከናንቦታሌ፡፡ ከዚህ ሰው ትምክህት ሌትወስዯው የሚገባህ 
ትምርት አሇ፡፡”  

ሙቀውቂስ እንዱህ አሇ፡-  

“እኛ የራሳችን የሆነ ኃይማኖት አሇን፡፡ ከዚያ የተሻሇ ነገር እስካሊገኘን 
ዴረስም የያዝነውን አንሇቅም፡፡”  
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በዚህ ጊዜ እንዱህ አሌኩት፡-  

“ኢስሊም እናንተ ከምትከተለት ኃይማኖት በእርግጠኝነት በጣም የበሇጠ 
ነው፡፡ ኃያለ አሊህ ሇሕዝቦቹ የመረጠው ወዯሆነው የኢስሊም ኃይማኖት 
ትገባ ዘንዴ ግብዣችንን እናቀርብሌሃሇን፡፡ ሙሏመዴ ሙስጦፊ (ሰ.ዏ.ወ.) 
አንተን ብቻ ሳይሆን የሰውን ዘር በሙለ ነው ወዯ ኢስሊም የጠሩት፡፡ 
ከሁለም በሊይ ጨካኝና መጥፍ የነበሩት የቁረይሽ ከሃዱያን ናቸው፡፡ 
ከሁለም በሊይ ሇነቢዩም ሆነ ሇሙስሉሞች  ጠሊትነት ያሊቸው ሕዝቦች 
አይሁዲውያን ናቸው፡፡ ከሁለም የተሻሇ የሚቀርቧቸው ዯግሞ 
ክርስቲያኖች ናቸው፡፡ ሙሣ (ዏ.ሰ.) የእየሱስን መምጣት እንዲበሰሩት 
ሁለ ኢየሱስ (ዏ.ሰ.) ዯግሞ የሙሏመዴን (ሰ.ዏ.ወ.) መምጣት እንዱሁ 
አብስረዋሌ፡፡ እኛ አሁን እናንተን ወዯ ቁርአን የምንጠራችሁ ሌክ እናንተ 
ክርስቲያኖች የተውራት ተከታዮች የሆኑትን አይሁዲውያን ወንጌሌን 
እንዱቀበለ እንዯጋበዛችኋቸው ብጤ ነው፡፡ ሁለም ቢሆን በዘመኑ 
የተሊከሇትን ነቢይ መከተሌ ነው ያሇበት፡፡ እናንተን ወዯ አኢስሊም 
ስንጠራችሁ እናንተን ከእየሱስ ኃይማኖት መሇየታችን አይዯሇም፡፡ 
እንዱያውም በተቃራኒው በሃይማኖታችሁ የታዘዛችሁትን መሌእክት 
እንዴታራምደ ነው እዴሌ የምንከፌትሊችሁ፡፡”  

ሙቀውቂስ እንዱህ አሇ፡-  

“የዚህን ነቢይ ኃይማኖት መረመርኩት፡፡ እንዯሚገባኝ ከሆነ ኃይማኖቱ 
ከዒሇም እንዴንገሇሌ አያዝም፡፡ እንዱሁም የሚወዯዴና ተቀባይነት 
ያሇውንም ነገር አይከሇሌም፡፡ እርሱ መንገደን የሳተ አስማተኛ 
አይዯሇም፡፡ እንዱሁም የሩቁን ምስጢር አውቃሇሁ ብል የሚዋሽም 
አይዯሇም፡፡ ከዚያ በተቃራኒ ነቢይ መሆኑን የሚያሳዩ ምሌክቶች አሌለ፡፡ 
የሆነ ሆኖ እኔ ጉዲዩን በጽሞና መመርመር ይኖርብኛሌ፡፡”  

ሙቀውቂስ ይህን ካሇ በኋሊ ቆየት ብል ሇነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ዯብዲቤ 
የጻፇሊቸው ቢሆንም ከዚህ የተሻሇ እርምጃ ሇማዴረግ ግን አሌቻሇም፡፡ 
ኢስሊምንም አሌተቀበሇም፡፡ ሇእኔ ግን የሚከተሇውን ምክር ሇገሰኝ፡-  
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“ተጠንቀቅ! ክርስቲያኖች ካንተ አንዴም ቃሌ እንዱሰሙ አታዴርግ፡፡ 
ሉጏደህ ይችሊለና፡፡” 

እነዚህ የሃቲብ ቃሊት ምን ዒይነት ያማሩና ተምሳላታዊ ናቸው! ምን 
አይነት የጀግንነትና አርቆ አስተዋይነት አብነት ነው! በአንዴ ፇሊጭ 
ቆራጭ ንጉሥ ፉት ቆሞ ያሇምንም ፌርሃት አቋምን መግሇጽ መቻሌስ 
ምን ዒይነት ቆራጥነት ነው! 

ኪስራ ፔርቬዝ ሇተባሇው የፊርስ (ኢራን) ንጉስ የተሊከውን ዯብዲቤ ይዞ 
የሄዯው ዯግሞ አብደሊህ ኢብን ሁዘይፊ (ረ.ዏ.) ነበር፡፡ ኪስራ ገና 
ዯብዲቤው ሙለ በሙለ ተነቦ ሳያሌቅ የያዘውን መሌእክት እንኳን 
በቅጡ ሳይገነዘበው በንዳት ቱግ የሚያዯርገው ነገር ተከሰተ፡፡ ይኸውም 
የነቢዩ ስም ከእርሱ ስም ቀዴሞ መጻፈ ነበር፡፡ ከዚያም ያንን የተባረከ 
ዯብዲቤ ከመሌእክተኛው እጅ ተቀብል ቦጫጭቆ ጣሇው፡፡ 
መሌእክተኛውንም ፀያፌ በሆኑ ቃሊት ወረፇው፡፡  

ከእምነቱ በሚቀዲ ታሊቅ የጀግንነትና የክብር መንፇስ አብዯሊህ (ረ.ዏ.) 
ሇኪስራና ሇተከታዮቹ የሚከተሇውን ንግግር አዯረገሊቸው፡-  

“እናንት የፊርስ ሕዝቦች! የዘመናቶቻችሁን ብዙውን ክፌሌ ያሇነቢይና 
ያሇ መጽሏፌ ኖራችኋሌ፡፡ እናንተ አሁን በእጃችሁ የሚገኘውን መጠነኛ 
ስፊት ያሇው ግዛት ነው የምትቆጣጠሩት፡፡ ሕይወታችሁን ዯግሞ ቅዠት 
በመሰሇ ሁኔታ እየገፊችሁ ነው፡፡ ከምዴር ውስጥ እናንተ 
የማትቆጣጠሩት ክፌሌ ዯግሞ እጅግ ታሊቅ ነው፡፡ ኪስራ ሆይ! 
የዚህኛውንም ሆነ የመጪውን ዒሇም ምንዲ የሚሹ ብዙ መሪዎች ካንተ 
በፉት አሌፇዋሌ፡፡ የመጪውን ዒሇም ፀጋ የሚሹ የሆኑት የዚህንም 
ዒሇም ምንዲ አግኝተዋሌ፡፡ ሆኖም ግን የዚህችን ዒሇም ምንዲ ብቻ ይሹ 
የነበሩ የመጪውንም ዒሇም ምንዲ አጥተዋሌ፡፡ እንዴትቀበለት ሇእናንተ 
ያቀረብንሊችሁን ይህን ኃይማኖት ዝቅ አዴርጋችኋሌ፡፡ በአሊህ ይሁንብኝ! 
የትም ብትሆን ይህ ዝቅ ያዯረግኸው ነገር ያጋጥምሃሌ፡፡ ያኔ ፌርሃት 
የማይሇቅህ ሲሆን ራስህን ሇመከሊከሌም አትችሌም፡፡”  
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“ሇዚህ ንግግሬ ኪስራ የሰጠኝ መሌስ ንግስናውና በእጁ ያሇው ሃብት 
የራሱ የግለ እንዯሆነና እሸነፊሇሁ ብል እንዯማይፇራ እንዱሁም 
ሥሌጣኑን የሚጋራው ማንም እንዯላሇ ነው፡፡ ያንን ከተናገረ በኋሊም 
ወዯውጭ አውጥተው ይጥለኝ ዘንዴ ሇአገሌጋዮቹ ትእዛዝ ሰጣቸው፡፡”  

አብዯሊህ የኪስራን ቤተመንግስት እንዯሇቀቀ ከፇረሱ ሊይ ወጥቶ ወዯ 
መዱና አመራ፡፡ በጉዞ ሊይ እያሇም የሚከተሇው ሃሳብ በአእምሮው ሊይ 
እየተመሊሇሰበት ነበር፡-  

“በአሊህ ይሁንብኝ! በእኔ ሊይ ሇሚዯርሰው ነገር ምንም ግዴ አሌነበረኝም 
(ብገዯሌም ወይም በሕይወት ብቆይ)፡፡ እኔ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) መሌእክት 
አዴርሻሇሁ፤ ይኸው ነው፡፡”  

ይህ ነበር እንግዱህ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.0.ወ.) ዯብዲቤ ሇአምባገነኑ 
ኪስራ ፔርቬስ ያዯረሰሇት ሌበ ሙለ ጀግና ገዴሌ፡፡ በእርግጥም እርሱ 
ሕይወቱን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ቢሆንም ተሌእኮውን በብቃት በመፇፀሙ 
ሰሊማዊ ሕሉናን ይዞ ነበር ወዯ ሃገሩ የተመሇሰው፡፡ 

ከዚህ ቀጥል የሚቀርበውም ታሪክ የዚሁ ዯንዲና ሌብ ያሇው ሙስሉም 
ጀግና የአብዯሊህ ኢብን ሁዘይፊ (ረ.ዏ.) ታሪክ ሲሆን አቻ ያሌተገኘሇት 
ወኔ ባሇቤት መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ትምህርታዊነቱ የሊቀ ነው፡፡  

በኡመር (ረ.ዏ.) የኸሉፊነት ዘመን ቄሳሪያ ወዯምትባሇው የዯማስቆ 
አውራጃ የሙስሉም ሰራዊት ተሌኮ ነበር፡፡ አብዯሊህ ኢብን ሁዘይፊም 
ከዚሁ ሰራዊት ውስጥ ይገኝ ነበር፡፡ በውጊያ ሊይም በሮማውያን ተማረከ፡
፡ ከንጉሳቸው ፉት ካቀረቡት በኋሊም እንዱህ አለ፡-  

“ይህ የሙሃመዴ ባሌዯረባ ነው፡፡” 

ከአንዴ ቤት ውስጥ ያሇምንም ምግብና ውሃ ከተቆሇፇበት በኋሊ የተወሰነ 
የወይን ጠጅና የአሳማ ስጋ እንዱበሊ ተሊከሇት፡፡ አብዯሊህ ሇሶስት ቀናት 
ያህሌ በዚያ ወይን ጠጅና የአሳማ ስጋ ሊይ እጁን አሇማሳረፈን 
ተከታተለት፡፡ ከዚያም ሇንጉሣቸው እንዱህ አለት፡-  
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“እስረኛው በጣም ተዲክሟሌ፡፡ እንዱወጣ የማታዯርገው ከሆነ መሞቱ 
አይቀርም፡፡”  

ንጉሱ ወዯርሱ እንዱቀርብ ካዯረገው በኋሊ እንዱህ በማሇት ጠየቀው፡-  

“ይህን ምግብ እንዲትበሊና መጠጡንም እንዲትጠጣ ያገዯህ ምንዴን 
ነው?” አብዯሊህ እንዱህ አሇ፡-  

“እርግጥ ነው አንዴ ሙስሉም እነዚህን ነገሮች ወዯ ሆደ ማስገባት 
ያሇበት በጣም አዯገኛ ከሆነ ሁኔታ ውስጥ ከወዯቀና ምርጫ ከላሇው 
ብቻ ነው፡፡ እኔ ዯግሞ ራሴንም ሆነ ኃይማኖቴን በእናንተ ፉት መቀሇጃ 
አዴርጌ ሇማቅረብ አሌፇሇግኩም፡፡”  

ሇዚህ ክብር የተመሊበት አስተያየት አፀፊ ንጉሱ የሚከተሇውን ተናገረ፡-    

“ክርስቲያን ብትሆንና ካሇኝ ሃብት ውስጥ ግማሽ ያህለን ብሰጥህ፣ 
እንዱሁም በግዛቴ ውስጥ ሁለ ተጋሪ ባዯርግህና ሴት ሌጄንም በጋብቻ 
ብሰጠህ ምን ይመስሌሃሌ?”  

ሇዚህ የንጉሱ ጥያቄ አብዯሊህ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መሇሰ፡-  

“ያሇህን ሃብት ሁለ እንዱሁም የመሊው አረቢያን ሃብት ብትጨምርሌኝ 
ከሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) ኃይማኖት ሇቅጽበት ያክሌ እንኳን አሌዞርም፡፡”  

“እንዯዚያ ከሆነ እገዴሇሃሇሁ፡፡” አሇ ንጉሱ፡፡  

“ያንን መወሰን ያንተ መብት ነው” አሇ አብዯሊህ (ረ.ዏ.)፡፡  

ከዚያ በኋሊ አብዯሊህ በመስቀሌ ሊይ ተሰቀሇ፡፡ የቀስት ፌሊፃቸውን 
በማስወንጨፌና ጨረፌ እያዯረገው እንዱያሌፌ በማዴረግ ሉያስፇራሩት 
ሞከሩ፡፡ ከዚያም ሇመጨረሻ ጊዜ ክርስቲያን ይሆን ዘንዴ አዴሌ 
ተሰጠው፡፡ ያ የተባረከ ሶሃባ ትንሽ ዝንባላ አንኳን ሳይታይበት ቀረ፡፡ 
በዚህ ጊዜ ንጉሱ “ወይ ክርስቲያን ትሆናሇህ፤ ካሌሆነ ግን በፇሊ ዘይት 
ውስጥ እንከትሃሇን” አሇ፡፡  
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አብዯሊህ (ረ.ዏ.) አሁንም ከአቋሙ ፌንክች ባሇማሇቱ ከነሃስ በተሰራ 
ትሌቅ ማሰሮ ውስጥ ከሌክ በሊይ የፇሊ ዘይት ቀረበ፡፡ ከዚያም ንጉሱ 
ከሙስሉም ምርኮኞቹ አንደ እንዱቀርብ አዘዘ፡፡ ከዚያም ክርስቲያን 
አንዱሆን ግብዣ ቀረበሇት፡፡ ምርኮኛው ግብዣውን ውዴቅ ሲያዯርግ 
በዚያ የፇሊ ማሰሮ ውስጥ እንዱገባ ተዯረገ፡፡ አብዯሊህ (ረ.ዏ.) ይህን ጉዴ 
ያስተውሊሌ፡፡ የዚያ ሙስሉም ቆዲ በቅጽበት ተገሽሌጦና ሥጋው 
ከአጥንቱ ተሇይቶ መንሳፇፌ ጀመረ፡፡  

ንጉሱ አሁንም አብዯሊህ ክርስቲያን ይሆን ዘንዴ ሃሳብ አቀረበሇት፡፡ 
አሁንም ሃሳቡን ውዴቅ ሲያዯርግ እዚያ ማሰሮ ውስጥ እንዱያስገቡት 
ትእዛዝ ሰጠ፡፡ አብዯሊህ ወዯ ማሰሮው ውስጥ ሉጣሌ ሲሌ ማሌቀስ 
ጀመረ፡፡ ሃሳቡን ቀይሮ ይሆናሌ ብል ያሰበው ንጉሥ አብዯሊህ እንዯገና 
ወዯርሱ እንዱቀርብ በማዴረግ ክርስቲያን እንዱሆን ሇአንዳና ሇመጨረሻ 
ጊዜ ጥያቄ አቀረበሇት፡፡ እምቢተኛነቱን ሲገነዘብም ንጉሱ በንዳት፡-  

“ታዱያ ሇምን አሇቀስክ?” በማሇት ጠየቀው፡፡ 

“ያሇቀስኩት” አሇ አብዯሊህ “ሇራሴ ‘አሁን እዚህ ጋን ውስጥ ሌትጣሌ 
ነው፡፡ ነፌስህም በቅጽበት ከአካሌህ ትሇያሇች አሌኩት’ እኔ ግን በእውነት 
በአካሊቴ ሊይ ባለት ፀጉሮች ቁጥር ብዙ ነፌሶች ኖረውኝ ሇአሊህ ስሌ 
ሁለም በዚህ ጋን ውስጥ ቢጣለ ፌሊጏቴ ነበር፡፡” የአብዯሊህ አቋም 
ንጉሱን በጣም አስዯነቀው፡፡ የእምነቱ ጽናት፣ ታማኝነቱ፣ ቆራጥነቱ፣ 
ሇኢስሊም የነበረው ጥሌቅ ፌቅር ተጽእኖ አሳዯረበት፡፡ እናም አብዯሊህን 
እንዱህ ሲሌ ጠየቀው፡-  

“ነጻ እሇቅህ ዘንዴ ጭንቅሊቴን አንዴ ጊዜ ሳመኝ?” 

“ሁለንም ሙስሉም እስረኞች ጭምር የምትሇቅ ከሆነ?” ሲሌ አብዯሊህ 
ጠየቀ፡፡  

አፄው ይህንን ሇማዴረግ ተስማማ፡፡ አብዯሊህ ዯግሞ ሇራሱ  

“ከአሊህ ጠሊቶች መካከሌ አንደ የሆነውን ሰው ስሜው እኔንና ላልቹን 
ሙስሉም እስረኞች በሙለ ይሇቅቀናሌ፡፡ ይህንን በማዴረጌ ምንም ጥፊት 
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ሉኖርብኝ አይችሌም፡፡” ሲሌ አሰበ፡፡ ከዚያ ቀጥ ብል ወዯ አፄው ሄዯና 
ገንባሩን ሳመው፡፡ ሁለም ሙስሉም እስረኞች ተሇቅቀው ሇአብዯሊህ 
ተሰጡ፡፡  

በመጨረሻ አብዯሊህ ኢብን ሁዘይፊህ (ረ.ዏ.) ወዯ ኡመር ኢብን አሌ-
ኸጧብ መጣና ስሇሆነው ነገር ሁለ አወራቸው፡፡ ኡመርም እጅግ በጣም 
ተዯሰቱ፡፡ እስረኞቹን ሲመሇከቱም “እያንዲንደ ሙስሉም የአብዯሊ ኢብን 
ሁዘይፊህን ጭንቅሊት የመሳም ግዳታ አሇበት፡፡ እኔው እጀምራሇሁ፡፡” 
በማሇት ከተቀመጡበት ተነስተው የአብዯሊህ ኢብን ሁዘይፊህን (ረ.ዏ.) 
ጭንቅሊት ሳሙ፡፡ በዚያን ጊዜ ሰማኒያ የሚሆኑ ሙስሉም እስረኞች 
ነበሩ ነጻ የተሇቀቁት፡፡  

ሙስሉሞች ነገሮችን የሚመዝኑተና የሚያስተውለት በዚህች በቅርቢቱና 
ጠፉ በሆነችው ዒሇም ሳይሆን በመጪው ዒሇም መነጽር ነው፡፡ ይህን 
የሚያዯርጉት ኃይማኖታቸው የምናብ አዴማሳቸውን ስሇሚያሰፊሊቸው 
ነው፡፡  

ላሊው ሇእምነቱ ጥሌቅ ፌቅር የነበረው ጀግና ወህብ ቢን ከብሻህ (ረ.ዏ.) 
ነው፡፡ የዚህ ክቡር ሶሃባ መቃብር  የሚገኘው በቻይና ነው፡፡ ነቢዩ 
ወህብን ወዯቻይና ሄድ ኢስሊምን እንዱሰብክ ታሊቅ የሆነ ተሌእኮን 
አሸክመው ሊኩት፡፡ ይሁን እንጂ በዚያ ዘመን አንዴ ሰው ከመዱና ተነስቶ 
ቻይና ሇመዴረስ አንዴ ዒመት ያክሌ ጊዜ ይፇጅበት ነበር፡፡ ወህብ ኢብን 
ከብሻህ (ረ.ዏ.) ቻይና ከዯረሰ በኋሊ ኢስሊምን እያስፊፊ ሇረዥም ዘመን 
ቆይቶ የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ናፌቆት በጣም ስሇበረታበት ዒይናቸውን ሇማየት 
ወዯ መዱና ተመሇሰ፡፡ አንዴ ዒመት ከፇጀ የመከራ ጉዞ በኋሊም መዱና 
ዯረሰ፡፡ ሆኖም ግን ምን ያዯርጋሌ! ናፌቆት እንዲንገበገበውና ዒይናቸውን 
ሇማየት እንዯጓጓ ነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) ሳያያቸው ሉቀር ግዴ ሆነ፡፡ ሞተው 
ነበር የዯረሰው፡፡  

ምንም እንኳን ናፌቆቱና ሰቀቀኑ ቢበረታበትም እንዯገና ወዯ ቻይና 
መመሇስ ነበረበትና ጉዞውን ቀጠሇ፡፡ ምክንያቱም ይህንን የተቀዯሰ ዒሊማ 
እንዱያራምዴ ኃሊፉነት የሰጡት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
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እንዯመሆናቸው ትእዛዛቸው መከበር ነበረበት፡፡ ወህብ ኢብን ከብሻ (ረ.ዏ.) 
ቻይና ዯርሶ እምነቱን እያስፊፊ እያሇ እዚያው አረፇ፡፡ በዚህም ተግባሩ 
በቻይና የመጀመሪያው የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አምባሳዯር 
የመሆንን ዯረጃ ተጎናፀፇ፡፡  

ፇራሽ የሆነው አካለ በቻይና ቢቀበርም የማትሞተው ነፌሱ ግን ከአሊህ 
መሌእክተኛ ጋር ሌትገናኝ በብርሃን ወዯምታበራው መዱና መምጣቷ 
አሌቀረም፡፡  

የኦቶማን ቱርክ መሪ በነበረው ሱሌጣን ባያዚዴ ሁሇተኛና በወንዴሙ 
ጀም ሱሌጣን ተፇጥሮ የነበረው ሁኔታ በቀዯምት ቱርካውያን አባቶች 
መካከሌ የነበረውን ኢስሊማዊ ሥነ-ምግባርና የእምነታቸውን ጥሌቀት 
የሚያሳይ ነው፡፡  

እ.ኤ.አ. 1481 የኦቶማን ሱሌጣን በመሆን መንበሩን የያዘው ባያዚዴ 
ሁሇተኛው (አሊህን ከመፌራቱ የተነሳ ቅደስ ባያዚዴ በመባሌም 
ይታወቃሌ) የመጀመሪያዎቹን 14 የሚሆኑ የሥሌጣን ዒመታት 
ያሳሇፇው ከወንዴሙ ጀም ሱሌጣን ጋር በመወዛገብ ነበር፡፡ ሇዚህም 
እንዯምክንያት የሚቆጠረው ጀም ሱሌጣን የኦቶማን ቱርክ ሱሌጣንነት 
ሇእኔ ይገባኛሌ ማሇቱ ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ ባያዚዴ ሁሇተኛ ከክርስቲያኑ 
ዒሇም ጋር የነበረውን ፌትጊያ ንቃት ባሇው ሁኔታ እንዲይከታተሇው 
አንቅፊት መፌጠሩ አሌቀረም፡፡  

ይህ በእንዱህ እያሇም ጀም ሱሌጣን የሚከተሇውን ሃሳብ ሇባያዚዴ 
ሁሇተኛ አቀረበሇት፡-  

“ሃገራችንን ሇሁሇት እኩሌ ቦታ ሊይ እንክፇሌና አንዯኛውን ክፌሌ አንተ 
አስተዲዴር ላሊኛውን ክፌሌ ዯግሞ እኔ አስተዲዴራሇሁ፡፡”  

ባያዚዴ ይህንን የወንዴሙን ሃሳብ ውዴቅ በማዴረግ እንዱህ አሇው፡-  

“ወንዴሜ ሆይ! ይህ አገር የእኔና ያንተ ብቻ ሳይሆን የሕዝቡም ነው፡፡ 
እኛ የምንከፊፌሇው ከሆነ ኃይለ ይዲከማሌ፡፡ ከዚያም እኛ ዯካማ የሆኑ 
ሁሇት ትንንሽ ሃገራት መሪዎች እንሆናሇን፡፡ ይህ ዯግሞ ታሊቅ የሆነ 
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ውዴቀትን ነው የሚያመጣብን፡፡ እኔን በተመሇከተ አካላን ሇሁሇት 
መቆራረጥ ወይም መክፇሌ እችሌ ይሆናሌ፡፡ ሃገሬና ሕዝቤ ግን በምንም 
መሌኩ ሇሁሇት አይከፊፇለም፡፡”  

ወንዴማማቾቹ ይህን ከተነጋገሩ በኋሊ ብዙም ሳይቆይ የሮዴ መሳፌንቶች  
ሃገራቸውን እንዱጏበኝ ሇጀም ሱሌጣን ግብዣ አቀረቡሇት፡፡ 
በንግግራቸው ትሕትና የተማረከው ጀም ብዙም ሳይጨናነቅ ግብዣቸውን 
ተቀብል ሄዯ፡፡ ይሁን እንጂ እነዚያ አጥባቂ ክርስቲያን የሆኑ መሳፌንት 
ቃሌ ኪዲናቸውን በማፌረስ ጀምን ሌክ እንዯ ባሪያ ሇጳጳሱ  ሸጡሊቸው፡፡ 
ጳጳሱ ዯግሞ ያንን የኦቶማን ቱርክ ሌዐሌ የሚቀጥሇውን የመስቀሌ 
ዘመቻ ሲከፌቱ በኦቶማኖች ሊይ ሉጠቀሙበት እቅዴ ነዴፇዋሌ፡፡ ይሁን 
እንጂ በዚህ አኳያ ሉሳካሊቸው እንዯማይቻሌ የተገነዘቡት ጳጳስ ጀም 
ሱሌጣን ክርስቲያን እንዱሆን ሃሳብ አቀረቡሇት፡፡ ይህ ዴፌረታቸውም 
የጀም ሱሌጣንን ስሜት በኃይሌ ጏዲው፡፡ በጣም በሃዘን እንዯተነካም 
ጳጳሱን እንዱህ አሊቸው፡-  

“የኦቶማን ቱርክን ግዛት ቀርቶ መሊው ዒሇምን ቢሰጡኝ እንኳን 
ኃይማኖቴን በፌፁም አሌቀይርም፡፡”  

መስቀሇኞች ኢስሊምን ሇመጉዲት ሉጠቀሙበት እንዯሚፇሌጉ የተገነዘበው 
ጀም ኃያለ አሊህን አምርሮ እንዱማፀንና ከዚህ ጉዴ እንዱያወጣው 
ማዴረግ መቻለ የኃይማኖቱን ጽናትና ቀናኢ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ እንዱህ 
በማሇት ነበር አሊህን የተማፀነው፡-  

“ጠባቂዬ ሆይ! የሙስሉሙን ዒሇም ሇመጉዲት ከሃዱያን እኔን መሣሪያ 
አዴርገው ሉጠቀሙብኝ ፇሌገው ከሆነ ከዚህ በሊይ ባሪያህ በሕይወት 
እንዱቆይ አታዴርግ፡፡ ነፌሴን ወዯተከበረው ቦታህ በፌጥነት ውሰዲት፡፡
…”  

ይህ ያዯረገው ፀልት ተቀባይነት ያገኘ ይመስሊሌ፡፡ ጀም ገና የ36 ዒመት 
ጏሌማሳ እያሇ በኔፕሌስ አረፇ፡፡ በመሞቻው የመጨረሻ ቀናቶች አጠገቡ 
ሇነበሩት ሰዎች የሚከተሇውን ኑዛዜ መተው ችልም ነበር፡፡  
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“የመሞቴን ዜና በመሊው ዒሇም ያሇ ሕዝብ ሁለ ይስማ፡፡ ምክንያቱም 
ከሃዱያን በሙስሉሞች ሊይ ሉያዯርሱ ሇሸረቡት ሴራ እንዯመሣሪያ 
ሉጠቀሙብኝ እንዯማይችለ  ግሌጽ ይሆናሌና፡፡ ከዚያ በኋሊ ወዯ 
ወንዴሜ ሱሌጣን ባያዚዴ ሂደ፡፡ ከዚያም ምንም ያክሌ አስቸጋሪ ቢሆን 
አስከሬኔን ወዯሃገሬ በማስወሰዴ እንዱቀብረኝ ንገሩት፡፡ በከሃዱያን ምዴር 
ሊይ መቀበር አሌሻምና፡፡ እስካሁን ዴረስ በእኔና በርሱ መካከሌ የሆነው 
ነገር ሁለ አንዳ ሆኗሌ፡፡  ይህን ጥያቄየን እንዯማይቃወም አረጋግጡ፡፡ 
በተጨማሪም ያለብኝን እዲዎች ሁለ እንዱከፌሌሌኝ ንገሩት፡፡ በፇጣሪዬ 
ፉት ባሇእዲ ሆኜ መቅረብ አሌሻምና፡፡ መሊ ቤተሰቤን፣ ሌጆቼንና 
ሲያገሇግለኝ የነበሩትን ሁለ ይቅርታ ያዴርግሊቸው፡፡ ባለበት ሁኔታም 
ይቆዩ ዘንዴ ፇቃደ ይሁን፡፡”  

ወንዴምየው ሱሌጣን ባያዚዴ  ሁሇተኛ ይህ የጀም ኑዛዜ ተፇፃሚ 
እንዱሆን አዴርጓሌ፡፡  

ይህ ነው እንግዱህ ኢስሊምን የሚኖሩት ሰዎች የሚያሳዩት ትክክሇኛ 
ባህሪና ሁኔታ የሚንፀባረቅበት መንገዴ፡፡ እነዚህ ሁሇት ወንዴማማቾች 
በመጨረሻ ሊይ ያሳዩት መዯጋገፌና ሇሃገራቸው ብልም ሇመሊው 
ሙስሉም ዒሇም ያሳዩት ተቆርቋሪነት በአርአያነቱ የሚጠቀስ ነው፡፡ 
እንዱሁም ሇሕዝባቸው ያሊቸው አሳቢነት ሁሌጊዜም አንዴነቱና ሰሊሙ 
የተጠበቀ ሆኖ እንዱኖር ያዯረጉት መስዋእትነት ሇአብነት የሚበቃ 
ተምሳላታዊ ተግባር ነው፡፡  

በኦቶማን ቱርክ ባህር ኃይሌ ታሪክ ጉሌህ ሥፌራ የሚሰጠው ሥራ 
የሰሩ ኢሉያስ ኡሩክና ሂዚር የሚባለ ወንዴማማቾች ይገኛለ፡፡ እነዚህ 
ወንዴማማቾች የጂሃዴ ሰንዯቃቸውን በሜዱቴራኒያን ባሕር ሊይ 
ከማውሇብሇባቸው በፉት የተዋጣሊቸው  የባህር ሊይ ነጋዳዎች ነበሩ፡፡ 
ይሁን እንጂ ይህ የንግዴ እንቅስቃሴያቸው በሜዴቴራኒያን ባህር ሊይ 
ከጊዜ ወዯ ጊዜ አዯጋ እየተዯቀነበት ይሄዴ ጀመር፡፡ ይህም የሆነው 
በባህር ሊይ ነጣቂዎችና የመርከብ ጠሊፉዎት ምክንያት ነበር፡፡ ኡሩክ 
በባህር ወንበዳዎች  ተይዞ ሇባርነት ከተዲረገ በኋሊ ወንዴምየው ሂዚር 
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ረኢስ ወንዴሙን ሇማስሇቀቅ ቤዛ የሚሆን ገንዘብ ቢሌክም ተንኮሇኛ 
የሆኑት ወንበዳዎች ቃሊቸውን ሉጠብቁ ባሇመቻሊቸው የወንዴምየው 
የባርነት ዘመናት እየተራዘሙ ሄደ፡፡ በዚህ ብቻ ያሌረኩት ከሃዱያኑ 
ወንበዳዎች በባርነት ወዲገቱት ኡሩክ ክርስትናን ይቀበሌ ዘንዴ በዴፌረት 
የሚናገር ቄስ ሊኩ፡፡ ይሁን እንጂ የኡሩክ ረኤስ መሌስ በፉታቸው ሊይ 
እንዲረፇ ጥፉ አስዯንጋጭ ነበር፡-  

“እናንተ ዯንቆሮ መኃይማን ትክክሇኛ የሆነውን ኃይማኖት ትቼ እንዳት 
የሃሰት ኃይማኖት አባሌ ሌሆን እችሊሇሁ?” ነበር ያሊቸው፡፡ 

በዚህ ንግግር የተበሳጩት ጠሊፉዎች እንዱህ አለ፡-  

“ጉዲዩ እንዯዚያ ከሆነ ያንተ ሙሏመዴ1 ይምጣና ያዴንህ!” በአነስተኛ 
ጀሌባ ሊይ ከጫኑት በኋሊ ወዯ አንዴ ያሌታወቀና ራቅ ያሇ ህንጻ ውስጥ 
ወስዯው በመዯበቅ ባርነቱን እንዱቀጥሌ አዯረጉት፡፡  

በዚያ ጊዜም ኡሩክ ሇአሊህ እንዱህ በማሇት ሌመናውን አቀረበ፡-  

“መጠጊያዬ ሆይ! አንተ ባሪያህን እንዳት እንዯምትረዲኝ አሳያቸው፡፡”  

አሊህ ሌመናውን ከንቱ አሊስቀረውም፡፡ ብዙም ሳይቆይ ከእስር ነጻ 
የሚወጣበትን ሁኔታ አመቻቸ፡፡ ይህን ያገኘው በአሊህ ሊይ በነበረው 
የእምነት ጽናትና ባዯረገውም ተማጽኖ መሆኑን ያወቀው ኡሩክ  
ኃይማኖቱን ይበሌጥ አጥባቂ ሆነ፡፡ ከዚህ ክስተት በኋሊ ኡሩክ 
ከወንዴሙ ሂዚር ረኢስ ጋር በመሆን በሜዱቴራንያን የባህር ሊይ 
ወንበዳዎች ሊይ ምህረት የላሇው ጦርነት ከፇቱ፡፡  

የዳርዲናሌ ጦርነትም ላሊው አስዯናቂ የሆነና የአማኝ ሰውን ውስጣዊ 
የእምነት ግሇት ማሳያ ተምሳላት ነው፡፡  

                                                
1
 ነቢዩ ሙሏመዴን (ሰ.ዏ.ወ.) ማሇታቸው ነው፡፡  
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የዳርዲነሌን ጦርነት በአዛዥነት የመራውና በኋሊ በጡረታ የተገሇሇው 
ኮልኔሌ በጦርነቱ ውስጥ ክፈኛ የቆሰሇ ሲሆን በእሇታዊ የማስታወሻ 
መዝገቡ የሚከተሇውን አስፌሮ ተገኝቷሌ፡-  

“የዳርዲነሌ ጦርነት ከተካሄዯባቸው ቀናት ውስጥ በአንደ እሇት ነበር፡፡ 
በዚያ እሇት የተዯረገው ጦርነት እስከምሽት ዴረስ የቀጠሇ ሲሆን ምንም 
እንኳን በውጊያ መሣሪያ አንጻር የጠሊት ጦር የበሊይነት የነበረው 
ቢሆንም የማታ ማታ ዴለ የእኛ ነበር፡፡ ከመቆጣጠሪያ ማማዬ ሊይ ሆኜ 
የጦርነቱን እያንዲንዶን ሁኔታ በጉጉት እከታተሌ ነበር፡፡ “አሊህ! አሊህ!” 
የሚሇው የሙስሉም ተዋጊዎች ጩኸት አዴማሱን ሁለ የሞሊው ሲሆን 
አስፇሪና ታሊቅ ሽብር የሚሇቀውን የመዴፌ ዴምጽ ሳይቀር ውጦት 
ነበር፡፡  

ይህ በእንዱህ እያሇም የሆነ ሰዒት ሊይ ከአጠገቤ የሰው እርምጃ ኮቴ 
በመስማቴ ዘወር ስሌ ከሃምሳ አሇቃ ዒሉ ፉት ጋር ተጋጨን፡፡  ምን 
ችግር እንዯተፇጠረ የመጠየቅ እዴሌ እንኳን ሳሊገኝ ሁለንም ነገር 
በግሌጽ ያስረዲኝን ክንደን አሳየኝ፡፡ ያየሁትን በማየቴ በፌርሃት ሌቤ 
ራዯ፡፡ የግራ ክንደ አንጓ በመመታቱ እጁ ከነጣቶቹ ሉቆረጥ ዯርሷሌ፡፡ 
ተቆርጦ ወሇለ ሊይ ከመውዯቅ  የዲነውም  ገና ያሌተቆረጠ ስስ ቆዲ 
ይዞት ስሇነበር ነው፡፡ ሃምሳ አሇቃ ዒሉ ይህ ሁለ ሲሆን ከስቃዩ ብዛት 
ጥርሱን እያፊጨ ስቃዩን ሇመቋቋም ይሞክር ነበር፡፡ ከዚያም በቀኝ እጁ 
ከሰገባው ያሌወጣ ጩቤ አቀበሇኝና እንዱህ አሇ፡-  

“ኮማንዯር! እባክህ ቆርጠህ ጣሇው!”  

እነዚህ ጥቂት ቃሊት በውስጤ የፇጠሩብኝን መረበሽ ሁኔታዎች ብዙ 
እንዲገናዝብ ባያዯርገኝም ሇጊዜው ሇሰውየው ሊዯርግሇት የምችሇው ነገር 
ይህ ብቻ ስሇነበር እጁ ከክንደ ጋር የተንጠሇጠሇበትን ቆዲ በሰጠኝ ጩቤ 
ቆርጨ ጣሌኩት፡፡ ይህን ዘግናኝና የዯም ዝውውርን የሚያቆም ሥራ 
ከፇፀምኩኝ በኋሊ የሃምሳ አሇቃ ዒሉን ሞራሌ ከፌ ሇማዴረግ ጥረቴን 
እንዱህ በማሇት ቀጠሌኩ፡-  
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“ብዙ አትዘን ሃምሳ አሇቃ ዒሉ፡፡ አሊህ ከቁስሌህ ይፇውስህ፡፡” ሆኖም ግን 
ብዙም ሳይቆይ ሃምሳ አሇቃ ዒሉ ሇሕዝቦቹ እጁን ብቻ ሳይሆን መሊ 
አካለንም መስዋእት አዯረገ፡፡ ሉሞት አቅራቢያ አይኖቹን ሲከዴን በዯም 
ኩሬ ውስጥ እንዯተጋዯመ የሚከተሇውን ዒረፌተ ነገር ይዯጋግም ነበር፡-  

“ሙስሉሟ ሃገሬ ሇዘሊሇም ትኑር! ከእምነት እንዲታፇነግጥ አሊህ 
ይጠብቃት … ሕይወቴንም ሇኃይማኖቴ ብዬ የምሰዋ ያዴርገኝ!” 

በዳርዲን ጦርነት ሮማውያን የቆፇሯቸውና ሇመተኮሻነት ሙስሉም 
ቱርኮች የተጠቀሙባቸው ምሽጏች በጠሊቶቻቸው እንግሉዞች እንዲሌነበሩ 
ሆነው ተዯምስሰዋሌ፡፡ በውስጣቸው የነበረ ብዙ መሣሪያም እየፇነዲ ወዯ 
አየር የተበተነ ሲሆን ስሌሳ የሚሆኑ መዴፇኞችም ሰማእት (ሸሂዴ) 
ሆነዋሌ፡፡ በዚያ ውጊያ ከአንዴ ባታሉዮን ጦር የተረፈ ቢኖሩ አንዴ 
ካፒቴንና ሁሇት ወታዯሮች እንዱሁም አንዴ እንከናማ መዴፌ ብቻ 
ነበሩ፡፡  

ካፒቴኑ ያለበትን ሁኔታ በአካባቢያቸው ሇሚገኝ ጦር ሉያሳውቅ 
ወዯዚያው ሄዶሌ፡፡ ከሁሇቱ ወታዯሮች አንደ የሆነው ኮካ ሰይዴ 
የእንግሉዞች መርከብ ጭሷን እያንቧሇቀች ባህሩን ሰንጥቃ ስትሄዴ 
ያስተውሊሌ፡፡ ከዚያም በረዥሙ ከተነፇሰ በኋሊ አይኖቹ በእንባ ተሞለ፡፡ 
በሃዘን የቆሰሇችው ሌቡ በተስፊ መቁረጥና በጠሊት ፉት ምንም ማዴረግ  
ባሇመቻሌ ትመታሇች፡፡ ከዚያም እጆቹን ወዯ ሰማይ አነሳና እንዱህ 
በማሇት አሊህን መሇመን ጀመረ፡-  

“ጠባቂዬ የሆንከው አሊህ ሆይ! የኃይሌ ባሇቤት የሆንከው አሊህ ሆይ!  
ጥንካሬህን አሊብሰኝ፡፡”  

በቅጽበትም ኮካ ሰይዴ ከዚህ ዒሇም በሆነ መንፇሳዊ ኃይሌ የተሰወረ 
ያክሌ ሆነ፡፡ ከዚያም በጌታው ፉት ያሇ መሰሇ፡፡ እንባዎቹ ከአይኖቹ 
እየወረደ ጉንጩን ይነኩትና ወዯ መሬት ይፇሳለ፡፡ ከዚያም ሇአፌታ 
ያህሌ “ከአሊህ በስተቀር ኃይሌንም ሆነ ታሊቅነትን የሚያጏናጽፌ ማንም 
የሇም፡፡” በማሇት ከተናገረ በኋሊ በቅጽበት “አሊህ!” በማሇት ጩኸቱን 
ሇቀቀው፡፡ በዚያው ቅጽበት ጓዯኛው በግርምት ሇጉዴ እያስተዋሇው 



 35 

በግምት 276 ኪ.ግ. ወዯ ሚመዝነው የመዴፌ ጥይት አመራ፡፡ ከዚያም 
ተሸክሞት ወዯ መዴፈ ሊይ ካወጣው በኋሊ በአፈ ውስጥ አስገብቶ 
ሇሶስት ጊዜያት ያክሌ  በብረት መጏርጏሪያ ሸቀሸቀው፡፡ ይህን ሁለ 
ሲያዯርግ የዯረቱና የትከሻው ጡንቻ ሲንጫጫ ይሰማ ነበር፡፡ ሊቡ እንዯ 
ውሃ በመሊ አካለ  እየተንጠባጠበ በዯረቁ ከናፌሮቹ አሊህን እንዱህ 
በማሇት ተማፀነ፡-  

“አሊህ ሆይ! ጥንካሬዬን አትውሰዴብኝ!”  

በመጨረሻም የጦርነቱ እጣ ፊንታ በዚያ መዴፌ ውስጥ በጨመረው 
ሶስተኛ አረር ምክንያት ሙለ በሙለ ተሇወጠ፡፡ ዘ-ኦሽን (ውቅያኖስ) 
ተብሊ የምትጠራውና እስከ አፌንጫዋ በትጥቅ የሞሊችው የእንግሉዞች 
መርከብ በዚያ የመዴፌ ጥይት ተመትታ በእሳት በመያያዟ የእሳት 
ነበሌባሌ ሲጏረዴ ይታይ ነበር፡፡  

ይህን ሁኔታ ያስተዋሇው ከቫት ፓሻ እንዱህ አሇ፡-  

“የእኔ ሌጅ! በጣም የተሳካ ሥራ ሰርተሃሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ምን ሽሌማት 
ብሰጥህ እንዯምትመርጥ ንገረኝ፡፡”  

ይህ ሁለንም ነገር በመርሳት በአሊህ ሊይ ብቻ የሚመካ ምስኪን 
የሚከተሇውን ተናገረ፡-  

“አሇቃዬ! እኔ ምንም እንዱሰጡኝ አሌሻም፡፡ ሆኖም ግን ሌክ እንዯ ነጻ 
ትግሌ ስፖርተኛ ሰውነቴ የፇረጠመ በመሆኑ በቀን አንዴ ዲቦ ብቻ 
መመገቤ በቂ ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡ ስሇሆነም በየእሇቱ ሁሇት ዲቦዎች 
ይሰጡኝ ዘንዴ የሚመሇከታቸውን ያዙሌኛሌን? ያንን ካገኘሁ አሁንም 
በጠሊቶቼ ሊይ ጠንካራ እንዯሆንኩ መዝሇቅ እችሊሇሁ፡፡ 

ከቫት ፓሻ በዚህ በሰይዴ ጥያቄ ፇገግ ካሇ በኋሊ የጠየቀው 
እንዯሚሟሊሇት ቃሌ ገባሇት፡፡ ከዚያም ምሽቱ ሊይ ሁለም ሰው ራሽኑን 
አንዴ አንዴ ዲቦ ብቻ ሲቀበሌ ኮካ ሰይዴ ግን ሁሇት ዲቦ ወሰዯ፡፡ ይሁን 
እንጂ የዚህ አማኝ የሆነ ጀግና ሰው ሌብ ይህን ሉቀበሌ አሌቻሇም፡፡ 
የምግብ እጥረት በሰፇነበት በዚያ ጊዜ ከጓዯኞቹ  ተሇይቶ ሉጠቀም 
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አሌፇሇገም፡፡ የተሰጠውን ዲቦ ከመሇሰ በኋሊ ዲግመኛም ሁሇት ዲቦ 
ሊይቀበሌ ሇራሱ ቃሌ ገባ፡፡  
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ምዕራፌ ሁሇት 

ኢኽሊስ1 (ፌጹምነት) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) “ሥራ የሚሇካው በንያ (ቁርጠኛ ሃሳብ) 
ነው፡፡” ብሇዋሌ፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 

ይህም በመሆኑ የሁለም መሌካም ሥራዎች ፌሬ ነገርና የአምሌኮት 
ዒይነቶች ሁለ ዋነኛ ዒሊማ አሊህን ማስዯሰትና የእርሱን ውዳታ 
ማግኘት ነው፡፡ ይህን ማዴረግ የሚቻሇው ዯግሞ ኢኽሊስ (ፌጹምነት) 
ሲኖር ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ አንዴን መሌካም ሥራ ወዯ አምሌኮት 
(ኢባዲ) ዯረጃ ከፌ ሇማዴረግና ከአሊህ ዘንዴ ተቀባይነት እንዱኖረው 
ሇማስቻሌ ሌብን ፌጹማዊ ማዴረግ የግዴ ነው ማሇት ነው፡፡ አሊህ 
የሰዎችን መሌካም ሥራ የሚቀበሌበት ዋነኛ ቅዴመ ሁኔታ ወይም 
መሥፇርት ኢኽሊስ የሆነውም ሇዚሁ ነው፡፡ 

ኢኽሊስ ማሇት አንዴን መሌካም ሥራ የአሊህን ውዳታ ሇማግኘት ብቸኛ 
ዒሊማ መሥራትና ሥጋዊና ዒሇማዊ ጥቅማጥቅሞችን በመቀሊቀሌ 
አሇመበረዝ ማሇት ነው፡፡ ኢኽሊስ የላሇው ሥራ ሰሪውን ከማዴከምና 
በመጨረሻም ፌሬ የላሇው ከመሆን ያሇፇ እጣ የሇውም፡፡  

ኢኽሊስ ወዯ ኃያለ አሊህ ሇመቃረብ በሚዯረግ ጥረት ሊይ ሌብን የተሇያዩ 
ጥቅማጥቅሞችን በማሰብ ከመበከሌ መጠንቀቅን የሚያመሇክት ቃሌ 
ነው፡፡ እናም አንዴ ሰው መሌካም ሥራው ኢኽሊስ አሇው የሚባሇው 
ሇታይታ (ሪያእ) እና ሇኩራት (ዐጅብ) እስካሌሰራው ዴረስ ብቻ ነው፡፡  

ስሇሆነም የአሊህን ውዳታ ከማግኘት በመሇስ ማንኛውንም ምኞት ከሌብ 
ማስወገዴ በእያንዲንደ ሙስሉም ሊይ አስፇሊጊና ግዳታ የሆነ ተግባር 

                                                
1 በአረብኛ ኢኽሊስ የሚሇው ቃሌ “ኸሇሰ” ከሚሇው ሥርወ-ቃሌ የተገኘ ሲሆን 
ይህም ማሇት ማጥራት፣ አሇመቀሊቀሌና ንጹህ ማዴረግ የሚለትን ትርጓሜዎች 
ይይዛሌ፡፡ 
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ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዴ ሰው ሁሌጊዜም ማወቅና መጠንቀቅ ያሇበት 
ኢኽሊስ አሊቸው የሚባለ ሰዎች እንኳን ይህን ውብ የሆነ የሌብ ጌጥ 
የማጣት ቋሚ አዯጋ የተዯቀነባቸው መሆኑን ነው፡፡   

ይህም የሚሆነው ነፌስ በሰው ሌጅ ሊይ በመንገሷና በስጋዊ ስሜት 
ማየሌ ምክንያት ነው፡፡ እናም ሁሌጊዜም ከነፌስ በሊይ ሆኖ መኖር 
ከባዴና አስቸጋሪ የመሆኑን ያክሌ ኢኽሊስንም ጠብቆ መሌካም 
ሥራዎችን መከወን የዚያኑ ያክሌ አስቸጋሪ ነው፡፡ ይህን ጉዲይ 
አስመሌክቶ ዘኑን ሚስሪ የተናገረው ሁሌጊዜም ተጠቃሽ ነው፡- 

“ሁለም ሰው በአዯጋ ውስጥ ነው፤ የእውቀት ባሇቤቶች ብቻ ሲቀሩ፡፡ 
ሁለም የእውቀት ባሇቤቶች በአዯጋ ውስጥ ናቸው፤ ባወቁት ነገር 
የሚሰሩ ሲቀሩ፡፡ ሁለም መሌካም ሥራ የሚሰሩ ሰዎች በአዯጋ ውስጥ 
ናቸው፤ ኢኽሊስ ያሊቸው ብቻ ሲቀሩ፡፡ እንዱሁም ሁለም ኢኽሊስ 
ያሊቸው ሰዎች ቋሚ በሆነ አዯጋ ውስጥ ናቸው…”  

ይሁን እንጂ ያሇውን አስቸጋሪ ነገር ሁለ ተቋቁመው ኢኽሊስ ያሇው 
ሥራ መከወን የቻለ ሰዎች ታሊቅ የሆነን መሇኮታዊ ፀጋ የታዯለ 
ናቸው፡፡  

ሇአንዴ አማኝ ከኢኽሊስ የበሇጠ የአሊህን ውዳታ የማግኛ ላሊ ምንም 
ዒይነት መንገዴ የሇም፡፡ የአሊህም ዒሊማ ሰዎች በዚህች ምዴር ሊይ 
እያለ የእርሱን ውዳታ በመሻት የሰሯቸውን መሌካም ሥራዎች ይዘው 
እንዱገናኙት ነው፡፡ ይህን ጉዲይ አስመሌክቶ አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ١١: الزمر چٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ 

“በሌ እኔ አሊህን ኃይማኖትን ሇእርሱ ያጠራሁ ሆኘ አንዴገዛው ታዘዝኩ፡፡
” (አዝ-ዙመር፡ 11) 

 ٢: الزمر چچ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 
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“እኛ ወዯ አንተ መጽሏፈን በእውነት (የተመሊ) ሲሆን አወረዴነው፡፡ 
አሊህንም ኃይማኖትን ሇእርሱ ብቻ ያጠራህ ሆነህ ተገዛው፡፡” (አዝ-
ዙመር፡2) 

ኢኽሊስና ሥራን ማጥራት አንዴን አማኝ ከሰይጣን ጥቃት ያዴነዋሌ፡፡ 
ምክንያቱም ሰይጣን የሚሇክፇውና የሚቆጣጠረው ኢኽሊስ የላሇውን 
ሰው ነውና፡፡ አሊህ በብርሃን በተሞሊው መጽሏፈ እንዱህ ይሊሌ፡-  

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ک  چ 

 ٤٠ - ٣٩: الحجر چک  گ  گ  

 “(ኢብሉስ) አሇ፡- ጌታዬ ሆይ! እኔን በማጥመምህ ይሁንብኝ ሇእነርሱ 
በምዴር ሊይ (ኃጢአትን) እሸሌምሊቸዋሇሁ፡፡ መሊቸውንም አጠማቸውም 
አሇሁ፡፡ ከእነርሱ ፌጹሞቹ ባሮችህ ብቻ ሲቀሩ፡፡” (አሌ-ሑጅር፡ 39-40) 

አሊህ በሚቀጥሇው የቁርአን አንቀጽ የሚከተሇውን የምስራች የያዘ 
እውነት ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፡-  

﮺  چ  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴     ﮳       ﮲    ٤٠ - ٣٩: الصافات چے  ۓ  ۓ  

“ትሰሩትም የነበራችሁትን እንጂ ላሊን አትመነደም፡፡ ግን ምርጥ 
የሆኑት የአሊህ ባሮች (ቅጣትን አይቀምሱም)፡፡” (አስ-ሷፌፊት፡39-40) 

መሌካም ሥራ የቱንም ያህሌ ትንሽ ብትሆን በኢኽሊስና በሌባዊ እሳቤ 
ሌትሰራ ይገባሌ፡፡ ይህን ያዯረገ ሰውም ያሇ ኢኽሊስ ብዙ መሌካም ሥራ 
አግበስብሶ ከአሊህ ፉት ከሚቀርብ ሰው ይሌቅ በሊጭና እዴሇኛ ነው፡፡ 
የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ይሊለ፡-  

“ሥራችሁን አጥሩ! ይህን ካዯረጋችሁ ትንሽም ቢሆን ይበቃችኋሌ፡፡”  

ኢኽሊስና ሥራን ማጥራት መሇኮታዊ ቡራኬ አይሇየውም፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ እንዯሚከተሇውም ማሇታቸው ተጠቅሷሌ፡-  
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“አሊህ ይህን ኡማ (ሕዝብ) የሚረዲው በደዒው (ሌመናው)፣ የግዳታ 
ሶሊቶችን በመስገደና ሥራውን በማጥራቱ ነው፡፡” (ነሳኢ) 

እንግዱህ ከዚህ ሁለ ማብራሪያ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ኢኽሊስና 
ሥራን ማጥራት ሇዴሌ የሚያበቃ መሣሪያ መሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም 
በኢኽሊስ የተሰሩ መሌካም ሥራዎች ከብክሇት የተጠበቁና ምንም ዒይነት 
አዯጋ ስሇማያጋጥማቸው ነው፡፡ በታሪክ ገፆች ውስጥ እዚህም እዚያም 
ማንበብ እንዯሚቻሇው አነስተኛ ሰራዊትን ይዘው በሌባዊነት (ኢኽሊስ) 
የታገለና እጅግ ታሊቅ የሚባሌ ሰራዊትን በአሊህ ፇቃዴ ያሸነፈ ብዙ 
ናቸው፡፡ ይህም የሚያሳየው በሁለም የሕይወትና የአምሌኮት ዘርፌ 
ኢኽሊስ የዴሌ መሠረት መሆኑን ነው፡፡  

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሕይወት የተሞሊው በኢኽሊስ ነው ማሇት 
ይቻሊሌ፡፡  

ከዚህ ቀጥል የሚቀርበው ክስተት የተፇጠረው በመጀመሪያዎቹ 
የተሌእኳቸው ጊዜያት ሲሆን ሇዚህ ጥሩ ማሳያ ሆኖ ሉጠቀስ ይችሊሌ፡-  

ከሃዱያኑ የቁረይሽ ሹማምንት በተሇያዩ ጊዜያት አጏታቸውን አቡ 
ጧሉብን ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) በመሊክ ይህን ዲዕዋቸዉን እንዱተው 
ይነዘንዟቸው ነበር፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) በአንዴ ወቅት ይህን መሌስ ነበር 
የሰጡት፡-  

“አጏቴ ሆይ! በአሊህ ይሁንብኝ ፀሃይን በቀኝ እጄ፣ ጨረቃን ዯግሞ በግራ 
እጄ ቢያስጨብጡኝ እንኳ ይህን ተሌእኮዬን ፇጽሞ አሌተውም፡፡ ወይ 
አሊህ በዒሇም ሁለ ይዘረጋውና ተሌእኮዬ ያበቃሌ፡፡ አሇያም ዯግሞ በዚሁ 
ሊይ እያሇሁ እሞታሇሁ፡፡”  

አጋሪዎቹ የመካ ሰዎች በአቡ ጧሉብ በኩሌ ያዯረጉት ሙከራ 
እንዲሌሰመረሊቸው ከተረደ በኋሊ ራሳቸው በቀጥታ ወዯ አሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በመሄዴ ዴፌረት በተሞሊበት ሁኔታ የሚከተሇውን 
አቀረቡሊቸው፡-  
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“የምትፇሌገው ሃብት ከሆነ እንስጥህና ካንተ ጋር የሚወዲዯር አንዴም 
ሰው በመካከሊችን እስከማይኖር ዴረስ የናጠጥክ ሏብታም እናዴርግህ፣ 
የምትሻው መሪ መሆንን ከሆነም እንሹምህና መሪያችን ሁን፡፡ እንዱሁም 
የመካ ገዥም እናዴርግህ፡፡ የተከበረች ሴትን ማግባት ፇሌገህ ከሆነ 
በቁረይሽ ውስጥ ካለ ሴቶች ሁለ ቆንጆና የተከበረች የሆነችውን 
መርጠን እንዴርሃሇን፡፡ ይኽን ነገር እስከተውክ ዴረስ አንተ 
የምትፇሌገውን ነገር ሇማዴረግ ዝግጁ ነን፡፡”  

ሇዚህ የከሃዱያኑ ርካሽ አሇማዊና ስጋዊ ፌሊጏቶችን ብቻ የተንተራሰ 
ጥያቄ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሚከተሇውን መሌስ ሰጧቸው፡-  

“እኔ እናንተ ምንም ነገር እንዴትሰጡኝ አሌሻም፡፡ እኔ ሃብት፣ ንብረት፣ 
ንግስና፣ መሪነትን ወይም ሴትን አሌፇሌግም፡፡ እኔ ከእናንተ የምፇሌገው 
አንዴ ነገር ብቻ ሲሆን እርሱም የሃሰት አማሌክትን ትታችሁ አሊህን 
ብቻውን እንዴታመሌኩት ነው፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሕይወታቸውን የገፈት የአሊህን መሌእክት 
በማስተማርና በማሰራጨት ሲሆን ሇዚህ ዴርጊታቸውም ከሰዎች አንዴም 
ዒይነት አሇማዊ ጥቅማጥቅም በመፇሇግ ሇስሜታቸው አሊዯሩም፡፡ 
እርሳቸውም ሆኑ ላልች ቀዯምት የአሊህ ነቢያት ክቡር የሆነውን የአሊህ 
ኃይማኖት ወዯሰዎች ሲያዯርሱ ይህን የመሰሇ አቋም የነበራቸው 
መሆኑን ቁርአን ሲገሌጽሌን እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ١٢٧: الشعراء چ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ 

“በእርሱም ሊይ ምንም ዋጋ አሌሇምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዒሇማት ጌታ ሊይ 
እንጅ በላሊ ሊይ አይዯሇም፡፡” (አሽ-ሹዒራ፡127) 

የሚከተሇውና በነቢዩ ሙሣ (ዏ.ሰ.) ሕይወት ሊይ የዯረሰ ክስተት 
የኢኽሊስን ዯረጃ በጉሌህ ያንፀባርቃሌ፡-  

ኃያለ አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

  ڃ   ڃ  چ  ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦ   ڤ  ڦ  ڦڤڤ  ڤ

 ٢٣: القصص چچ  

 “ወዯ መዴየንም ውሃ በመጣ ጊዜ በርሱ ሊይ ከሰዎች ጭፌሮችን 
(መንጋዎቻቸውን) የሚያጠጡ ሆነው አገኘ፡፡ ከእነርሱ በታችም (ከውሃው 
መንጏቻቸውን) የሚከሇከለን ሁሇት ሴቶች አገኘ፡፡ ነገራችሁም ምንዴን 
ነው? አሊቸው፡፡ እረኞቹ ሁለ (መንጋዎቻቸውን) እስከሚመሌሱ 
አናጠጣም፡፡ አባታችንም ትሌቅ ሽማግላ ነው አለት፡፡” (ቀሶስ፡23) 

እነዚህ ሁሇት ሌጃገረድች ሳፈራና ሱፇይራ የሚባለ የነቢዩ ሹዒይብ 
ሌጆች ነበሩ፡፡ ነቢዩ ሙሣ (ዏ.ሰ.) ከሃገረ ግብጽ ተነስተው የሲናይን 
የሚያነዴ ምዴረ በዲ በማቋረጥ በረሃብና በጥም ሇስምንት ቀናት 
ተጉዘዋሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ አረፌ ባለበት ቦታ ነው ይህ ክስተት 
የተፇጠረው፡፡ በመሆኑም ዴካማቸውና ርሃባቸው እንዲሇ ሆኖ 
ውስጣቸው በነበረው ተፇጥሮአዊ ዯግነት ያንን ተቋቁመው ሇሌጆቹ 
ከብቶቻቸውን አጠጡሊቸው፡፡ እነርሱም አመስግነዋቸው ወዯ ቤታቸው 
ሄደ፡፡  

ኋሊ ሊይ ነቢዩ ሹዏይብ (ዏ.ሰ.) ሙሣን (ዏ.ሰ.) ምግብ ይቀማምሱ ዘንዴ 
ወዯቤት እንዱመጡ ጋብዘዋቸው ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ ሙሣ (ዏ.ሰ.) 
ሇቀናት ረሃብ የጠናባቸው ቢሆንም የተዯረገሊቸውን ግብዣ ሇመቀበሌ 
ሲያመነቱ ተስተዋለ፡፡ ሹዏይብ (ዏ.ሰ.) ይህ ሇምን እንዯሆነ ሙሣን 
(ዏ.ሰ.) ሲጠይቋቸው የሚከተሇውን መሌስ ሰጡ፡-  

“እኛ የዚህን ዒሇም ፀጋ ሁለ ብንሰጥ እንኳን ሇመጪው ዒሇም  
ያስቀዯምነውን አንዴ መሌካም ሥራ ሇመሇወጥ የማንፇቅዴ ቤተሰብ ነን፡
፡ እኔ ሌጆቹን የረዲኋቸው ምግብ እንዱሰጡኝ ፇሌጌ ሳይሆን የአሊህን 
ውዳታ በመሻት ስሇነበረ ነው፡፡”  

ሹዏይብ በዚህ ንግግር በጣም በመዯሰታቸው እንዱህ አለ፡-  
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“ይህን ምግብ እንዴትበሊ የጋበዝንህ ሊዯረግክሌን መሌካም ተግባር አፀፊ 
ይሆን ዘንዴ አስበን ሳይሆን አንተ አንግዲችን በመሆንህ ነው፡፡ እካክህ 
ወዱህ ቀረብ በሌና እንብሊ!” 

በዚህ ጊዜ በረሃብና በዴካም የጠወሇጉት ሙሣ (ዏ.ሰ.) ግብዣውን በዯስታ 
ተቀበለ፡፡  

ይህ ምሳላ የሚያሳየን መሌካም ሥራን በኢኽሊስ የመሥራትንና 
ከማንኛውም ዒሇማዊ ጥቅማጥቅም ንያን (እሳቤን) የማጽዲትን ተገቢነት 
ነው፡፡  

ወሲሊ ኢብን አስቃ (ረ.ዏ.) በተቡክ ዘመቻ የተመሇከተውን ኢኽሊስ 
እንዯሚከተሇው ይተርካሌ፡-  

“ሙስሉሙ ሰራዊት ወዯ ተቡክ ዘመቻ ሇመሄዴ በሚንቀሳቀስበት ሰዒት 
እኔ ምንም ዒይነት ገንዘብም ሆነ የምጓጓዝበት እንስሳ አሌነበረኝም፡፡ 
ይህን የመሰሇ የተባረከ ዘመቻ እንዱያመሌጠኝ ስሊሌፇሇግኩ መዱና 
ውስጥ ሆኜ እንዱህ በማሇት እጮህ ጀመር፡፡  

“በጦርነቱ ውስጥ ከማገኘው ምርኮ የሚጋራውና ወዯ ዘመቻው ስሄዴ 
ከመጓጓዣው ሊይ የሚያወጣኝ ማን ነው?” አንዴ አንሷር የሆነ ሽማግላ 
ከመጓጓዣው ሊይ እንዯሚያወጣኝና ወዯ ጦር ግንባርም ይዞኝ 
እንዯሚሄዴ ነገረኝ፡፡ እኔም ወዱያው “ውሌ ይኖረናሌ ማሇት ነው” 
በማሇት ተናገርኩ፡፡ እርሱም፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ በአሊህ ፀጋ ከእኔ ጋር ጉዞ እንጀምር” አሇኝ፡፡  

በዚህ አኳኋን ጥሩ ባሌዯረባ በማግኘቴ ጉዞ ጀመርን፡፡ በዚያ ጉዞ 
እንዯአጋጣሚ ሆኖ እኔ ምርኮ አገኘሁ፡፡ የተወሰኑ ግመልች በእጄ ገቡ፡፡ 
ወዯዚያ የአንሷር ሽማግላ ይዣቸው ስሄዴ እንዱህ አሇኝ፡-  

“ግመልችህን ሇራስህ አዴርግ!”  

“ጉዞ ከመጀመራችን በፉት በነበረን ውሌ መሠረት እነዚህ ግመልች 
ያንተ ናቸው፡፡ መውሰዴ አሇብህ፡፡” አሌኩት፡፡ ግና ምን ያዯረጋሌ፡፡ ብዙ 
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ጊዜ ይህን አረፌተ ነገር ብዯጋግምም ሰውየው እንዱህ በማሇት 
እንዯማይቀበሌ ገሇፀሌኝ፡-  

“ወንዴሜ ሆይ! የምርኮ ገንዘብህን ያዝ፡፡ የእኔ ፌሊጏት አንተ 
እንዯምትሇው አይዯሇም፡፡ የእኔ ፌሊጏት አንተ ዘምተህ ከምታገኘው 
አጅር (ምንዲ) ተካፊይ መሆንና ከአሊህ ዯመወዜን መቀበሌ ነው፡፡” 
(አቡዲውዴ) 

እነዚያ የተባረኩ የሶሃባ ትውሌዴ አባሊት ያሊቸውን ነገር ሁለ በአሊህ 
መንገዴ ሊይ ወጪ ካዯረጉ በኋሊ አሊህን አስዯስተው ምንዲቸውን ከእርሱ 
መጠበቅ ነው ሁላም የሚመኙት፡፡ በዚያ ሁኔታ ወዯ ዘመቻ ሲሄደም 
ሆነ አማኝ ወንዴማቸውን በአንዲች ነገር ሲዯግፈ ሁሌጊዜም የአሊህን 
ውዳታ በሌባቸው በማሰብ መሆኑ ያስዯንቃሌ፡፡  

ዒኢሻ (ረ.ዏ.) ዴሆችን በረዲችና ምጽዋት በሰጠች ቁጥር ሇሚያዯርጉሊት 
ደዒ ያንኑ የመሰሇ ደአ ሇእነርሱ በማዴረግ አፀፊውን የመመሇስ ሌማዴ 
ነበራት፡፡ ይህን የምታዯርገው ሇምን እንዯሆነ ተጠይቃ ስትመሌስ እንዱህ 
አሇች፡-  

“አንዴ በጏ ነገር ባዯረግሁሊቸው ቁጥር የሚያዯርጉሌኝ ደዒ ሊዯረግኩት 
መሌካም ነገር ምንዲዬ ሆኖ እንዲይቀርብኝ ስሇምፇራ ተመሳሳይ የሆነ 
ደዒ እኔም አዯርግሊቸውና ምንዲዬን ከአሊህ እጠባበቃሇሁ፡፡” 

ይህ ምን አይነት ኢኽሊስ (ስራን ማጥራት) ነው? የነቢዩ ባሌዯረቦች 
ሥራቸውን ሇአሊህ ብቻ በማጥራት የሚስተካከሊቸው አሌነበረም፡፡  

የሚከተሇውን ገጠመኝ ስናነብ የዒሉ (ረ.ዏ.) ኢኽሊስ ምን ያክሌ ጥሌቀት 
እንዲሇው በአሊህ ፇቃዴ እንገነዘባሇን፡፡  

በአንዴ ውጊያ ሊይ ዒሉ (ረ.ዏ.) አንዴ የጠሊት ተዋጊን መሬት ሊይ ጥሇው 
ሉገዴለት በተዘጋጁበት ሰዒት በአንፀባራቂው ፉታቸው ሊይ ምራቁን 
ተፊባቸው፡፡ በዚህ ጊዜ አንዲች ዒይነት የብቀሊና ግሊዊ ስሜትን 
የተንተራሰ ንዳት በውስጣቸው ተቀጣጠሇ፡፡  
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የአሊህ አንበሳ በመባሌ ሇሚታወቁት ዒሉ (ረ.ዏ.) ይህን ሰው በሰይፌ 
ቆራርጦ መጣሌ እንዯ ህፃን ጨዋታ ቀሊሌ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ዒሉ 
(ረ.ዏ.) ያን በማዴረግ ፇንታ በወዯቀበት ትተውት በመነሳት ዘወር አለ፡፡ 
ከዚያም ዙሌፉቃር በመባሌ የሚታወቀውን ሌዩ ሰይፊቸውን ወዯ ሰገባው 
መሇሱ፡፡  

በዴንጋጤ ሞቱን ይጠባበቅ የነበረውና በውርዯት መሬት ሊይ በጀርባው 
የተንጋሇሇው ሰው በዚህ ሁኔታ በጣም ተዯነቀ፡፡ እርሱ ይጠብቅ የነበረው 
ዒሉ (ረ.ዏ.) መጀመሪያም መሬት ሊይ የጣለት በመሆኑ ምራቁን 
ሲተፊባቸው የዚያ ንዳትና ሇምን ተዯፇርኩ ባይነት ተጨምሮ በቅጽበት 
እንዯሚከታትፈት ነበር፡፡ ሆኖም ግን እርሱ እንዲሰበው ሳይሆን ቀረ፡፡ ያ 
ሰው ያንን የኢስሊም ጀግና እንዱሁም በያንዲንደ ሙስሉም ሌብ ውስጥ 
ትሌቅ ሥፌራ የሚሰጠው ሰው በጉጉት ጠየቀ፡-  

“አሉ ሆይ! ሌትገዴሇኝ እየቻሌክ ሇምን ይሆን የተውከኝ? ሃሳብህን 
እንዴትቀይር ያዯረገህ ነገር ምንዴን ነው? ያን ከመሰሇ አስፇሪ ሁኔታ 
በአንዴ ጊዜ የቀዘቀዝከው ምን ሆነህ ይሆን?…”  

ዒሉ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጡት፡-  

“ይህን የነቢዩን ሰይፌ የምጠቀምበት በአሊህ መንገዴ ብቻ ነው፡፡ የነፌሴን 
ዝንባላ ጣሌቃ ሊስገባ አሌፇሌግም፡፡ አንተ ምራቅህን ስትተፊብኝ 
ሌታናዴዯኝና ሌትሰዴበኝ ፇሌገህ መሆኑን ተረዲሁ፡፡ በዚያ ሁኔታ ሊይ 
እያሇሁ ብገዴሌህ ሇአሊህ ብዬ ሳይሆን ሇነፌሴ በማዴሊት ይሆንብኛሌ 
ብዬ ፇራሁ፡፡ ሌጋዯሌህ የፇሇግኩት ሇአሊህ ብዬ ሲሆን የራሴን ክብር 
በመከሊከሌ እንዲሌገዴሌህ በመስጋቴ ነበር የተውኩህ፡፡”  

በዚህ ጊዜ በኢስሊም ኃይማኖት ረቂቅ እሳቦትና ሕይወት ባሊቸው 
አስተምህሮቶቹ ሌቡ የተነካው ያ ሰው ኢስሊምን ተቀበሇ፡፡  

በአንዴ ወቅት በባግዲዴ ገበያ ሊይ ታሊቅ የሚባሌ እሳት ተነሣ፡፡ 
ከሚቃጠለት የገበያ መዯቦች መካከሌ በአንደ ውስጥ ሁሇት ህፃናት 
ይገኙ ነበር፡፡ ሌጆቹ የዴረሱሌን ጩኸታቸውን እያቀሇጡት ቢሆንም 
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የእሳቱ ነበሌባሌ እጅግ ኃያሌ ከመሆኑ የተነሣ ማንም ሰው ይህንን 
ተግባር ዯፌሮ ሉፇጽም አሌቻሇም፡፡  

ይህ በእንዱህ እያሇም እናታቸው በተስፊ መቁረጥ ውጭ ቆማ እያሇቀሰች 
እንዱህ ትሌ ነበር፡-  

“ሌጆቼን ከዚህ ነበሌባሌ ሊዲነሌኝ ሰው 1000 ወቄት ወርቅ እሰጠዋሇሁ፡፡”  

በዚህ ጊዜ አቡሌ-ሁሴይን ኑሪ በዚያ በኩሌ ሲያሌፈ ነበርና ዘሇው እሳቱ 
ውስጥ በመግባት ወዯ ሌጆቹ አመሩ፡፡ እሳቱ በዚያ ጊዜ ሇእርሳቸው ሌክ 
አበባ እንዯሞሊበት መናፇሻ ነበር የሆነሊቸው፡፡ በአሊህ እርዲታ ይህ ብሩክ 
ሰው ሁለም ሰው እየተመሇከተ እነዚያን ሌጆች ከእሳቱ ውስጥ 
ይዘዋቸው ወጡ፡፡  

በዚህ ጊዜ እናታቸው ያንን ቃሌ የገባችውን ወርቅ በስጦታ መሌክ ዯስ 
እያሊት አቀረበች፡፡ በዚህ ጊዜ አቡሌ ሁሰይን ፉታቸውን ኮስተር 
አዴርገው እንዱህ አለ፡-  

“ወርቅሽን ያዥና ታሊቅ የሆነውን አሊህ አመስግኚ፡፡ ያዯረግኩትን ነገር 
ሇአሊህ ብዬ ሳይሆን አንዲች ቁሳዊ ነገርን ሇማግኘት አዴርጌው ቢሆን 
ኖሮ ሌጆቹን ከእሳቱ ሊንቃ ሊወጣቸው ባሌቻሌኩ ነበር፡፡”  

ከዚህ ክስተት የምናገኘው ትምህርት ብዙ የአሊህ ባሮች በነዱዴ እሳት 
ውስጥ እየገቡ አንዲች ጉዲት ሳይዯርስባቸው አምሌጠዋሌ፡፡ ይህም ሉሆን 
የቻሇው በሌባቸው ውስጥ በነበረው የኢኽሊስ ዯረጃ መሆኑ መታወቅ 
አሇበት፡፡ ሇምሳላ የነቢዩ ኢብራሂምን (ዏ.ሰ.)ሁኔታ ብናይ እርሳቸው 
ምርጥ የአሊህ ወዲጅ ነበሩ፡፡ ከእርሱ ጋርም በነበራቸው የሚያምር 
ግንኙነት እሳት ውስጥ ተጥሇው እያለ እሳት እንዲታቃጥሊቸው አሊህ 
ሌዩ ትእዛዝ ሉሰጣት ችሎሌ፡፡ እናም ኢብራሂም (ዏ.ሰ.) በሰሊም ከዚያ 
ጉዴ ማምሇጥ ቻለ፡፡  

ኢኽሊስ (ራስን ሇአሊህ ብቻ ማጥራት) በሁለም ዴርጊቶች ውስጥ ተጽእኖ 
ሲኖረው ሌናይ እንችሊሇን፡፡ አንዴ ሰው በሌቡ ውስጥ ባሇው ኢኽሊስ ሌክ 
ከፇጣሪው ምንዲውን ማግኘቱ የማይቀር ሲሆን የምንዲው ትሌቅ 
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መሆንና ማነስም የሚወሰነው በሰውየው ኢኽሊስ ማነስና ትሌቅ መሆን 
ነው፡፡ ስሇሆነም አንዴ ሰው ገንዘቡን በሰዯቃ መሌክ ሲሰጥ ያንን ገንዘብ 
በስህተት ሇማይገባው ሰው ቢሰጥ እንኳን ከምንዲው አንዱት ነገር 
አይጏዴሌበትም፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን እውነታ 
በሚከተሇው ሏዱስ ሲናገሩ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ የሆነ ሰው እንዱህ አሇ፡- “እኔ ሰዯቃ ሌሰጥ ነው፡፡”  

በዚያው ምሽት የሰዯቃውን ገንዘብ ይዞ ከቤቱ ከወጣ በኋሊ በአንዴ 
የታወቀ ላባ እጅ ሊይ አስቀምጦሇት ወዯቤቱ ይመሇሳሌ፡፡ በቀጣዩ ቀን 
የከተማዋ ሰዎች እንዱህ እያለ ያወሩ ጀመር፡-  

“የሚገርም ነገር ነው፡፡ ባሇፇው ምሽት የሆነ ሰው ሇአንዴ ላባ የምጽዋት 
ገንዘብ ሰጠው!”  

ሰውየው እንዱህ አሇ፡-  

“አሊህ ሆይ! ሌቅና የሚገባው ሊንተ ነው፡፡ ዛሬ ምሽትም እንዱሁ 
ምጽዋት እሰጣሇሁ፡፡”  

እንዯገናም ገንዘቡን ይዞ ከቤት ወጣ፡፡ ሇአንዱት ሴተኛ አዲሪ ሰጥቷት 
ተመሇሰ፡፡ በቀጣዩ ቀን የከተማዋ ሰዎች አሁንም እንዱህ አለ፡- “ይህ 
ፇጽሞ ሉታመን አይችሌም! ባሇፇው ምሽት የሆነ ሰው ሇአንዴ ሴተኛ 
አዲሪ ምጽዋት ሰጠ፡፡›› 

ሰውየው አሁንም እንዱህ አሇ፡-  

“አሊህ ሆይ! ሌቅና የሚገባው ሊንተ ብቻ ነው፡፡ ምንም እንኳን ምጽዋቴን 
ሇሴተኛ አዲሪ ሰጥቼ ወዯ ቤቴ ብገባም እንዯገና ዛሬም እሰጣሇሁ፡፡”  

በዚያው ምሽት ያ ሰው ገንዘብ ይዞ ከቤቱ ወጣ፡፡ በአንዴ ሃብታም ሰው 
እጅ ሊይም አስቀምጦት ተመሇሰ፡፡  

አሁንም የከተማዋ ሰዎች በመዯነቅ እንዱህ ተባባለ፡-  
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“ይኽ ሰው ምንዴን ነው የሚሰራው! ባሇፇው ምሽት ዯግሞ ምጽዋቱን 
ሇአንዴ ሃብታም ሰጠ!” 

ሰውየው እንዱህ አሇ፡-  

“አሊህ ሆይ! አኔ ምጽዋት እንዴሰጥ ስሊዯረግኸኝ አመሰጋኝ ነኝ፡፡ ምንም 
እንኳን ምጽዋቴን ሇላባ፣ ሇሴተኛ አዲሪና ሇሃብታም ብሰጥም ቅለ፡፡”  

ይህ ሰው በነበረው ኢኽሊስ ምክንያት አንዴ ሰው በህሌሙ እንዱህ 
አሇው፡- 

“ሇላባው በሰጠኸው ምጽዋት ምክንያት ሃፌረት ሉይዘውና ዲግመኛ 
እንዲይሰርቅ ሉያዯርገው ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም ሴተኛ አዲሪዋም ብትሆን 
በምትሰራው ፀያፌ ዴርጊቷ ተፀፅታ ወዯፇጣሪዋ በመመሇስ ንጽህት ሴት 
ሌትሆን ትችሊሇች፡፡ ሃብታሙ ሰው ዯግሞ አሊህ ከሰጠው ገንዘብ 
ሇዴሆች አውጥቶ መስጠት እንዲሇበት ትምህርት ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡” 
(ቡኻሪ፡ ኪታቡ ዘካት፡ 14) 

ከዚህ ሃዱስ የምንቀስመው ትምህርት በአንዴ ሰው ሌብ ውስጥ ኢኽሊስና 
ቁርጠኛ ሃሳብ (ንያ) እስካሇ ዴረስ ያዯረገው መሌካም ነገር ሁለ 
በመጨረሻ ፌሬ ማፌራቱና ከአሊህ ዘንዴ ተቀባይነት ማግኘቱ የማይቀር 
መሆኑን ነው፡፡ እንዱሁም ከአንዴ መሌካም ሥራ ይሌቅ ጥሩ ንያ ወሳኝ 
መሆኑን ጭምር ነው፡፡ ሆኖም ግን ምንጊዜም ማስተዋሌ ያሇብን ጉዲይ 
ምጽዋታችንን ስንሰጥ በግዳሇሽነት መሆን እንዯላሇበት ነው፡፡ ስሇሆነም 
ምጽዋታችንን ስንሰጥ ሇእነዚያ በትክክሌ ሇሚያስፇሌጋቸውና ሇተቸገሩ 
ሰዎች መሆኑን በትክክሌ ማረጋገጥ ይኖርብናሌ፡፡  

የሚከተሇው አጋጣሚ ከሊይ ሇቀረበው ሏዱስ እንዯማረጋገጫ መሆኑ 
ሇእኛ ተግሳጽ ይሆናሌ፡-  

በአንዴ ወቅት አንዴ ቱርካዊ ሸይኽ ወዯ አናቶሉያ ግዛት እየተጓዙ ሳሇ 
አንዴ ሰው በዴንገት መንገዲቸው ሊይ ገብቶ መኪናቸውን አስቆማቸው፡፡ 
ሲጋራ የሚገዛበት ገንዘብ እንዱሰጡትም ጠየቃቸው፡- አብረዋቸው 
ከሚጓዙት ሰዎች መካከሌ የተወሰኑት በቃሌ ባይገሌጹትም በሌባቸው 
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እንዯሚቃወሟቸው እያወቁ የሌግስና ውቂያኖስ የሆኑት ሸይኽ እንዱህ 
አለ፡-  

“እስከጠየቀን ዴረስ እኛ ያሇብን መስጠት ነው፡፡”  

ይህን ካለ በኋሊ አብረዋቸው ያለት እየተገረሙ ምንም ሳያቅማሙ 
አውጥተው ሰጡት፡፡ በዚህ ሁኔታ የተዯሰተው ያ ዴሃ ሃሳቡን ቀይሮ፡-  

“አሁን እንግዱህ ሌሂዴና በዚህ ገንዘብ ዲቦ ሌግዛበት፡፡” በማሇት ጉዞውን 
ቀጠሇ፡፡  

ይህ አጋጣሚ በአንዴ ሰው ሌብ ውስጥ ያሇ ዯግነት ያነሳሳው መሌካም 
ሥራ መጨረሻ ወዯሚያምር ሁኔታ እንዯሚቀየር የሚያረጋግጥሌን 
ማሳያ ሆኖ ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ በኢስሊም የመጀመሪያዎቹ ብሩክ ዒመታት 
በብዙ የመዱና ዴሃ ሰዎች በር ሊይ ሇቀሇብ የሚሆኑ የተሇያዩ እህልችን 
የያዙ ጆንያዎች ይገኙ ነበር፡፡ ይህም ሇብዙ ጊዜ የቀጠሇ ሲሆን አንዴ 
እሇት ማሇዲ ሊይ ግን ዴሆቹ ሰዎች በራቸውን ሲከፌቱ የሚፇሌጉት 
ነገር አሌተቀመጠሊቸውም ነበር፡፡ የዚህ ሁኔታ መከሰት ግራ ያጋባቸው 
ሰዎች ምክንያቱን ሲያጠያይቁ የዒሉ (ረ.ዏ.) የሌጅ ሌጅ የነበሩትን ዘይነሌ 
አቢዱንን አሳዛኝ ዜና እረፌት ሰሙ፡፡ የመዱና ከተማ በዚህ ዜና ከዲር 
ዲር የተናጠች ሲሆን ሕዝቦቿም በሃዘን ተመቱ፡፡  

ሇካ ያንን ሁለ ዴሃ ቀጥ አዴርገው በመያዝ ሇረዥም ዘመናት ሲቀሌቡ 
የኖሩት እርሳቸው ነበሩ፡፡ አስከሬናቸው ሲታጠብ በዚህ ትሁት የአሊህ 
ባሪያ ጀርባ ሊይ እባጭ የሚመስሌ ያጏበረ ነገር ታየ፡፡ የሚያጥበው ሰው 
በዚህ በጣም ተዯንቆ ምንነቱን ሲያጠያይቅ ከአህሇሌ በይት1 አባሊት 
አንደ ምስጢሩን እንዱህ በማሇት አጫወተው፡- 

“በእያንዲንደ ላሉት ዘይነሌ አቢዱን ሇቀሇብ የሚውለ የምግብ እህልችን 
የያዙ ጆንያዎችን በትከሻቸው ተሸክመው በመውሰዴ በእያንዲንደ ዴሃ 
ቤት በር ሊይ አስቀምጠው ይመሇሳለ፡፡ ይህንንም ሲያዯርጉ ማንም ሰው 
                                                
1
 የነቢዩ ቤተሰቦች ማሇት ነው፡፡  

 



 50 

አይቷቸው አያውቅም፡፡ ከጀርባቸው ሊይ ያሇው እባጭ ጆንያ ሲሸከሙበት 
የኖሩት ቆዲቸው መጅ (ምሌክት) አውጥቶ ነው፡፡” (ኢብን ከሲር፡ አሌ-
ቢዲያ፤ አቡ ኑዒይም) 

ይህ ነው አንግዱህ ሌቡ በኃይማኖቱ ግሇት የተቃጠሇ አማኝ ሰው 
የሚያሳየው ቅደስ የሆነ ተግባር፡፡ ይህ ነው የተስተካከሇና ከአሊህ ውዳታ 
በስተቀር ላሊ ምንም ነገር ያሌተከጀሇበት የሆነ የኢኽሊስ መገሇጫ፡፡  

ከዚህ ቀጥል የሚቀርበው ትረካ ሱሌጣን አሌፓርስሊን የተባሇ የኦቶማን 
ቱርክ መሪ ያንፀባረቀው የኢኽሊስ ሁኔታ ምን ውጤት እንዲስገኘሇት 
የሚያሳይ ማሇፉያ ምሳላ ነው፡፡  

በ1071 (እ.ኤ.አ.) ወዯ ተካሄዯውና በቱርኮችና በሮማውያን መካከሌ 
ወዯተዯረገው የማሊዝጊርት ጦርነት ከማምራቱ በፉት ሱሌጣን 
አሌፓረስሊን ነጭ የሆነ ንጹህ ጨርቅ በእጁ ይዞ እንዱህ አሇ፡- “ይህ 
ከፇኔ ነው፡፡” በላሊ አባባሌ እየተዘጋጀ ያሇው ሹሃዲ (ሰማእት) የመሆን 
ሌባዊ ምኞቱን ሇማሳካት ነው፡፡ ወዯ ጦርነቱ ከመሄደ በፉትም ሇሰራዊቱ 
የሚከተሇውን አጭር ንግግር አዴርጏ ነበር፡-  

“ከሁሇት መሌካም እዴልች አንደን አሊጣም፡፡ ወይ አሸንፌና በዴሌ 
እመሇሳሇሁ፡፡ ካሌሆነም ዯግሞ ሰማእት ሆኜ ጀነት እገባሇሁ፡፡ ከእኔ ጋር 
መሆን የምትፇሌጉም ይህንን ሃሳብ በሌባችሁ አስቀምጡ፡፡ በዚህ ጦርነት 
መካፇሌ የማትፇሌጉ ዯግሞ መሄዴ ትችሊሊችሁ፡፡ ዛሬ ምንም አይነት 
ትእዛዝ የሚሰጣችሁ ሱሌጣን እዚህ አይገኝም፡፡ እንዱሁም ሇመታዘዝ 
የሚፇሌግ ወታዯርም መኖር የሇበትም፡፡ ዛሬ እኔ ከእናንተ መካከሌ እንዯ 
አንደ ነኝ፡፡ ዛሬ አኔ ከእናንተ ጋር የምዘምት ወታዯር ነኝ፡፡ ከእኔ ጋር 
በመሄዴ ስትዋጉ የተገዯሊችሁ ነፌሳችሁን ሇአሊህ ሰጥታችኋሌና 
ሰማእታት ትሆናሊችሁ፡፡  

ሆኖም ግን ሞት ሳያገኛችሁ ዴሌ በማዴረግ የተመሇሳችሁ ጀግኖች 
ናችሁ፡፡ እኛን ትታችሁ ወዯ ቤታችሁ የምትገቡ ግን መመሇሳችሁ 
ውርዯትና የጀሃነም እሳት መሆኑን እወቁ፡፡”  
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ይህን የመሰሇ ኢኽሊስ የነበረው ሱሌጣን አሌፏርስሊን ከእርሱ አምስት 
እጅ የሚበሌጥ ሰራዊት ይዞ ይጠብቀው የነበረውን ሮማዊ ጀኔራሌ ዴሌ 
አዯረገው፡፡  

ቀዯም ሲሌ  እንዯተገሇፀውም እውነተኛውን መዴህን የሚያገኙት 
ንያቸውን ከሌባቸው አስተካክሇው የተነሱና ኢኽሊሳቸውን ያሳመሩ ብቻ 
ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ኢኽሊስ ያሊቸው ሰዎች ምንግዜም ቢሆን ሇአዯጋ 
የተጋሇጡ ናቸውና፤ ታሊቁ የኢስሊም አዛዥ ሱሌጣን አሌፏርስሊንም ይህ 
ዒይነት አዯጋ አሌቀረሇትም ነበር፡፡  

በ1072 (እ.ኤ.አ.) የማሊዝጊርትን ዴሌ ካጣጣመ በኋሊ ፉቱን ያዞረው 
ወዯ ማሻሩኒቨር ዘመቻ ነበር፡፡ ከእርሱ ጋር አብረው የተሰሇፈ ብዙ 
ጀግኖች ነበሩ፡፡ አንዴ ምሽግ ከበበ፡፡ ግና ዘመቻውን እዲር ማዴረስ 
ሳይችሌ በአንዴ ሙናፉቅ ሸፌጥ ተጠቃ፡፡ በጩቤ ተወጋ፡፡ ጉዲዩን የርሱ 
ወታዯሮች ወዱያው ሲገዴለት አሌፏርስሊን ግን ክፈኛ እንዯቆሰሇ 
ሇጊዜው ቢተርፌም በ1072 ጥቅምት 25 ቀን በዚሁ አዯጋ ሳቢያ 
ከጌታው ጋር ተገናኘ፡፡ ከመሞቱ በፉት የሚከተለትን ቃሊት ተናግሮ 
ነበር፡-  

“ከጠሊት ጋር በምጋጠምበት ጊዜ ሌቅና ባሇው ጌታዬ አሊህ የምጠጋ 
ስሆን እርዲታውን ይሰጠኝ ዘንዴም እሇምነዋሇሁ፡፡ ትናንት ግን አንዴ 
ተራራ ስወጣ ከሰራዊቴ ብዛት የተነሣ ተራራው ከሥሬ ያሇ እስኪመስሇኝ 
ዴረስ ክፈኛ ኩራት ተሰማኝ፡፡ በሌቤም ውስጥ እንዱህ የሚሌ ሃሳብ 
መጣብኝ፡- “እኔ የዚህ ዒሇም መሪ ነኝ፤ ከእንግዱህ ማን ነው 
የሚያሸንፇኝ?” በዚህ ሁኔታዬ ምክንያት ኃያለ አሊህ ከባሪያዎቹ መካከሌ 
መጥፍ በሆነው ሰው አማካይነት እነሆ! ቅጣቴን ሰጠኝ፡፡ ይህን የመሰሇ 
ሃሣብ በሌቤ በማሳዯሬ ይምረኝ ዘንዴ አሊህን እሇምነዋሇሁ፡፡ እንዱሁም 
ባሇፈት ጊዜያት የሰራኋቸውን ስህተቶቼንና ሃጢአቴን ይቅር እንዱሇኝ 
እማፀነዋሇሁ፡፡ ከአሊህ በስተቀር የሚያመሌኩት ጌታ የሇም፡፡ ሙሏመዴ 
የአሊህ መሌእክተኛ ናቸው…”  
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አንዴ የአሊህ ወዲጅ በሕይወታቸው ሁለ ሲዯንቃቸው የሚኖርና 
ኢኽሊስን የሚመሇከት ክስተት ይኖር እንዯሆነ ተጠይቀው የሚከተሇውን 
ተናገሩ፡-  

“አንዴ ጊዜ መካ ውስጥ ገንዘብ የያዘ ቦርሳዬን በመጣላ ያጣሁ የነጣሁ 
ዴሃ ሆንኩ፡፡ ከበስራ የሚሊክሌኝን ገንዘብ እየተጠባበቅኩ ነበር፡፡ ሆኖም 
ግን በቀሊለ ሉዯርሰኝ አሌቻሇም፡፡ ፀጉሬ በጣም ስሊዯገብኝ ወዯ አንዴ 
ፀጉር አስተካካይ ሄዴኩና እንዱህ በማሇት ጠየቅኩት፡፡  

“ምንም ገንዘብ የሇኝም፡፡ ሇአሊህ ብሇህ ፀጉሬን አታስተካክሇኝምን?” 

በዚህ ጊዜ ያ ፀጉር አስተካካይ ላሊ ሰው እያስተካከሇ ነበር፡፡ “እዚያ ሊይ 
ተቀመጥ” አሇኝ፡፡ የጀመረውን ሰው ትቶ እኔን ማስተካከሌ ቀጠሇ፡፡ 
ሰውዬው ዴርጊቱን ተቃወመ፡፡ አስተካካዩ ወዯ ሰውየው ዘወር ብል 
እንዱህ አሇው፡-  

“አዝናሇሁ ክቡር ሆይ! እርስዎን የማስተካክሇው ሇገንዘብ ብዬ ቢሆንም 
ይህ ሰው ዯግሞ ሇአሊህ ብዬ እንዲስተካክሇው ጠየቀኝ፡፡ ሇአሊህ ተብሇው 
የሚሰሩ ሥራዎች ሁሌጊዜም ቅዴሚያ ሉያገኙ የሚገባቸው ሲሆን 
የሚያስገኙትን ምንዲ ያሇ አሊህ በቀር ማንም አያውቀውም፡፡”  

ይህን ብል ካስተካከሇኝ በኋሊ ጥቂት የወርቅ ሳንቲሞችን በኪሴ 
እያዯረገሌኝ እንዱህ አሇ፡-  

“እነዚህ ሳንቲሞች ሇጊዜያዊ ችግሮችህ ይሆኑሃሌ፡፡ አዝናሇሁ፡፡ ያለኝ 
እነዚህ ብቻ ናቸው፡፡”  

ጥቂት ቀናት አሇፈ፡፡ ከበስራ እጠብቀው የነበረው ገንዘብ ዯረሰኝ፡፡ ሇዚያ 
ፀጉር አስተካካይ አነስተኛ በሆነች ከረጢት የወርቅ ሳቲሞች ይዠሇት 
ብሄዴም ሉቀበሇኝ ባሇመፇሇግ እንዱህ አሇ፡-  

“በፌጹም አሌወስዴም! ማንም የአሊህ ባሪያ ሇአሊህ ተብል የተሰራን 
መሌካም ሥራ ዋጋውን ሉከፌሌ አይቻሇውም፡፡ እባክህ ወዯ መንገዴህ 
ሂዴ! የአሊህ ሰሊም ካንተ ጋር ይሁን፡፡”  
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እኔም ከዚያ በኋሊ ተሇይቼው ሄዴኩ፡፡ ከላሉቱ አጋማሽ ሊይ እየተነሳሁ 
ሇዚያ ሰው ደዒ ሳዯርግ እነሆ አርባ አመታት አሇፈ፡፡”  

ኃያለ አሊህ መሌካም ሥራዎችን በመሌካም ምንዲ ማካካሱና የበጏ 
ሥራን ዋጋ እጥፌ ዴርብ አዴርጏ መክፇለ አይቀርም፡፡ እርሱ 
የሰሪዎችን ሥራ ዋጋ አያጠፊምና፡፡  

በጥንቱ የኦቶማን ቱርክ ማኀበረሰብ ውስጥ ሃብታምና ባሇፀጋ የሆኑ 
ሰዎች በረመዲን ወር ቀን ሊይ አሌባላ ሌብስ ሇብሰው በዴሆች መኖሪያ 
አካባቢ ይዘዋወሩ ነበር፡፡ በዚያ ሁኔታም ወዯ ገበያ፣ ግሮሰሪና ሱቆች 
በመሄዴ የዯንበኞቻቸውን የደቤ ሽያጭ መዝገብ እንዱያሳዩዋቸው 
ባሇሱቆቹን ይጠይቋቸዋሌ፡፡ ከዚያም ከመዝገቡ ሊይ አንዲገኙ 
ከመጀመሪያ፣ ከመሃሌና ከመጨረሻው ገጽ ሊይ ያሇውን የገንዘብ መጠን 
አስዯምረው ሂሳቡን በመክፇሌ ራሳቸውን ሳያሳውቁ ይሄዲለ፡፡ ባሇቤቱን 
ግን እንዱህ ይለታሌ፡-  

“ይህን እዲ ሰርዘው! አሊህ ይህን በጏ ሥራችንን ይቀበሇን፡፡”  

በዚህ ዒይነት ሁኔታ እዲው የተከፇሇሇት ሰው ማን እንዯከፇሇሇት 
ሳያውቅ ባሇቤቱም ማን እንዯከፇሇው ሳያውቅ እዲውን ይሰርዛሌ፡፡ እነዚያ 
ሰዎች ግዳታ ያሌሆኑ ምጽዋቶችን በግሌጽ ከመስጠት ይሌቅ በዴብቅ 
መስጠቱ የሚመረጥ መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃለ፡፡ ስሇሆነም ይህን 
በመሰሇ ዘዳ የቻለትን ያክሌ የሚሰጡትን ምጽዋት ምስጢራዊ ሇማዴረግ 
ይጥራለ፡፡ እነዚህ አባቶቻችን የቀኝ እጃቸው የሰጠውን የግራ እጃቸው 
እስከማያውቅ ዴረስ መሌካም ሥራቸውን ይህን ያክሌ ይዯብቁ ነበር፡፡  

ሰዎች ሁሇት ነገሮችን እንዱረሱ የአሊህ ምርጥ ባሮች ይመክሩ ነበር፡፡  

1. የሰራኸውን መሌካም ሥራ አታስታውሰው፡፡ እንዯዚያ ካዯረግህ 
በሰራኸው ሥራ ከመኮፇስና ሌብህን ከማሳበጥ ትዴናሇህ፡፡  

2. ባንተ ሊይ የተሰራብህን መጥፍ ነገር እርሳ፡፡ እንዯዚያ ካዯረግህ 
በሌብህ ሊይ የጥሊቻና የብቀሊ ዘር ሥሩን እንዲይሰዴና እንዲይበቅሌ 
ታዯርገዋሇህ፡፡  
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ባጭሩ ኢኽሊስ እንዯ ፇርጥ የሚቆጠር ሃብት ሲሆን ማግኘቱና ዯብቆ 
ማስቀመጡ ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ሌቦች ከአሊህ ጋር በጥሩ 
ሁኔታ የሚገናኙት በርሱ በኩሌ ነውና፡፡ ኢኽሊስ ክቡር የሆነ ባህሪ ሲሆን 
የአንዴን ባሪያ ዯረጃ ከፌ በማዴረግ በዚህም ሆነ በመጪው ዒሇም ከአሊህ 
ጋር ያቀራርባሌ፡፡ ሌቅና የተገባው ጌታ ኢኽሊስ የሚጏዴሊቸውን መሌካም 
ምግባራት ፇጽሞ አይቀበሌም፡፡ በፌርደ ቀን ሇእርካታ ወይም ሇታይታ 
የተሰሩ መሌካም ሥራዎች የሌብን በሽታ የሚያጋሌጡ ሆነው የሚቀርቡ 
ሲሆን በሰሪው ፉት ሊይ እንዱሇጠፈም ይዯረጋሌ፡፡ ኢኽሊስ ግን የሌእሌና 
ባሇቤት በሆነው አሊህ ዘንዴ ክቡርና የባሮቹን ዯረጃ ከፌ ማዴረጊያ ሆኖ 
የሚቀርብ ሲሆን በቅርቢቱም ዒሇም ሇእዴሜ መርዘምና ሇሲሳይ መስፊት 
ሰበብ ይሆናሌ፡፡  
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ምዕራፌ ሶስት 

ተቅዋ 
ተቅዋ1 ማሇት ከአሊህ ጋር የሚያራርቅን ማንኛውም ነገር ከሌብ ማራቅ 
ወይም ከአሊህ ላሊ የሆነን ነገር በሌብ ውስጥ አሇማተሇቅ ማሇት ነው፡፡ 
ተቅዋ ማሇት አንዴ አማኝ አሊህን ብቻ ጠባቂው፣ ተንከባካቢው፣ ሲሳይን 
ሰጪውና ሁለን ነገር አዴራጊው አዴርጏ መያዝ ማሇት ሲሆን ከእርሱ 
ጋር ከሚያራርቀው ነገር መቆጠብን ያመሇክታሌ፡፡  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) አቡ ዘርን (ረ.ዏ.) በገሰጹበት ንግግራቸው ተቅዋ ማሇት 
በአሊህ ዒይን ሰዎች የሚመዘኑበትና ዯረጃ የሚያገኙበት መስፇርት ነው፡፡ 
እንዱህ ነበር ያለት፡- 

“አንተ ከቀዩም ሆነ ከጥቁሩ ሰው የበሊይ አሇመሆንህን እወቅ፡፡ አንተን 
ከፌ የሚያዯርግህ ነገር ተቅዋህ ብቻ ነው፡፡” (አህመዴ) 

የተባረኩት ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“እኔ ከሁሊችሁም አሊህን በመፌራት በሊጫችሁ ነኝ፡፡” (ቡኻሪና 
ሙስሉም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ተቅዋን በእያንዲንደ የሕይወት 
እንቅስቃሴያቸው ውስጥ ሲያስገቡት ይታዩ ነበር፡፡ ሇዚህም ነው 
የእርሳቸውን ሱና መተግበር አሊህን ፇሪ (ተቅዋ ያሇው ሰው) ሇመሆን 
አስፇሊጊ ነው የሚባሇው፡፡  

ነቢዩ ዑሣ (ዏ.ሰ.) ተቅዋን በሚከተሇው አኳኋን ባማረ ሁኔታ 
ገሌፀውታሌ፡-  

                                                
1
 ተቅዋ የሚሇው ቃሌ የመጣው ወቃ ከሚሇው ስርወ-ቃሌ ሲሆን ይህ ማሇት መጠበቅ፣ 
መከሊከሌ ማሇት ነው፣፣ እንዱሁም ከማንኛውም ጣኦታዊነት መራቅ፣ ሇአሊህ ታማኝ 
መሆንና ቅዴስና እንዯማሇት ነው፡፡      
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አንዴ ሰው ወዯርሳቸው መጣና እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“አንተ የዯግነትና የጽዴቅ መምህር ሆይ! አንዴ ሰው በሌዐሌ አምሊክ 
ፉት እርሱን የሚፇራ ሉሆን የሚችሇው እንዳት ነው?”  

ዑሣ (ዏ.ሰ.) እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጡ፡-  

“ይህን ማዴረግ ቀሊሌ ነው፡፡ አምሊክን ሉወዯዴ የሚገባውን ያክሌ በሙለ 
ሌብህና ነፌስህ ውዯዯው፡፡ እርሱን ሇማስዯሰት ከችልታህ የመጨረሻው 
ጥግ ዴረስ መሌካም ሥራን ሥራ፡፡ ሇሰዎች ታዛኝና ሩህሩህ ሁን -  
ሇራስህ የምትሆነውን ያክሌ፡፡”  

ከዚያም በመቀጠሌ እንዱህ አለ፡-  

“ባንተ ሊይ ሉዯረግብህ የማትፇሌገውን ነገር በላልች ሊይ አታዴርግ! ያኔ 
ሇፇጣሪህ ትክክሇኛ የሆነ ፌራቻ (ተቅዋ) ያሇህ ሰው ትሆናሇህ፡፡” 
(አህመዴ፡ አዝ-ዙህዴ ገጽ፡59) 

አንዴ እሇት ኡመር (ረ.ዏ.) ኡበይ ኢብን ካእብን (ረ.ዏ.) ተቅዋ ምን 
እንዯሆነ ይነግራቸው ዘንዴ ጠየቁት፡-  

“ኡመር ሆይ! እሾህ በበዛበት መንገዴ ሄዯህ አታውቅምን?” በማሇት 
ጥያቄያቸውን በጥያቄ መሇሰሊቸው፡፡ ኡመርም (ረ.ዏ.) ‹‹አዎን! ሄጃሇሁ 
እንጂ” ባለ ጊዜ “ታዱያ ምን አዯረግክ?” በማሇት ኡበይ (ረ.ዏ.) 
ጠየቃቸው፡፡ 

“መጏናፀፉያዬን ወዯ ሊይ ሰበሰብኩ፣ እሾሁ እንዲይጏዲኝም በጥንቃቄና 
በትኩረት ተጓዝኩ፡፡” አለ ኡመር (ረ.ዏ.) 

በዚህን ጊዜ ኡበይ ኢብን ካዕብ (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇ፡-  

“ተቅዋ ማሇት ያ ነው፡፡” (ኢብን ከሲር ተፌሲሩሌ ቁርአን አሌአዚም) 

የተቅዋ ፌሬ ነገር አንዴ ሰው ከእሳት ቃጠል ሇማምሇጥ እንዯሚሸሸው 
ሁለ ከክህዯትና በአሊህ ሊይ አንዲችን ነገር ከማጋራት መሸሽ ማሇት 
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ነው፡፡ የዚህም ምሌክቱ ግዳታ የተዯረጉ የአምሌኮ ዒይነቶችን በአግባቡ 
መፇፀምና ከማንኛውም ኃጢአት መታቀብ ነው፡፡  

የተባረኩት ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“የትም ብትሆን አሊህን ፌራ፡፡ መጥፍ ሥራህን በመሌካም ሥራ 
አስከትሌ -መጥፍውን ታሰርዝሌሃሇችና፡፡ ከሰዎች ጋር በመሌካም ፀባይ 
ተኗኗር፡፡” (ቲርሚዚ) 

የተቅዋ ከፌተኛው ዯረጃ አንዴ ባሪያ ሌቡን አሊህን ከመፌራት 
ከሚያዘናጉ ነገሮች መጠበቅና ወዯእርሱ በሙለ ትኩረቱ መመሇስ ሲሆን 
የዚህም ባህሪ መጨረሻው አይታወቅም፡፡ ይህ ከፌተኛ የሆነ የተቅዋ 
ዯረጃ በሚከተሇው የቁርአን አንቀጽ የታዘዘው ነው፡- 

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

 “እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ተገቢውን መጠንቀቅ ተጠንቀቁት፡፡ 
እናንተም ሙስሉሞች ሆናችሁ እንጅ አትሙቱ፡፡” (አሉ-ኢምራን፡102) 

ከተቅዋ ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስ የፇሇገ ሰው በሚችሇው አቅሙ 
ያክሌ አጠራጣሪ ከሆኑ ነገሮች ራሱን ማራቅ አሇበት፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“የአሊህ ባሪያ አጠራጣሪ ነገሮችን እስካሌተወና እነዚያን ነገሮች ቢሰራ 
ወዯተከሇከለ ነገሮች ያቀርቡኛሌ ብል እስካሌፇራ ዴረስ እውነተኛ ተቅዋ 
አይኖረውም ፡፡” (ቲርሚዚ፡ ቂያማህ፣ ኢብን ማጃህ፡ ዙህዴ) 

አብዯሊህ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) አንዯሚከተሇው በማሇት ያስጠነቅቁናሌ፡-  

“አንዴ ሰው ሌቡን የሚያዋሌሇውን ነገር መሥራት እስካሊቆመ ዴረስ 
እውነተኛ ተቅዋ አይኖረውም ፡፡” (ቡኻሪ፡ ኢማን) 

እንግዱህ ከተሇያዩ ሰነድች በቀሊለ እንዯምንገነዘበው አንዴ ባሪያ ተቅዋ 
እንዱኖረው ከፇሇገ ነፌሱን ሁሌጊዜም በቋሚነት ሉቆጣጠራት ግዴ ነው፡፡ 
ምክንያቱም አንዴ ሰው ሇአሊህ  ያሇውን ፌራቻ ሇማጠናከር በመጥፍ 



 58 

ነገሮች የምታዘውን ነፌሱን ጉትጏታ መቋቋም መቻሌ አሇበት፡፡ እርሷ 
ሇሌብ ታሊቅ የሆነች ጠሊት  እንዯመሆኗ ከመታሇሌ የመጠበቂያዋ 
መንገዴም ነፌስን ባሇቤቷ ቀጥቶና አርርቆ ሲይዛት ብቻ በመሆኑ ነው፡፡  

በጣም አዲጋችና ታሊቅ ከሆነ ስሜትን የሚማርክ ኃጢአት ሇማምሇጥ 
ነቢዩ ዩሱፌ (ዏ.ሰ.) እንዲሳዩት ሁለ ብቸኛው መንገዴ የአሊህን ፌራቻ 
(ተቅዋ) በሌብ በማስፇን የእርሱን እገዛ መሻት ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው 
መሇኮታዊ እገዛን ሇመሻት ተቅዋ ግዳታና ወሳኝ መሆኑን ነው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) ኃያለ አሊህ ተቅዋን ያሊብሳቸው 
ዘንዴ እንዯሚከተሇው በማሇት ይጠይቁት ነበር፡-  

“አሊህ ሆይ! ነፌሴን ተቅዋ (አንተን መፌራትን) አሊብሳት፡፡ ከመጥፍ 
ሁኔታም አንጻት፡፡ አንተ ብቻ ነህና ሌታነጻት የምትችሇው፡፡ የእርሷ 
ጠባቂና ጌታዋም አንተ ብቻ ነህና፡፡” (ሙስሉም) 

“አሊህ ሆይ! የቀሌብ መመራትን፣ ፌርሃትን፣ ንጽህናንና ፀጋን ትሰጠኝ 
ዘንዴ እጠይቅሃሇሁ፡፡” (ሙስሉም) 

በአሊህ ሚዛን ከሰዎች ሁለ በሊጩ አሊህን በመፌራት (ተቅዋ) በሊጭ 
የሆነው ነው፡፡1 የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ እርሱን የሚፇሩትን ባሮች 
የሚወዲቸው ሲሆን ሁሌጊዜም ከእነርሱ ጋር ነው፡፡2 ሇእነዚህ ባሮቹም 
ስፊቷ የሰማያትና የምዴርን3 ያክሌ የሆነችን ጀነት ሉሰጣቸው ቃሌ 
ገብቷሌ፡፡ ኃያለ አሊህ እርሱን ሇሚፇሩት ባሮቹ መሌካምና እኩይ የሆኑ 
ነገሮችን የሚሇዩበት ችልታ የሚሰጣቸው ሲሆን ኃጢአታቸውን 
ይምራቸዋሌ፡፡4 በጭንቅ ጊዜም የሚወጡበትን መንገዴ ያዯርግሊቸዋሌ፡፡ 
እንዱሁም ከማያስቡት በኩሌም ሲሳያቸውን ይሰጣቸዋሌ፡፡ ነገራቸውን 

                                                
1 አሉ-ኢምራን ቁ 76 ን ተመሌከት    
2 አን-ናሕሌ ቁ. 128 ን ተመሌከት 
3 አሉ-ኢምራን ቁ.133 ን ተመሌከት  
4 አሌ-አንፊሌ ቁ. 29 ን ተመሌከት 
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ሁለ ቀሊሌና ገር በማዴረግ መጥፍ ሥራዎቻቸውን በማበስ ታሊቅ 
ምንዲንም ያጏናጽፊቸዋሌ፡፡1  

አቡ ዘር (ረ.ዏ.) ባስተሊሇፈት መሠረት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ሰዎች አጥብቀው ቢይዙት በቂያቸው የሆነን አንቀጽ አውቃሇሁ፡፡” 

ተከታዮቻቸው በዚህ ጊዜ እንዱህ በማሇት ጠየቋቸው፡-  

“ይህ አንቀጽ ምንዴን ነው የአሊህ መሌእክተኛ?” 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሚከተሇውን አንቀጽ ከቁርአን አነበቡ፡- 

   ٢: الطالق چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ 

 “…አሊህንም የሚፇራ ሰው ሇእርሱ መውጫን ያዯርግሇታሌ፡፡” (አጥ-
ጦሊቅ፡ 2) 

ተቅዋ ያሊቸው ሰዎች ከነቢያት ጋር በመንፇስ የተገናኙ ናቸው፡፡ ሙዒዝ 
ኢብኑ ጀበሌ (ረ.ዏ.) የሚከተሇውን ተናግሯሌ፡-  

“የመንን እንዲስተዲዴር የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሾመው ሲሌኩኝ 
ከመዱና ዲርቻ ዴረስ አብረውኝ በመጓዝ ነበር የተሰናበቱኝ፡፡ እርሳቸው 
በእግራቸው እየተራመደ እያለ እኔ ግን ከግመላ ሊይ ወጥቼ ነበር፡፡ 
የተወሰነ ምክር ከሇገሱኝ በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“ሙዒዝ ሆይ! ከዚህ ዒመት በኋሊ በአካሌ ሊታገኘኝ ትችሊሇህ፡፡ 
ምናሌባትም ይህንን መስጊዳን ሌትጏበኝ በሚቀጥሇው ጊዜ ስትመጣ 
በእኔ ፇንታ መቃበሬን ይሆናሌ የምታገኘው፡፡”  

“ይህንን እንዯሰማሁ ባዯረብኝ ከፌተኛ ሃዘን ማሌቀስ ጀመርኩ፡፡ 
ከሚወደትና እጅግ ከሚሳሱሇት፣ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከመሰሇ 

                                                
1 አጥ-ጦሊቅ ቁ.2-5 ን ተመሌከት 
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ሰው መሇየት ባመጣብኝ ሃዘን ክፈኛ ተመታሁ፡፡ በዚህ ጊዜ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሙዒዝ ሆይ! እታሌቅስ!” ይህን ካለ በኋሊ ፉታቸውን ወዯ መዱና 
አቅጣጫ አዙረው እንዱህ አለ፡-  

“ሇእኔ የሚቀርቡኝ ሰዎች የትም ቦታ ቢሆኑ አሊህን የሚፇሩት ናቸው፡፡” 
(አህመዴ፣ ሃይሰሚ፣ መጅሙዒዘዋኢዴ) 

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዯሚከተሇውም ብሇዋሌ፡-  

“ያሇጥርጥር የእኔ ወዲጆች ተቅዋ ያሊቸው ናቸው፡፡” (አቡ-ዲውዴ) 

ተቅዋ ያዯረባት ሌብ በመሇኮታዊ እይታ ስር ያሇች መሆኗን የምታውቅና 
ይህ መሇኮታዊ ጥበብና ምስጢርም የሚገሇጽበት ሥፌራ ናት፡፡  

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

እንዯ አቡ ሃኒፊ፣ ኢማም ሻፉኢ፣ አህመዴ ኢብን ሃንበሌና ኢማም 
ማሉክ እውነተኛዎቹ ምሁራንና የአሊህ ወዲጆች ያለ ሕይወታቸውን 
የመሩት ተቅዋን ተሊብሰው ነው፡፡ በአንዴ ወቅት ኢማም አቡ ሃኒፊ 
ከመጏናፀፉያቸው ሊይ አነስተኛ ጉዴፌን ሇማጽዲት ሲሞክሩ እንዱህ 
የሚሌ ጥያቄ ቀረበሊቸው፡-  

“ኢማም ሆይ! በሰጡት ፇትዋ1 ሊይ አነስተኛ ጉዴፌ (ቆሻሻ) ሶሊትን 
እንዯማያበሊሽ ተናግረዋሌ፡፡ አሁን የምናይዎት ዯግሞ ቆሻሻዋን 
ሇማስወገዴ ሲታገለ ነው!” አቡ ሏኒፊ እንዱህ አለ፡-  

“ያኛው ፇትዋ ነበር፡፡ ይኸኛው ዯግሞ ተቅዋ ነው፡፡”  

                                                
1
 ፇትዋ ማሇት በኢስሊም ሕግጋትና አፇጻፀም ዙሪያ ሇሚነሱ የተሇያዩ ጉዲዮች የእውቀት 
ባሇቤቶች ምሁራዊ ጥረት (ኢጅቲሃዴ) በማዴረግ የሚወስዶቸውን አቋሞችና 
የሚሰጧቸውን ብይኖች የሚያጠቃሌሌ ቃሌ ነው፡፡  
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ከዚህ ሁኔታ  እንዯምንገነዘበው ተቅዋ ማሇት ታሊቅ የሆነ ጥንቁቅነት 
የሚገሇጽበትና በአሊህ ፉት የታዘዙትንና የተከሇከለ ነገሮችን በተመሇከተ 
ግሇሰቡ የሚወስዯውን አቋም ያሳያሌ፡፡  

የሚከተሇው ታሪክ አንዱት ሴት ያሊትን ተቅዋ የሚያሳይ ሲሆን 
ስትናገር ንግግሯ ሁለ ከቁርአን አንቀጽ የፇሇቀ ሲሆን ይህንንም 
የምታዯርገው ኃጢአት ሊይ እንዲትወዴቅ በመፌራት ነው፡፡  

አብደሊህ ቢን ሙባረክ ሁኔታውን እንዯሚከተሇው ይተርኩታሌ፡-  

“በአንዴ ወቅት የሃጅን ፀልት ሇማዴረስ የተቀዯሰው ቤት ወዯሚገኝበት 
መካ ሄዴኩ፡፡ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) መቃብርም ዘየርኩ፡፡ ከዚያም በመንገደ 
መካከሌ ሊይ አንዴ ጥቁር ነገር ተመሇከትኩ፡፡ በዯንብ ሳስተውሌም ከሱፌ 
በተሰራ ካባ ጀርባዋን የተሸፇነችና ጭንቅሊቷንና ፉቷን ዯግሞ 
በዒይነርግብ የሸፇነች ሴት ሆና አገኘኋት፡፡… እንዱህ በማሇት ሰሊምታ 
አቀረብኩሊት፡-  

 “አሰሊሙ አሇይኩም ወራህመቱሊሂ ወበረካቱህ!”  

እርሷም ከሱራ ያሲን ቁጥር 58 ሊይ ጠቅሳ እንዱህ በማሇት ሇሰሊምታዬ 
መሌስ ሰጠችኝ፡-  

“(ሇእነርሱም) አዛኝ ከሆነው ጌታ በቃሌ ሰሊምታ አሌሊቸው፡፡”  

“አሊህ መሌካም ነገርን ያቅርብሌሽ! ሇመሆኑ እዚህ ምን እያዯረግሽ 
ነው?” አሌኳት፡፡  

እርሷም በሱራ አዕራፌ ቁጥር 186 ሊይ ያሇውን በመጥቀስ መሇሰችሌኝ፡-  

“አሊህ የሚያጠመው ሰው ሇእርሱ ምንም አቅኝ የሇውም…”  

መንገዴ እንዯጠፊባት ከዚህ ንግግሯ ተገነዘብኩ፡፡ ስሇዚህ እንዱህ በማሇት 
ጠየቅኳት፡-  

“ወዳት ሇመሄዴ ነው የምትፇሌጊው?” 
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ሇጥያቄዬ መሌስ ያዯረገችው የሱራ አሌ-ኢስራእን የመጀመሪያ አንቀጽ 
የተወሰነ ክፌሌ ነበር፡-  

“ያ ባሪያውን ከተከበረው መስጊዴ ወዯዚያ ዙሪያውን ወዯ ባረክነው ወዯ 
ሩቁ መስጊዴ ያስኬዯው ጌታ ጥራት ይገባው…” 

ከዚህ ንግግሯም የተገነዘብኩት ሏጅ አዴርጋ ወዯ እየሩሳላም ሇመመሇስ 
መፇሇጓን ነው፡፡ እናም ጠየቅኳት፡-  

“እዚህ ከመጣሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ?” 

ሇዚህ ጥያቄዬ ከሱራ መርየም አስረኛ አንቀጽ ሊይ ያሇውን ጠቀሰች፡- 

“ሦሰት ላሉትን (ከነቀናቸው) ሰዎችን ሇማነጋገር አሇመቻሌህ ነው 
አሇው፡፡”  

“የምትመገቢው ነገር አሇሽን?”  በማሇት ጠየቅኳት፡፡  

ሇዚህ ጥያቄዬ መሌስ ይሆን ዘንዴ በሱራ ሹዒራ ቁጥር 79 ሊይ ያሇውን 
ጠቀሰች፡-  

“ያም እርሱ የሚያበሊኝና የሚያጠጣኝ ነው፡፡”  

“ሇመሆኑ በዚህ ምዴረ በዲ ውደእ የምታዯርጊው እንዳት ነው?” 

ሇዚህ ጥያቄዬ ዯግሞ በሱራ ኒሳእ ቁጥር 43 ያሇውን መሇሰች፡-  

“ውሃን ባታገኙ ንጹሕ የሆነን የምዴር ገጽ አስቡ፡፡ ፉቶቻችሁንና 
እጆቻችሁንም (በርሱ) አብሱ፡፡…” 

“የሚበሊ ነገር ቢኖረኝ መመገብ ትፇሌጊያሇሽ?” ስሌ ሇጠየቅኳት ከሱራ 
አሌ-በቀራህ አንቀጽ 187 በመጥቀስ መሇሰችሌኝ፡፡  

“…ከዚያም ፆምን እስከ ላሉቱ ዴረስ ሙለ…” 

“ግንኮ ይህ የረመዲን ወር አይዯሇም” አሌኳት፡፡ እርሷም ከሱራ አሌ-
በቀራህ አንቀጽ 158 በመጥቀስ መሇሰችሌኝ፡- 
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“መሌካምንም ሥራ በፇቃዯኝነት የሰራ ሰው (አሊህ ይመነዲዋሌ)፡፡ አሊህ 
አመስጋኝ ዒዋቂ ነውና፡፡”  

“በጉዞ ሊይ ያሇ ሰው ፆሙን ቢፇታ ይፇቀዴሇታሌ” አሌኳት፡፡ ሇዚህ 
አባባላ አሁንም በሱራ አሌ-በቀራህ ቁጥር 184 ሊይ ያሇውን በመጥቀስ 
እንዱህ አሇች፡-  

“ፆማችሁም ሇእናንተ የበሇጠ ነው፡፡ የምታውቁ ብትሆኑ፡፡”  

“እኔ እንዯማነጋግርሽ ሇምን አንቺም በተመሳሳይ ሁኔታ አታነጋግሪኝም?” 
በማሇት ጠየቅኳት፡፡ እርሷም ከሱራ ቃፌ 187 ሊይ ያሇውን ጠቅሳ 
እንዱህ በማሇት መሇሰችሌኝ፡-  

“ከቃሌ ምንም አይናገርም፣ በአጠገቡ ተጠባባቂና ዝግጁ የሆኑ 
(መሊእክት) ያለበት ቢሆን እንጅ፡፡”  

“ከግመላ ሊይ ውጪና የጏሣዎችሽ ቅፌሇት ወዯሚገኝበት ቦታ 
ሊዴርስሽ?” በማሇት ሃሳብ አቀረብኩሊት፡፡ እርሷም ከሱራ አሌ-በቀራህ 
ቁጥር 197 ሊይ ያሇውን ሏሳብ በከፉሌ ጠቅሳ እንዱህ በማሇት መሇሰች፡-  

“…ከበጏም ሥራ የምትሰሩትን ሁለ አሊህ ያውቀዋሌ…”  

በዚህ ጊዜ ግመላን አስተካክዬ እንዴትወጣበት አቀረብኩሊት፡፡ እርሷም 
ከሱራ ኑር አንቀጽ 3ዏ ሊይ እንዱህ በማሇት ጠቀሰች፡፡  

“ሇምእመናን ንገራቸው ዒይኖቻቸውን (ያሌተፇቀዯን ከማየት) 
ይከሌከለ…”  

ከግመሎ ሊይ በመውጣት ሊይ እያሇችም ከሱራ አዝ-ዙኽሩፌ 13ኛና 14ኛ 
ቁጥር ከፉለን አነበበች፡-  

“…ያ ይህንን የማንችሇው ስንሆን ሇእኛ ያገራሌን ጌታ ጥራት ይገባው፡፡ 
እኛም በእርግጥ ወዯ ጌታችን ተመሊሾች ነን…”  

መጓዝ እንዯጀመርንም ከሱራ ሙዘሚሌ 2ዏኛውን አንቀጽ የተወሰነ 
አነበበች፡-  



 64 

“…ስሇዚህ ከቁርአን የቻሊችሁትን አንብቡ…”  

በሱራ አሌ በቀራ 269 አንቀጽ ሊይ ባሇው የቁርአን አገሊሇጽ ተገፊፌቼ 
አነበብኩሊት፡-  

“ሇሚሻው ሰው ጥበብን ይሰጣሌ፡፡ ጥበብንም የሚስሰጥ ሰው ብዙን 
መሌካም ነገር በእርግጥ ተሰጠ፡፡”  

ከዚያም እንዱህ አሌኳት፡-  

“አንቺ ብዙ መሌካም ነገሮችን ተሰጥተሻሌ፡፡” እርሷ ግን አንቀጹን እንዱህ 
በማሇት ጨረሰችሌኝ፡-  

“…የአእምሮ ባሇቤቶች እንጂ (ላሊው) አይገሰጽም፡፡” 

በመጨረሻም የሃገሯ ሰዎች ወዯሚገኙበት ቅፌሇት ዯረስን፡፡ እንዱህ 
አሌኳት “እነሆ ያንቺ ሃገር ሰዎች ቅፌሇት፡፡ እዚያ ውስጥ ምን አሇሽ?” 
እርሷም ከሱራ ካህፌ 46ኛውን አንቀጽ አነበበችሌኝ፡-  

“ገንዘብና ወንድች ሌጆች የቅርቢቱ ሕይወት ጌጦች ናቸው፡፡”  

ከዚህ ነግግሯ በዚያ ቅፌሇት ውስጥ ወንድች ሌጆች እንዲሎት ተገነዘብኩ፡
፡  

እኔም “በቡዴኑ ውስጥ ሌጆችሽ ያሊቸው ሚና ምንዴን ነው?” ስሌ 
ጠየቅኳት፡-  

እርሷም የሱራ አን-ነኽሌ 16ኛውን አንቀጽ አነበበችሌኝ፡፡  

“ምሌክቶችንም (አዯረገ)፡፡ በከዋክብትም እነርሱ ይምመራለ፡፡”  

ከዚህ አነጋገሯ ሌጀቿ የቡዴኑ መሪዎች እንዯሆኑ ሇማወቅ 
አሌተቸገርኩም፡፡ ከዚያም ወዯ ዴንኳኖቹ እያመሇከትኳት እንዱህ 
በማሇት ጠየቅኳት፡-  

“ሌጆችሽ ከዚያ ውስጥ የትኞቹ ናቸው፣ እጠራሌሽ ዘንዴ?” እርሷም 
እንዱህ አሇች፡-  
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“አሊህም ኢብራሂምን ወዲጅ አዴርጏ ያዘው፡፡ እንዱሁም አሊህ ከሙሳ 
ጋር በቀጥታ ተነጋገረ፡፡ ያህያ ሆይ! መጽሏፈን በብርታት ያዝ አሌነው፡፡”  

እኔም ወዯ ቅፌሇቱ ጠጋ ብዬ እንዱህ እያሌኩ ጮህኩ፡-  

“ኢብራሂም ሆይ! ሙሣ ሆይ! ያህያ ሆይ!” በዚህ ጊዜ ፉቶቻቸው 
እንዯጨረቃ የሚያበሩ ሶስት ወጣቶች ከዴንኳናቸው ወጡ፡፡ ከአጠገባችን 
መጥተው ቁጭ እንዲለ እናታቸው ከሱራ ካህፌ 9ኛውን አንቀጽ  
እንዱህ በማሇት አነበበች፡-  

“…ከዚህችም ብራችሁ ጋር አንዲችሁን ወዯ ከተማይቱ ሊኩ፡፡ ከምግቦቿ 
የትኛዋ ንጹሕ መሆንዋንም ይመሌከት፡፡ ከርሱም (ከንጹሐ) ምግብን 
ያምጣሊችሁ፡፡….” 

ከሶስቱ ወጣቶች አንደ ወዯ ከተማ ሄድ ምግብ ገዝቶ ካመጣ በኋሊ ፉት 
ሇፉታቸው ሊይ አዯረገ፡፡ ሱራ ሃቃህ አንቀጽ 24 ሊይ ያሇውን እናታቸው 
አነበበች፡-  

“ባሇፈት ቀናት ውስጥ (በምዴረ ዒሇም) ባስቀዯማችሁት ምክንያት ብለ 
ጠጡም (ይባሊለ)፡፡” 

በዚህ ጊዜ እኔ ሌጆቹን “የእናታችሁን ሁኔታ እስካሌገሇጻችሁሌኝ ዴረስ 
የእናንተን ምግብ መመገቡ ሇእኔ ሊይፇቀዴሌኝ ይችሊሌ፡፡” አሌኳቸው፡፡  

በዚህ ጊዜ ወጣቶቹ እንዱህ አለ፡-  

“ይህች አሮጊት እናታችን ከአዛኙ አሊህ ፉት በንግግሯ ከስህተት ሊይ 
እንዲትወዴቅ በመፌራት ከቁርአን ሊይ እየጠቀሰች ካሌሆነ አትናገርም፡፡”  

እኔም በሱራ አሌጁምዒ አንቀጽ 4 ያሇውን አነበብኩሊቸው  

“ይህ የአሊህ ችሮታ ነው፡፡ ሇሚሻው ሰው ይሰጠዋሌ፡፡ አሊህም የታሊቅ 
ችሮታ ባሇቤት ነው፡፡” 

አንዴ ሰው አጠራጣሪ የሆኑ ነገሮችን ላሊው ቀርቶ የተፇቀደ ቢሆኑም 
እንኳን ወዲሌተፇቀደ ሁኔታዎች ያዯርሱኛሌ ብል ከፇራ 
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እንዲይቀርባቸው የተቅዋ ባህሪ ያስገዴዲሌ፡፡ ሇዚህ እንዯምሳላ ሆኖ 
የሚያገሇግሇን የሚከተሇው ታሪክ ነው፡-  

“የኦቶማን ቱርክ ሱሌጣን አብደሌአዚዝ ኻን የሃገሩን ጦር ሰራዊትና 
ባህር ኃይለን በአስዯናቂ ሁኔታ ዯረጃው የሊቀ እንዱሆን በማዴረጉ 
እንዱሁም የሃገር ውስጥ የፖሇቲካ ውዝግቦችን ግሩም በሆነ የፖሇቲካ 
ጥበብ በማስከኑና የመንግስቱን ዯረጃም በቀዴሞ ጊዜ ወዯነበረው ክብሩ 
መመሇስ በመቻለ የመሊውን ዒሇም ትኩረት ስቦ ነበር፡፡ በዚህም የተነሣ 
ሱሌጣኑ ፇረንሳይንና እንግሉዝን እንዱጏበኝ ተጋበዙ፡፡  

ከኦቶማን ሱሌጣኖች ሁለ እጅግ አጥባቂ ኃይማኖተኛ የነበረው አብደሌ 
አዚዝ ኻን ወዯ አውሮፓ  ሇጉብኝት ሲሄዴ ቦለ ከተባሇ አካባቢ የታወቀ 
የምግብ ዝግጅት ባሇሙያ ይዞ ነበር የተጓዘው፡፡ ምክንያቱም 
የአውሮፓውያንን ምግብ በሸሪዒ መስፇርት አጠራጣሪ ሉሆን ይችሊሌ 
ብል በመፌራቱ ነበር፡፡  

አብደሌ አዚዝ ዯግና ሇኃይማኖቱ በጣም የሚጠነቀቅ ከመሆኑ የተነሣ 
ላሊው ቀርቶ በሕይወት ዘመኑ ሁለ ይጠጣ የነበረው የዘምዘምን ውሃ 
ብቻ ሲሆን ከላሊ ቦታ የተገኘን ውሃ አይቀምስም ነበር፡፡ ሶሊቱን እጅግ 
በጥንቃቄና አሊህን በመፌራት የሚሰግዴና ቁርአንንም በብዛት ያነብ 
የነበረ ሰው ነው፡፡ በአሳዛኝና ጭካኔ በተሞሊበት ሁኔታ በተገዯሇ ጊዜ 
ይቀራው የነበረው ቁርአን ሱራ ዩሱፌ በአነስተኛ ጠረጴዛ ሊይ 
እንዯተገሇጠ ተቀምጦ ተገኝቷሌ፡፡ እርሱ በተሰዋ ጊዜ ዯሙ ከቁርአኑ ሊይ 
ተረጭቶ ስሇነበር ያ ቁርአን እስካሁንም ዴረስ በቶፕካፒ ቤተመንግስት 
በቅርስነት ተቀምጦ ይገኛሌ፡፡  

ነቢዩ (ሰ.ዏ..) በሏዱሳቸው እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“እንዲኗኗራችሁ ትሞታሊችሁ፡፡ እንዲሟሟታችሁም ትቀሰቀሳሊችሁ፡፡” 
(ሙስሉም) 

ላሊው ታሊቅ የተባሇ የተቅዋ ዯረጃ የነበረው የኦቶማን ቱርክ መሪ 
ሱሌጣን አብደሌ ሃሚዴ ሁሇተኛ ነው፡፡ ይህ ሰው ሇማንኛውም 
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አስቸኳይ ጉዲይ በማንኛውም የላሉቱ ክፌሇ ጊዜም ቢሆን ከመኝታው 
እንዱቀሰቅሱት ሇአገሌጋዮቹ መመሪያ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህም በሊይ 
ማንኛውንም ሥራ ሇነገ ማሳዯር አይወዴም ነበር፡፡ አሰዴ ቤይ የተባሇው 
ፀሏፉው በማስታወሻው ሊይ እንዱህ የሚሌ ነገር ጽፍ ተገኝቷሌ፡-  

አንዴ እሇት እኩሇ ላሉት ሊይ የሱሌጣኑን በር አንኳኳሁ፡፡ ያንንም 
ያዯረግሁበት አስቸኳይ ጀሆኑ ድክሜንቶች ሊይ ፉርማውን 
እንዱያኖርሌኝ በማሰብ ነበር፡፡ ሆኖም ግን በሩን ሳይከፌትሌኝ ዘገየ፡፡ 
ከዚያም የተወሰነ ጊዜ ሳሊንኳኳ ከቆየሁ በኋሊ ዯግሜ አንኳኳሁ፡፡ 
አሁንም መሌስ አሌሰጠኝም፡፡ በዚህ ጊዜ ዴንጋጤ ያዘኝ፡፡ ዴንገት የአሊህ 
ቀጠሮ ዯርሶ ሱሌጣኑ ሞቶ ይሆን እንዳ? ስሌም ራሴን ጠየቅኩ፡፡ 
ከዚያም ትንሽ ቆየት ብዬ ሳንኳኳ ሱሌጣኑ በእጁ ፍጣ እንዯያዘ በሩን 
ከፇተሌኝ፡፡ ፉቱን በዚያ ፍጣ እያዯራረቀ ነበር፡፡ ፇገግ አሇና እንዱህ 
አሇኝ፡-  

“ሌጄ ሆይ! በዚህ ሰዒት የመጣኸው በጣም ጠቃሚ ሇሆነ ጉዲይ እንዯሆነ 
ተረዲሁ፡፡ የነቃሁት መጀመሪያ ስታንኳኳ ነው፡፡ ሆኖም ግን ውደእ 
እስካዯርግ ዴረስ ነበር ሳሌከፌትሌህ የቆየሁት፡፡ ምክንያቱም ውደእ 
ሳሊዯርግ ሕዝቤን ጀሚመሇከት ጉዲይ ሊይ ፉርማዬን አስቀምጨ 
አሊውቅም፡፡ አሁን አምጣውና ሌፇርምሌህ…”  

ይህን ካሇ በኋሊ ‹‹ቢስሚሊህ›› ብል ከሰነደ ሊይ ፇረመሌኝ፡፡ 

የአብደሌሃሚዴ ሁሇተኛ ባሇቤት በጣም ጠንቃቃ ስሇመሆኑ ስትናገር 
እንዱህ ብሊሇች፡-  

“አብደሌሃሚዴ ኻን ሁሌጊዜም ከአሌጋው እግር ስር አንዴ ንጹህ የሆነ 
የሸክሊ ጡብ ያስቀምጣሌ፡፡ ከአሌጋው እንዯወረዯ በዚያ ሸክሊ ተየሙም 
ካዯረገ በኋሊ ነው ወዯ መታጠቢያ ቤት ገብቶ የተሟሊ ውደእ 
የሚያዯርገው፡፡ ይህንንም ያዯርግ የነበረው መታጠቢያ ቤት እስኪዯርስ 
ዴረስ መሬቱን ያሇ ውደእ እንዲይረግጥ በማሰብ ነው፡፡ አንዴ ጊዜ ይህን 
የሚያዯርገው ሇምን እንዯሆነ ስጠይቀው እንዱህ በማሇት መሇሰሌኝ፡-  
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“የብዙ ሙስሉሞች ኸሉፊ እንዯመሆኔ እኔ በሱና ጉዲዮች ሊይ ጠንካራ 
ካሌሆንኩ በዚህ ምክንያት የሙሏመዴ ኡመት ጉዲት ያገኘዋሌ ብዬ 
ስሇምፇራ ነው፡፡”  

አብደሌ ሃሚዴ ሁሇተኛ ይህን የመሰሇ ተቅዋ ስሇነበረው በፖሇቲካው 
መስክ ብርቱ እንዱሆን አስችልታሌ፡፡ በዒሇም ታሪክ ውስጥ ሃገረ ቱርክ 
እጅግ አዯገኛና አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በነበረችበት ጊዜ 
የወሰዲቸው አርቆ ማስተዋሌ የተሞሊባቸው እርምጃዎቹ 
ተመዝግበውሇታሌ፡፡  

እንግዱህ በአጭሩ ተቅዋ ማሇት ከሁለም መሌካም ሥራዎች ሁለ 
በቁንጮ ሊይ የሚቀመጥና አንቀሳቃሽ ሞተር በመሆን የሚያገሇግሌ 
የመንፇሳዊ ሕይወት ውበት ነው፡፡ አንዴ ሰው በቀጣዩ ዒሇም ሇስኬት 
የሚበቃ ሕይወት ይኖረው ዘንዴ በዚህችኛዋ ዒሇም የሚያስቀምጠው 
ካፒታለ ተቅዋ ነው፡፡ ተቅዋ የላሇው ሕይወት አዯጋው የበዛ ነው፡፡ 
ተቅዋን ተሊብሰው ያሌኖሩት ሕይወት በመጨረሻው እስትንፊስ ወቅት 
ሇዘሊሇማዊ ፀፀት የሚያበቃን ፌጻሜ መሊበሱ አይቀሬ ነው፡፡ አሊህ ከዚህ 
ይጠብቀን፡፡ በዚህች በቅርቢቱ ዒሇም  ዯራሽ ከሆኑ ስጋዊ ፌሊጏቶችና 
አምሮቶች ራሳችንን ጠብቀን ሇዘሊሇማዊው ሃገር በጥንቃቄ በመኖር 
መዘጋጀት ታሊቁ አሊማችን መሆን አሇበት፡፡ 

ጦርነት የተወሰነ ጊዜ አሇው፡፡ አንዳ ከፇነዲ በኋሊ ይጧጧፌና 
በመጨረሻ አሸናፉና ተሸናፉው ተሇይቶ ይዯመዯማሌ፡፡ ከነፌስያ ጋር 
የሚዯረገው ግብግብ ግን ዘሌዒሇማዊ ነው፡፡ እስከሞት ዴረስ ይቀጥሊሌ፡፡ 
አሊህ በቁርአን እንዱህ ብሎሌ፡-  

 ٩٩ :الحجر چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ 

“እውነቱም (ሞት) እስኪመጣህ ዴረስ ጌታህን ተገዛ፡፡” (አሌ-ሑጅር፡ 99) 
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ምዕራፌ አራት 

ተውባና እስቲግፊር 
የሰው ሌጅ ሲባሌ በነፌሱ ዝንባላ ቁጥጥር ስር ሲውሌና የእምነትንና 
የመንፇሳዊነትን ብርሃን እያጣ ሲሄዴ ኃጢአት የመፇፀም ጠባይ 
ይስተዋሌበታሌ፡፡ በኀሉናው በኩሌም የሞራሌ ዴጋፈ ሲቀዘቅዝና እየቀነሰ 
ሲመጣ መንፇሳዊ ጥሌቀት እየጠፊ ዝቅጠት እየነገሰ ይሄዲሌ፡፡ ስሇሆነም 
ሰውዬው ሃቀኛ ሇመሆን በሚጓዝበት መንገዴ ሊይ ብዙ ጋሬጣዎች 
ይዯረዯሩበታሌ፡፡ ኃጢአቶች ሌክ እንዯ ጣፊጭ ሙዚቃ ሇነፌስ የተወዯደ 
ይሆናለ፡፡ ነፌስም የሚያስከትለትን አስከፉ ውጤት ሳታመዛዝን ዝም 
ብሊ ትዘፇቅባቸዋሇች፡፡  

ይሁን እንጂ የሰው ሌጅ ወዯዚህች ዒሇም ሲመጣ ምንም ዒይነት እንከን 
የላሇበትና በሚገባ እንዯተወሇወሇ መስታዎት የዋህና ንጹህ ሆኖ ነው፡፡ 
ኃይማኖት ሇሰው ሌጅ የተሰጠው ይህንን ንጽህናውን ጠብቆ እንዱያቆይ 
ሇማዴረግ ሲሆን ይህም የፇጣሪው እዝነትና ችሮታ መገሇጫ ነው፡፡ 
በውጤቱም አንዴ ባሪያ በተፇጥሮ ያገኘውን ንጹህነት ጠብቆ ሇማቆየት 
ኃይማኖቱንና መንፇሳዊነቱን ከተጠቀመ የግዳሇሽነትን መጋረጃ ቀዲድ 
በመጣሌ ያሳሇፊቸውን የኃጢአት ጊዜያት ያሳየዋሌ፡፡ ይህም የኃጢአቱን 
ታሊቅነት አግንኖ በማሳየት ሕሉናው ኃጢአቱን እንዱፀየፌ ያዯርገዋሌ፡፡ 
ስሇሆነም በውስጡ የተቀመጡ የሕሉናው አንቀሳቃሽ ኃይሊት በኃጢአት 
የቆሰለ በመሆናቸው ውስጡ በፀፀት መታመስና መቃጠሌ ይጀምራሌ፡፡ 
ከዚያም በእንባ የተሞለ ዒይኖቹን ወዯ ፇጣሪው መሌሶ ምህረት 
ሇማግኘት እጆቹን ይዘረጋሌ፡፡ ይህ በፀፀት የታጀበ የሚያቃጥሌ ስሜት 
ነው እንግዱህ “ተውባ” ተብል የሚጠራው፡፡ ምህረት ሇማግኘት 
የሚዯረገው ሇቅሶና ከሌብ የመነጨ ሌመና ዯግሞ “ኢስቲግፊር” ይባሊሌ፡፡  

ሰውየው ወዯ ጀነት እንዲይገባ ሃጢአቶች መሰናክሌ ይፇጥራለ፡፡ 
በተቃራኒው በመሌካም ሥራዎች የተጠናከረና የታጀበ ተውባና ንስሃ 
ከእሳት ሇመራቅ ሰበቦች ናቸው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  
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“አንዴ የአሊህ ባሪያ ኃጢአት ሲፇጽም በሌቡ ሊይ ጥቁር ነጥብ (ኑቅጣ) 
ይጣሌበታሌ፡፡ ኃጢአቱን በመተው ተውበት ካዯረገና ወዯ አሊህ ከተመሇሰ 
ያ ጥቁር ነጥብ ከሌቡ ሊይ ይፀዲሇታሌ፡፡ ያንን ማዴረግ ሳይችሌ ከቀረና 
በኃጢአቱ ሊይ ከዘወተረ ያ ጥቁር ነጥብ እየሰፊ ሄድ በመጨረሻ ሁለንም 
ሌቡን ይሸፌነዋሌ፡፡ ይህም አሊህ በቁርአን እንዯሚከተሇው ያወሳውን 
ሁኔታ ያስከትሊሌ፡- 

   ١٤ :المطففين چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ  چچڃچ 

“ይከሌከለ፡ ይሌቁንም በሌቦቻቸው ሊይ ይሰሩት የነበሩት (ሃጢአት) 
ዯገዯገባቸው፡፡” (አሌ-ሙጠፉፉን፡14) 

(ቲርሚዚ ዘግበውታሌ) 

በላሊ ሏዱስ ዯግሞ እንዱህ የሚሌ ተጠቅሶ እናገኛሇን፡-  

“የሰውን ሌጅ ሉያስጨንቀው የሚገባው ትሌቁ ነገር ኃጢአት ሲሆን 
መዴኃኒቱ ዯግሞ በላሉት ጨሇማዎች ውስጥ የሚዯረግ ኢስቲግፊር 
ነው፡፡” (ዲይሇሚ) 

አንዴ ሰው በሰብአዊነቱ ምክንያት ባለበት ዴክመቶች የተነሳ (ይህ 
በሁለም የሰው ዘር ዘንዴ የተሇመዯ ነው) ኃጢአት ቢፇጽም ወዱያውኑ 
ፉቱን ወዯ አሊህ መሌሶ መፀፀትና ይቅርታ መጠየቅ ይኖርበታሌ፡፡ 
በስህተት ሊይ በወዯቁ ጊዜ ፇጥነው ወዯርሱ የሚመሇሱትን ሙተቂን 
(ፇራህያን) ባሪያዎቹን አሊህ እንዯሚዯሰትባቸው በሚከተሇው አኳኋን 
ገሌጿሌ፡-  

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

آل  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 ١٣٥: عمران

“ሇእነዚያም መጥፍ ሥራን በሰሩ ወይም ነፌሶቻቸውን በበዯለ ጊዜ 
አሊህን የሚያስታውሱና ሇኃጢአቶቻቸው ምህረትን የሚሇምኑ ሇሆኑት 
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ከአሊህም ላሊ ሃጢአቶችን የሚምር አንዴም የሇ (በስሕተት) በሰሩትም 
ሊይ እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ የማይዘወትሩ ሇሆኑት (ተዯግሳሇች)፡፡  
(አሉ-ዑምራን፡135) 

 - ١٧: الذاريات چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ 

١٨ 

“ከላሉቱ ጥቂትን ብቻ ይተኙ ነበሩ፡፡ በላሉቱ መጨረሻዎችም እነርሱ 
ምህረትን ይሇምናለ፡፡” 

ኃያለ አሊህ በብዙ የቁርአን አንቀጾች የሚነግረን ከሌባቸው ተፀፅተው 
ወዯርሱ የሚመሇሱ ባሮቹን ይቅር እንዯሚሊቸው ነው፡፡ እርግጥ 
ይሰሯቸው የነበሩ ኃጢአቶችን እርግፌ አዴርገው በመተው ከሌባቸው 
ወዯእርሱ የሚመሇሱትን ባሮቹን ኃጢአቶች ወዯ መሌካም ሥራ 
(ሃሰናት) እንዯሚቀይርሊቸው ሲገሌጽ እንዱህ ይሊሌ፡-  

  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چچ 

 ٧٠: الفرقان چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

“ተፀፅቶ የተመሇሰና ያመነ መሌካምንም ሥራ የሰራ ሰው ብቻ ሲቀር 
እነዚያም አሊህ መጥፍ ሥራዎቻቸውን በመሌካም ሥራዎች ይሇውጣሌ፡
፡ አሊህም እጅግ መሃሪ አዛኝ ነው፡፡” (አሌ-ፈርቃን፡70) 

ብሩክ የሆኑት ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ማሇታቸውን አቡ ሙሣ አሌ 
አሽዒሪ (ረ.ዏ.) አስተሊሌፇዋሌ፡-  

“ሃያለ አሊህ ቀን ሃጢአትን የሰሩ ባሮቹን ይቅርታ ሇመቀበሌ ላሉት 
እጆቹን ይዘረጋሌ፡፡ በላሉት ሃጢአት የሰሩ ባሮቹን ይቅርታ ሇመቀበሌም 
በቀን እዯቹን ይዘረጋሌ፡፡ ይህም ፀሏይ በምእራብ በኩሌ እስከምትወጣበት 
ጊዜ (እስከ ትንሳኤ መቃረቢያ ቀን) ዴረስ ይቀጥሊሌ፡፡” (ሙስሉም) 

ሇተውበት ተቀባይነት ዋነኞቹ ቅዴመ ሁኔታዎች ከሌብ መፀፀትና 
ሃቀኝነት ናቸው፡፡ እነዚያ በየጊዜው ተውበታቸውን እያበሊሹ ወዯ መጥፍ 
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ሥራቸው የሚመሇሱት በግሌጽ እንዯሚታወቀው የሰይጣን ምርኮኞች 
ናቸው፡፡ ኃያለ አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ۅٴۇ     ۋ  ۋ   ۅچ 

 ٣٣: لقمان چ

 “…የአሊህም ቀጠሮ እውነት ነውና፡፡ ቅርቢቱም ሕይወት 
አትሸንግሊችሁ፡፡ በአሊህም (መታገስ) አታሊዩ (ሰይጣን) አያታሊችሁ፡፡” 
(ለቅማን፡33) 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተውባና እስቲግፊር አንዴ ሰው በዚህችም ሆነ 
በመጪው ዒሇም ሇሚዯርስበት ቅጣት የማምሇጫ ሰበቦች ናቸው፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡- 

“የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ ሇሕዝቤ ሁሇት ዋስትናዎችን 
እንዯሰጣቸው በመግሇጽ የሚከተለትን ሁሇት የቁርአን አንቀፆች 
አውርድሌኛሌ፡-  

1. አንተ በውስጣቸው እያሇህ አሊህ የሚቀጣቸው አይዯሇም፡፡  

2. አሊህም እነርሱ ምህረትን የሚሇምኑ ሲሆኑ የሚቀጣቸው አይዯሇም፡
፡ (አንፊሌ፡33) 

“እኔ ከሕዝቤ ስሇይ ሁሇተኛውን የመዲን ዋስትና እተውሊቸዋሇሁ፡፡ 
እርሱም እስቲግፊር ሲሆን ከአሊህ ቅጣት ያዴናቸዋሌ፡፡ እስከ ፌርደ ቀን 
ዴረስም ይጠብቃቸዋሌ፡፡” (ቲርሚዚ) 

ተውባና እስቲግፊር ወዯ አሊህ መቃረቢያ የሆኑ ሁሇት ስኬታማ 
መንገድች ናቸው፡፡ ምክንያቱም እውነተኛ የሆነው ባህሪያቸው 
እንዯሚያሳየው ሁሇቱም የሃቀኛ መፀፀትና የአሊህን እርዲታ የመሻት 
ውጤቶች ናቸውና፡፡ እስቲግፊርን ሇብቻው ከወሰዴነው ወዯ አሊህ 
በመመሇስ ሂዯት ሊይ ጉሌህና የማይተካ ሚና የሚጫወት ሲሆን ባሪያው 
ከአሊህ ጋር ግንኙነቱ እንዱታወክ የሚያዯርጉትን መንፇሳዊ ጉዴፍች 
መጥረጊያ (ማጽጃ) መሣሪያ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተቀባይነት ያሇው 
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ተውባ በባሪያውና በጌታው መካከሌ የተዯነቀረውን መሰናክሌ 
በማስወገዴና መንፇሳዊውን ግርድ በመግፇፌ ግንኙነታቸውን 
የማስተካከሌ ሂዯት ነው፡፡ ይህም ሇስኬት በሚበቃ ጊዜ ባሪያው ከአሊህ 
ዘንዴ ውዳታን እንዱያተርፌ ምክንያት ይሆንሇታሌ፡፡ ኃያለ አሊህ 
እንዱህ ይሊሌ፡- 

   ٢٢٢: البقرة چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   چ 

 “አሊህ (ከሃጢአት) ተመሊሾችን ይወዲሌ፡፡ ተጥራሪዎችንም ይወዲሌ 
በሊቸው፡፡” (አሌ-በቀራህ ፡222) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በንጹህ ተውበት ወዯርሱ የሚቃረቡትን 
ባሪዎቹን ምን ያህሌ እንዯሚዯሰትባቸው ሇማሳየት የሚከተሇውን ሏዱስ 
ተናገሩ፡-  

አነስ ኢብኑ ማሉክ (ረዏ.) እንዲወሩት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በምሳላ ሲያስረደ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ሰው ስንቅ የተጫነች ግመለ ጠፊችበት፡፡ እስኪዯክመው ዴረስ 
ፇሇጋት፡፡ እንዯማያገኛት ተስፊ ቆርጦ ከአንዱት ዛፌ ስር ቆም አሇ፡፡ 
በዚያው እንቅሌፌ አሻሇበው፡፡ ሲነቃ ግመለን ከአጠገቡ አያትና ከዯስታ 
ብዛት የሚሆነውን አጣ፡፡ በሏሴት ከመስከሩ የተነሳ፡- ‹‹አሊህ ሆይ አንተ 
ባሪያዬ እኔ ዯግሞ ጌታህ ነኝ፡›› በማሇት ተሳሳተ፡፡ አሊህ ባሪያው ሲቶብት 
ከዚህ ሰው የበሇጠ ይዯሰታሌ፡፡” (ሙስሉም፣ ቲርሚዚ) 

በላሊ ሏዱስ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የኢስቲግፊርን ጥቅም ሲገሌጹ 
እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ሰውዬው አሊህን ምህረት መጠየቅ እስካሊቆመ ዴረስ የሌቅና ባሇቤት 
የሆነው አሊህ ከጭንቅ የሚወጣበትን መንገዴ ያሳየዋሌ፣ ከሃዘኑ 
ያሊቅቀዋሌ፤ እንዱሁም ከማያስበው በኩሌ ሲሳዩን ይሰጠዋሌ፡፡” (አቡ-
ዲውዴ) 
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ስሇሆነም ሇአንዴ የአሊህ ባሪያ ትሌቁና ጠቃሚው ጉዲይ ነፌሱንና ሌቡን 
(ቀሌቡን) ማጽዲት ነው፡፡ እንግዱህ ስሇተውባና እስቲግፊር ስናነሳ 
እነዚህን ሁሇት ጠቃሚ ነገሮች አንዴ ሰው የራሱ ካዯረገ ወዯ አሊህ 
በሚወስዯው ቀና ጏዲና (ሲራጠሌ ሙስተቂም) እንዯ በር አዴርጏ 
ሉቆጥራቸው ይችሊሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ መሌካም ሥራዎችን በጥራትና 
በብዛት ማስከተለ የግዴ ነው፡፡ አንዴ ሰው የግዳታ የአምሌኮ ተግባራትን 
ከፇፀመ በኋሊ አስፇሊጊና ሱና የሆኑ መሌካም ሥራዎችን ያስከትሌ፡፡ 
ከዚያ በኋሊ የተሇያዩና ውብ የሆኑ ምግባራትን ሇምሳላ የላልችን ሰዎች 
መብቶች መጠበቅ፣ የወሊጆችን ሃቅ መወጣት፣ የተቸገሩትን ሇአሊህ ብል 
መርዲት፣ እንዱሁም ሁለንም ፌጡራን በሃዘኔታ፣ በርህራሄና በይቅር 
ባይነት መመሌከት ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገቡ በጎ ምግባራት ናቸው፡፡  

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“እናንተ ሰዎች ሆይ! ወዯ አሊህ ተመሇሱ፡፡ ምህረቱንም ሇምኑት፡፡ እኔ 
በቀን መቶ ጊዜ ምህረቱን በመሇመን እመሇሳሇሁና፡፡” (ሙስሉም)  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊሇፇውና መጪው ኃጢአታቸው ምህረት 
ተዯርጏሊቸው ሳሇ ይህን ያክሌ በየእሇቱ ምህረትን የሚጠይቁ ከሆነ ይህ 
ሇእኛ ምን ትምህርት ነው የሚሰጠን? እርግጥ ነው የእርሳቸው ዴርጊት 
አንዴም ፇጣሪያቸው ሇዋሇሊቸው ፀጋ አመስጋኝ መሆናቸውን የሚያሳይ 
ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ እኛ ተከታዮቻቸው በየእሇቱ በብዙ ኃጢአቶች 
ውስጥ ስንነከር ስሇምንውሌ የአሊህን ምህረት በብዛት መሇመን 
የሚያስፇሌገን መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡      

የተባረኩት ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) አበክረው የሚያሳስቡት የአንዴ የአሊህ ባሪያ 
ዋነኛው ተግባሩና በዚህች ዒሇም የመገኘቱ ዒይነተኛ ግብ አሊህን 
ማስታወስና በእያንዲንዶ የጊዜ ክፌሌፊይ እርሱን መገዛት መሆኑን ነው፡፡ 
በተጨማሪም ባገኘው አጋጣሚ ሇጥፊቱ ተውባ ማዴረግ እንዱሁም 
እስቲግፊር ማብዛት እንዲሇበት ይመክራለ፡፡ የሰው ሌጅ አቅሙና 
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ሁኔታው በፇቀዯሇት ያክሌ የአምሌኮ ዯረጃውን በየጊዜው እያሻሻሇና 
ወዯጌታው እየቀረበ መሄዴ እንዲሇበትም ያስገነዝባለ፡፡  

ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሚከተሇውን ደዒ በተቀመጡበት ሇ1ዏዏ 
ጊዜያት ያክሌ ሲዯጋግሙት እንሰማ ነበር፡፡”  

 اللٍم اغفس لى َتة على إول أوت التُاب السحيم

“አሊህ ሆይ! ማረኝ ተውበቴንም ተቀበሇኝ፡፡ አንተ መሃሪና እጅግ አዛኝ 
ነህና፡፡” (አቡ ዲውዴ፣ ቲርሚዚ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በየጊዜው የሚያዯርጉት ተውባና አስቲግፊር 
ኃጢአት ስሇሚፇጽሙ ወይም ስህተትን ስሇሚሰሩ አይዯሇም፡፡ ከዚያ 
ይሌቅ የሌቅና ባሇቤት ከሆነው አሊህ ጋር ይበሌጥ ሇመቀራረብና የእርሱን 
ውዳታ ሇማግኘት ነው፡፡ ምክንያቱም ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) በየጊዜው 
በመንፇሳዊ እዴገት ሊይ ስሇነበሩና ያሇፈትን ዯረጃዎቻቸውን ማሇትም 
አዱስ መንፇሳዊ እዴገት ከመገኘቱ በፉት የነበሩበትን ሁኔታ 
እንዯሃጢአት ይቆጥሩት ስሇነበር ነው፡፡ (አሊህ የበሇጠ ያውቃሌ)፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በመጨረሻዎቹ የመሞቻ ቀናቶቻቸው 
በተዯጋጋሚ እንዱህ ይለ ነበር፡-  

 سثحاول اللٍم َتحمدك أستغفسك َأتُب إليل

“አሊህ ሆይ! ጥራት ይገባህ፡፡ ምስጋናም ይዴረስህ፡፡ አሊህ ሆይ! ማረኝ” 

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሇቤት የነበረችው ዒኢሻ (ረ.ዏ.) አንዴ ጊዜ እንዱህ 
በማሇት ጠየቀቻቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እነዚህን ቃሊት በተዯጋጋሚ ሲለ ሰማሁዎት፡፡ 
ምክንያቱ ምንዴን ነው?”  

እርሳቸው እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጧት፡-  
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“ጌታዬ በሕዝቤ ውስጥ ምሌክትን እንዯማይ ጌታዬ ነገረኝ፡፡ ይህንን 
ምሌክት ማየት ከጀመርኩኝ በኋሊ ይህንን ውዲሴ ማዴረግ ጀመርኩኝ፡፡ ያ 
ያየሁት ምሌክት በሱራ አን-ነስር የተጠቀሰው ሲሆን እርሱም የመካ 
መከፇት ነው፡፡ 

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

 ٣ - ١: النصر چ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 “የአሊህ እርዲታና (መካን) መክፇት በመጣ ጊዜ፤ ሰዎችንም ጭፌሮች 
እየሆኑ በአሊህ ኃይማኖት ውስጥ ሲገቡ ባየህ ጊዜ፤ ጌታህን ከማመስገን 
ጋር አጥራው፡፡ ምኀረትንም ሇምነው፡፡ እርሱ ፀፀትን በጣም ተቀባይ 
ነውና፡፡” (አን-ነስር፡1-3) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇሕዝባቸው የተሇያዩ የእስቲግፊር አባባሌ 
መንገድችን አስተምረዋሌ፡፡ ከእነዚህ መንገድች መካከሌ ዋናው ሰይደሌ 
ኢስቲግፊር የሚባሇው ሲሆን ከዚህ በታች በቀረበው ሏዱስ ተጠቅሷሌ፡-  

“ሇአንዴ የአሊህ ባሪያ ከፌ ያሇው የእስቲግፊር ዒይነት የሚከተሇው ነው፡፡ 

اللٍم أوت زتى الإلً إال أوت خلقتىى َأوا عثدك َأوا على عٍدك ََعدك 

ماستطعت أعُذ تل مه شس ما صىعت أتُء لل تىعمتل على َأتُء تروثى 

فاغفسلى فأوً اليغفس الروُب إال أوت 

‹‹አሊህ ሆይ፣ ፇጣሪ አንተ ነህ፡፡ ካንተ በቀር ላሊ አምሊክ የሇም፡፡ 
ፇጥረህኛሌ፡፡ እኔ ዯግሞ ባሪያህ ነኝ፡፡ እኔ የአንተን ቃሌ ኪዲን ትእዛዝ 
መሙሊት አሌቻሌኩም፡፡ ከሰራሁት ተንኮሌ ሁለ በአንተ እጠበቃሇሁ፡፡ 
በዋሌክሌኝ ጸጋ እውቅናን እሰጣሇሁ፡፡ ወንጀላንም ወዲንተ እናዘዛሇሁ፡፡ 
ማረኝ፡፡ ያሊንተ በቀር ሏጢአትን የሚምር የሇም፡፡›› 

ተውባንና ኢስቲግፊርን ሁሌጊዜም ማዴረግ አስፇሊጊ ሲሆን ከዚያ በኋሊ 
መሌካም ሥራን በማስከተሌ ማጠንከር ተገቢ ነው፡፡ ኢብን ኡመር 
(ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  
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“አንዴ ሰው ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መጣና እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-‘እኔ 
ታሊቅ የሆነ ኃጢአት ፇጽሜያሇሁ፡፡ ተውበት የማዴረግ እዴሌ 
ይኖረኛሌን?’  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት ጠየቁት፡- ‘እናትህ 
በሕይወት ይገኛለን?’  

‘አትገኝም’ አሇ ሰውዬው፡፡  

‘አክስትስ የሇህችህምን?’  በማሇት ጠየቁት፡፡  

ሰውዩውም ‘አሇችኝ’ አሇ፡፡  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን የሰውዩውን መሌስ እንዯሰሙ እንዱህ አለ፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ እርሷን ተንከባከባት፡፡ የእናትህ እህት ሌክ እንዯ እናት 
ማሇት ናትና፡፡” (ቲርሚዚ፣ አህመዴ) 

እዚህ ሊይ የምናስተውሇው ቁም ነገር ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ታሊቅ ኃጢአት 
ፇጽሞ በፀፀት እየተቃጠሇና እስቲግፊር እያዯረገ ያሇውን ባሌዯረባቸውን 
ይህን ተውበቱን የሚያጠናክርሇትን መሌካም ሥራ እንዱሰራ የመከሩት 
መሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም መሌካም ሥራ መጥፍ ሥራን ታብሳሇችና፡፡  

አንዴ ላሉት ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ቢሊሌን (ረ.ዏ.) በሕሌማቸው አዩት፡፡ 
በቀጣዩ ጠርተው እንዱህ አለት፡-  

“ቢሊሌ ሆይ! ባሇፇው ላሉት በጀነት ውስጥ የእግርህ ደካዎች 
ከፉትሇፉቴ አየሁ፡፡ ምን ዒይነት መሌካም ሥራ እንዯምትሰራ ንገረኝ፡፡”  

ቢሊሌ (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! አንዲች አነስተኛ ሃጢአት በፇፀምኩ ቁጥር 
ወዱያውኑ ሁሇት ረከዒ ሶሊት እሰግዲሇሁ፡፡ እንዱሁም ውደ በፇታሁ 
ጊዜ ወዱያውኑ ውደእ አዯርጋሇሁ፡፡” 

በዚህ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ይህ ነው ምክንያቱ፡፡”  
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ስሇሆነም ማንኛውንም መጥፍ የሚባሌ ነገር ስንፇጽም ወዱያው ጊዜ 
ሳናጠፊ ተውበት ማዴረግ ያሇብን ሲሆን መሌካም ሥራም 
ሌናስከትሌበት ይገባናሌ፡፡  

ካዕብ ኢብን ማሉክ (ረ.ዏ.) ባሳየው ቸሌተኝነት በተቡክ ዘመቻ ሇመሳተፌ 
ከተጓዘው ሰራዊት ጋር አብሮ መጓዝ አሌቻሇም ነበር፡፡ ከዚያ በኋሊ 
ወዱያው ነበር በፀፀት መቃጠሌና ተውባ ማዴረግ የጀመረው፡፡ በፇጸመው 
ከባዴ ጥፊት የተነሣ የአሊህን ቅጣት በመፌራት እስቲግፊር እያዯረገ 
ቢቆይም ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከዘመቻ ከተመሇሱ በኋሊም ቢሆን አጠቃሊይ 
የንግግርና የሰሊምታ ማእቀብ ተጥልበት ስሇነበር ምዴር ከሥፊቷ ጋር 
ጠባብ ሆናበት ነበር፡፡ በዚህ ሁኔታ ሃምሳ ሇሚሆኑ ቀናት ያክሌ ከቆየ 
በኋሊ አሊህ ተውበቱን እንዯተቀበሇውና ከእርሱ ጋር ሁሇት ሰዎች 
አብረው በቁርአን መጠቀሳቸውን ሲሰማ በዯስታ ሱጁዴ አዴርጓሌ፡፡ 
(ኢብን ማጀህ)  

ከዚያ በኋሊ ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መጥቶ ሁለንም ሃብቱን በሰዯቃ መሌክ 
ሇማከፊፇሌ እንዯሚፇሌግና ይህንንም የሚያዯርገው አሊህ ሇዋሇሇት ፀጋ 
ምስጋና (ሹክር) ሇማዴረግ መሆኑን ገሇጸ፡፡ ይሁን እንጂ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ግማሹን ሃብቱን ሇቤተሰቡ እንዱያስቀርና ግማሹን 
እንዱመፀውት መከሩት፡፡ (ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.)፣ ሇዴሆች እንዱያከፊፌለሊቸው ሰዎች 
ምጽዋት ሲሰጧቸው የቀሌባቸውን (ሌባቸውን) ሁኔታ አይተው ነበር 
የሚቀበሎቸው፡፡ ምክንያቱም ሰዎች ያሊቸውን ሁለ ከመፀወቱ በኋሊ 
ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ በመፀፀት ሥራቸውን እንዯሚያበሊሹ 
ስሇሚያውቁ ነበር፡፡  

ኃያለ አሊህ ሇእነዚያ በተውባና በእስቲግፊር ወዯርሱ ሇሚጠጉ ባሮቹ 
ከማንኛውም አይነት ጭንቀት በማሊቀቅ ብዙ ፀጋዎችን ያሊብሳቸዋሌ፡፡ 
በአንዴ ወቅት አራት የሚሆኑ ሰዎች ቅሬታዎቻቸውን ይዘው ወዯ ሃሰን 
አሌ-በስሪ መጡ፡፡ አንደ ዴርቅ፣ ላሊው ዴህነት፣ ላሊው የመሬት 
ምርታማ አሇመሆን፣ የመጨረሻው ዯግሞ ሌጅ ማጣቱን እየገሇጹ 
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የእርሳቸውን እርዲታ እንዯሚሹ ነገሯቸው፡፡ ያ ታሊቅ የሆኑ የአሊህ 
አገሌጋይ እነዚያ ሰዎች እያንዲንዲቸው እስቲግፊር እንዱለ ምክር 
በመስጠት ሸኟቸው፡፡ በዚህ ጊዜ አብረዋቸው የነበሩ ሰዎች እንዱህ አለ፡-  

“የእነዚህ ሰዎች ችግሮችና ጭንቀታቸው የተሇያየ ሆኖ ሳሇ እርስዎ ግን 
ሇሁለም አንዴ ዒይነት ምክር ነው የሰጧቸው፡፡” ሃሰን አሌ-በስሪ 
ሇእነዚህ ሰዎች አስተያየት መሌስ ይሆን ዘንዴ የሚከተሇውን የቁርአን 
አንቀጽ አነበቡሊቸው፡- 

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   چ  

 ١٢  -١٠: نوح چپ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

 “አሌኳቸውም፡- ጌታችሁም ምሕረትን ሇምኑት እርሱ በጣም መሏሪ 
ነውና፡፡ በእናንተ ሊይ ዝናምን ተከታይ አዴርጏ ይሌካሌ፡፡ በገንዘቦችና 
በሌጆችም ይሇግሳችኋሌ፡፡ ሇእናንተም አትክሌቶችን ያዯርግሊችኋሌ፡፡ 
ሇእናንተም ወንዞችን ያዯርግሊችኋሌ፡፡” (ኑሕ፡10-12) 

ተውባን በማዘግየትና የሰይጣንን ጉትጏታ በማስተናገዴ በወንጀሌ ሊይ 
መቆየት ሕይወት በመጥፍ ሁኔታ እንዴታሌፌ ማዴረግ መሆኑን ሌብ 
ማሇት ያሻሌ፡፡ ብሌህ የሆነ አማኝ ሇኃጢአቶቹ ምህረትን በመጠየቅ እስከ 
መጨረሻው እስትንፊሱ ዴረስ ራሱን አዘጋጅቶ ይጠባበቃሌ፡፡  

በአንዲንዴ ዘገባዎች ተጠቅሶ እንዯሚገኘው አንዴ ሌብስ ሰፉ አንዴን 
ሷሉህ ሰው እንዱህ በማሇት ይጠይቃቸዋሌ፡-  

“የክብርና የሌእሌና ባሇቤት የሆነው አሊህ የባሪያውን ተውበት ነፌሱ 
ሌትወጣ ከጉሮሮው እስካሌዯረሰች ዴረስ ይቀበሇዋሌ፣ በሚሇው ሏዱስ 
ሊይ ያሇዎት  አስተያየት ምንዴን ነው? 

ሷሉሁ ሰው ሌብስ ሰፉውን እንዱህ በማሇት ጠየቁት  

“ይህ እውነት ነው፡፡ ሆኖም ግን አንተ ስራህ ምን እንዯሆነ ንገረኝ?” 

“እኔማ ሌብስ ሰፉ ነኝ” አሇ፡፡ 
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“በሌብስ መስፊት ሂዯት ውስጥ ቀሊለ ሥራ ምንዴን ነው?” 

“መቀሴን ይዠ ሌብስ መቅዯዴ” አሊቸው፡፡  

“ሇመሆኑ ይህን ሥራ ስትሰራ ምን ያህሌ ጊዜ ሆነህ?” 

“ሇ3ዏ ዒመታት ሰፌቻሇሁ”  

“ነፌስህ ሌትወጣ አንገትህ ሊይ ስትዯርስ መቀስህን ይዘህ ሌብስ መቁረጥ 
የምትችሌ ይመስሌሃሌ?” 

‹‹አይ እንዯዛ ማዴረግ አሌችሌም፡፡”  

በዚህ ጊዜ ሷሉሁ ሰው እንዱህ አለት፡-  

“አንተ ሌብስ ሰፉ ሆይ፡ ሊሇፈት 30 ዒመታት ስታከናውነው የኖርከውን 
ነገር ነፌስህ ሌትወጣ ስትሌ በቀሊለ ሌትሰራው ካሌቻሌክ ከዚህ በፉት 
አዴርገኸው የማታውቀውን ተውባ ነፌስህ ሌትወጣ ስትቃረብ ማዴርግ 
ይሳካሌኛሌ ብሇህ እንዳት ታስባሇህ? አሁን ጥንካሬና ጉብዝና እያሇህ 
ተውበት አዴርግ፡፡ ያ ካሌሆነ በመጨረሻው ሰዒትህ ምህረትና መሌካም 
ፌጻሜን አታገኝም፡፡ …ሇመሆኑ ሞት ከመምጣቱ በፉት ተውባ 
እንዴታዯርግ ከዚህ በፉት የነገረህ ሰው የሇምን?”  

በዚህ ጊዜ ሌብስ ሰፉው በፌጥነት ተውበት አዴርጏ ከሌቡ ወዯ ፇጣሪው 
መመሇስ በመቻለ ራሱም ሷሉህ ሇመሆን በቃ፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ ሲናገሩ፡- “ሰዎች እንዲኗኗራቸው ይሞታለ፡፡ 
እንዲሟሟታቸውም ይቀሰቀሳለ፡፡” ብሇዋሌ፡፡ (ሙስሉም) 

አንዴ ድክተር መዴሃኒት እየቀመመ ሳሇ ሱሌጣን ባያዚዴ ባጠገቡ 
ሲያሌፌ እንዱህ በማሇት ጠየቀው፡- 

“ድክተር ሆይ፡ ሇእኔ በሽታ የሚሆን መዴሃኒት ይኖርሃሌ?”  

“የእርስዎ በሽታ ምንዴን ነው?” 

“የሃጢአት በሽታ” በማሇት መሇሰ ባያዚዴ፡፡  
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ድክተሩ በዚህ ጊዜ እጆቹን ወዯ ሊይ አዴርጏ እንዱህ አሇ፡-  

“እኔ ኃጢአትን የሚያዴን (የሚፇውስ) መዴሃኒት አሊውቅም፡፡”  

በዚያው ቅጽበት ንክ የሚመስሌ አንዴ ወጣት በዚያ ቦታ ሊይ ነበርና 
እንዱህ በማሇት መናገር ጀመረ፡-  

“እኔ ሇአንተ በሽታ የሚሆን መዴሃኒት አውቃሇሁ፡፡” ባያዚዴም በዯስታ  

“እባክህ ንገረኝ አንተ ወጣት!” አሇው፡፡  

ወጣቱ ኃጢአትን ሇማከም የሚያስችሇውን ዘዳ እንዱህ በማሇት አብራራ፡
-  

“አሥር የሚሆኑ የተውባ ዛፌ ስሮችን እንዱሁም አሥር የሚሆኑ 
የእስቲግፊር ቅጠልችን ያዝ፡፡ ከዚያም በሌብህ ወፌጮ ውስጥ 
አስቀምጣቸው፡፡ ከዚያም በተውሂዴ ዘነዘና ውቀጣቸው፡፡ ከዚያም 
በዯግነት ወንፉት ንፊቸው፡፡ በእንባህም ሇውሳቸው፡፡ ከዚያም በፌቅርና 
በፀፀት ምዴጃ ሊይ አብስሊቸው፡፡ ከዚያም ይህን መዴሏኒት በየቀኑ 
አምስት ማንኪያ ውሰዴ፡፡ በውስጥህ አንዴም በሽታ አይቀርም፡፡”  

ባያዚዴ ቢስቲማኢ ትረካውን በጉጉት ሲከታተሌ ከቆየ በኋሊ በረዥሙ 
ተንፌሶ እንዱህ አሇ፡-  

“እነዚያ ራሳቸውን ጥበበኞችና ጏበዞች አዴርገው የሚቆጥሩና አንተን 
ዯግሞ እብዴ ነው የሚለ ወዮሊቸው!”  

በአጭር አነጋገር የሰው ሌጅ ሲባሌ ስህተት ከመስራት የማይወገዴ 
እንዯመሆኑ ከከናፌሮቹ ሊይ ተውባና እስቲግፊር ሉሇየው አይገባም፡፡ 
እንዱሁም መሌካም ሥራዎችን ሇመሥራትም መነየት አሇበት፡፡ 
እስቲግፊር (አሊህን ምህረት መጠየቅ) እና መሌካም ሥራ የአሊህ ባሪያ 
ሆኖ ሇመቀጠሌ ወሳኝ የሆኑ ቅዴመ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ አሊህ በቁርአን 
እንዯሚከተሇው ይሊሌ፡-  

  چ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ 
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“እናንተ ሰዎች ሆይ! የአሊህ ቀጠሮ እውነት ነው፡፡ የቅርቢቱም ሕይወት 
አታታሊችሁ፡፡ አታሊዩም (ሰይጣን) በአሊህ መታገሥ አያታሊችሁ፡፡” 
(ፊጢር፡ 5)  

አንዴ ሰው ሃጢአት መስራቱን በማቆም ተውበት አዴርጏ 
የሚመሇስበትን ጊዜ በነፌሱ ዝንባላና በሰይጣን ጉትጏታ ተዘናግቶ ወዯ 
እዴሜ ዘመኑ መገባዯጃ ማራዘሙ ታሊቅ የሆነ መታሇሌ ሲሆን 
ማሳረጊያውም ኪሳራ ነው፡፡  
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ምእራፌ አምስት 

አሊህንና መሌእክተኛውን (ሰ.ዏ.ወ.) መታዘዝ 

የአንዴ አማኝ ከአሊህ ዘንዴ የሚኖረው ዯረጃ የእርሱንና የመሌእክተኛውን 
(ሰ.ዏ.ወ.) ትእዛዛት ሇመፇፀም ካሇው ጽናትና ቁርጠኝነት ጋር የተሳሰረ 
ነው፡፡ የአንዴ ሰው እምነት እየጠራ የሚሄዯውም የሚያዯርገው ጥንቃቄ 
(ተቅዋ)፣ መንፇሳዊ ግሇት፣ ሇኃይማኖቱ ያሇው ፌቅርና ቀናኢነት 
እየጨመረ የሚሄዴ ከሆነ ነው፡፡ አሊህንና መሌእክተኛውን (ሰ.ዏ.ወ.) 
በመውዯዴና ሇእነርሱ ትእዛዛት እጅ በመስጠት ሂዯት ሊይ ከፌ ከፌ 
እያለ የሚሄደ ሰዎች በዚህም ሆነ በመጪው ዒሇም ሇታሊቅ እጣ 
የታጩ ናቸው፡፡ በቁርአን እንዱህ የሚሌ ተጽፍ እናገኛሇን፡-  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ 

 ٦٩ :النساء چ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڈڎ  ڎ

 “አሊህንና መሌእክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው እነዚህ ከእነዚያ አሊህ 
በእነርሱ ሊይ ከሇገሰሊቸው ከነቢያት፣ ከጻዴቃንም፣ ከሰማእታትም፣ 
ከመሌካሞቹ ጋር ይሆናለ፡፡ የእነዚያም ጓዯኝነት አማረ!” (አን-ኒሳእ፡69)  

የአሊህ መሌእተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ይለናሌ፡-  

“የክብርና ሌእሌና ባሇቤት የሆነው ጌታችሁ እንዱህ ይሊሌ፡- “ባሮቼ እኔ 
እንዯምፇሌገው ከታዘዙኝ በላሉት ዝናምን እያዘነምኩ በቀን ዯግሞ ፀሏይ 
በእነርሱ ሊይ እንዴትወጣ አዯርጋሇሁ፡፡ ላሊው ቀርቶ የነጏዴጓዴን ዴምጽ 
እንኳን እንዱስሙ አሊዯርግም፡፡” (አህመዴና ሏኪም) 

አሊህን በሙለ ሌባቸው በማፌቀር ትእዛዙን የሚፇጽሙና በተሰጡት 
ነገር የሚረኩ ሰዎች ሌቦናዎች ጥበብ፣ መሌካምነትና ብሌጽግና 
የሚበሩባቸው መቅረዞች ናቸው፡፡ ከዚህ በተቃራኒ ካሌተፇቀደና 
አጠራጣሪ ከሆኑ ነገሮች የማይርቁ ሌቦችና አካልች የሰይጣን 
መከተሚያዎችና የሞራሌ አሌባነት ጏጆዎች ናቸው፡፡  
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የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

በበዴር ዘመቻ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከሃዱያንን ከመግጠማቸው 
በፉት የባሌዯረቦቻቸውን አቋም ሇማወቅ ፇሇጉ፡፡ ሚቅዲዴ ቢን አስወዴ 
(ረ.ዏ.) ተነሳና የሚከተሇውን ተናገረ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እንዱፇጽሙ የታዘዙትን ነገር ሁለ ያዴርጉ፡፡ 
እኛ ከእርስዎ ጋር ነን፡፡ በአሊህ እምሊሇሁ! የእስራኤሌ ሌጆች ሇነቢያቸው 
ሇሙሣ (ዏ.ሰ.) የተናገሩትን አምሳያ አንናገርም፡፡ እንዱህ ነበር ያለት፡-  

 ٢٤ :المائدة چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ 

“…ስሇዚህ ሂዴ አንተና ጌታህ ተጋዯለም፡፡ እኛ እዚህ ተቀማጮች ነን፡፡
….” (አሌማኢዲህ፡24) 

“እርስዎን እውነተኛ ነቢይ አዴርጏ በሊከዎት አሊህ እምሊሇሁ! 
በርከሌጊማዴ1 ዴረስ እንዴንሄዴ ቢፇሌጉ ከእርስዎ ጋር እስከሆንን ዴረስ 
ከዚህም በሊይ አስቸጋሪ ነገር መጋፇጥ እንችሊሇን፡፡ እኛ ሁሌጊዜም 
ጠሊትን እስከመጨረሻው ከቀኝዎ፣ ከግራዎ፣ ከፉት ሇፉትና ከኋሊዎ 
ሇመግጠም ዝግጁዎች ነን፡፡”2 (ቡኻሪ) 

ሚቅዲዴ (ረ.ዏ.) ከተናገረ በኋሊ ሰዕዴ ቢን ሙዒዝ (ረ.ዏ.) ተነስቶ እንዱህ 
አሇ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኛ በእርስዎ ነቢይነት እናምናሇን፤ 
እናረጋግጣሇንም፡፡ ሇእርስዎ የወረዯው ቁርአንንና ሱናዎ ሃቅ መሆኑን 
እንመሰክራሇን፡፡ በእርግጠኝነት ቃሌ የምንገባሌዎ እያንዲንዶን የእርስዎን 
ቃሌ በማዲመጥ የምንታዘዝዎ መሆኑን ነው፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! 
እርስዎ የፇሇጉትን ያዴርጉ! የሃቅ ነቢይ አዴርጏ በሊከዎት አሊህ 
                                                
1
 በርከሌ ጊማዴ ከመከተሌ ሙከረማ የአምስት ቀን መንገዴ ወዯ ቀይ ባህር 
በኩሌ ይርቃሌ፡፡ የመን ውስጥ የሚገኝ አንዴ ከተማ ነውም ተብሎሌ፡፡  
2 ኢብን መስዐዴ እንዱህ ብሇዋሌ፡- “ሚቅዲዴ ያንን ንግግር ሲያዯርግ እዚያው 
የነበርኩ ሲሆን የእርሱን የሚመስለ ጠቃሚ ንግግሮችን ያዲመጥኩ ቢሆንም 
እንዯርሱ ንግግር ግን ያስዯሰተኝ አሌነበረም፡፡” (ቡኻሪ) 
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እምሊሇሁ ባህር ቢያሳዩንና እንዴንገባበት ቢያዝዙን ከእርስዎ ጋር 
ከመግባት ከእኛ ማንም ወዯኋሊ የሚቀር የሇም፡፡  በነገው እሇት እኛን 
ከጠሊት ጋር ፉት ሇፉት ቢያጋጥሙን ምንም ዒይነት የመከፊት ስሜት 
አያዴርብንም፡፡ በጦርነት ሊይ ትእግስት ማዴረግና ጽናት እንዱሁም 
በፌሌሚያ ታማኝ መሆን መሇያ ባሕሪያችን ነው፡፡ አሊህ ከእኛ ውስጥ 
ሇአይንዎ ዯስ የሚያሰኝዎትንና የሚረጉበት ነገር ያሳይዎት ይሆናሌ፡፡ 
የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ወዯ አሊህ ችሮታ ይዘውን ይሂደ፡፡”  

ይህንን የታማኝነትና የማያሇወሊውሌ አቋም ከሰሙ በኋሊ የአሊህ 
መሌክተኛ በተባረከው ፉታቸው ሊይ የፇገግታ ፀዲሌ እየታየ 
የሚከተሇውን ንግግር አዯረጉ፡-   

“እንዯዚያ ከሆነ ኑ ከእኔ ጋር ወዯ አሊህ ቸርነት እንጓዝ፡፡ ይህም 
ሇእናንተ የምስራች ነው፡፡ ከሁሇቱ ነገሮች አንደን ትሩፊት እንዯሚሰጠኝ 
ቃሌ ገብቶሌኛሌ፡፡1 በአሊህ ይሁንብኝ! ቁረይሾች በዚህ ጦርነት 
እንዯሚሸነፈና በውጊያው ግንባር ሰዎቹ ተገዴሇው የሚወዴቁባቸውን 
ቦታዎች እያየሁ ነው፡፡” አለ፡፡ (ሙስሉም)  

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ሇአሊህና ሇመሌእክተኛው (ሰ.ዏ.ወ.) 
የነበራቸውን ፌቅርና ታዛዥነት እንዳት ባማሩ ቃሊት ነበር 
የሚያቀርቧቸው? 

አነስ (ረ.ዏ.) ያስተሊሇፈት የሚከተሇው ሏዱስ የተባረኩ የሆኑትን የነቢዩን 
(ሰ.ዏ.ወ.) ተከታዮች ኢኽሊስ፣ ሏቀኝነት፣ ታዛዥነት፣ ትእዛዝን በንቃት 
የመቀበሌና የመፇፀም ብቃት በጉሌህ ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“በአቡ ጦሌሃ2 ቤት ውስጥ መጠጥ አሳሊፉ ነበርኩ፡፡ በመሆኑም 
የእንግድችን ዋንጫ በወይን በመሙሊት አገሇግሌ ነበር፡፡ በዚያው ወቅት 

                                                
1
 ቅፌሇቱን ወይም ጦርነቱን ማሸነፌን  

 
2
 አቡ ጦሌሃ (ረ.ዏ.) የአነስን እናት ኡሙ ሱሇይምን (ረ.ዏ.) በማግባታቸው 
የአነስ እንጀራ አባት መሆናቸውን ያጤኗሌ፡፡  
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በዴንገት አስካሪ መጠጥን (ኸምር) መጠጣት ተከሇከሇ፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇመዱና ነዋሪዎች ይህንኑ እየተዘዋወረ የሚያውጅ 
ሰው መዴበው እየጮኸ ይሇፌፌ ጀመር፡፡ እኛም እቤት ውስጥ እንዲሇን 
ይህን ዜና ሰማን፡፡ አቡ ጦሌሃ በዚህ ጊዜ እንዱህ አለኝ፡-  

“ወዯውጭ ውጣና ይህ እየጮኸ የሚሇፌፇው ሰው ስሇምን እንዯሚናገር 
አጣራ፡፡” እኔም ወዯውጭ ከወጣሁ በኋሊ ተመሌሼ በመግባት እንዱህ 
አሌኳቸው፡-  

“አዋጅ ነጋሪው ነው የሚጮኸው ‘ተጠንቀቁ! ተጠንቀቁ! የአሌኮሌ መጠጥ 
ሃራም ተዯርጓሌ’ እያሇ ነው የሚናገረው፡፡” በዚህ ጊዜ አቡ ጦሌሃ ወዯ 
እኔ ዞር አለና “እንዯዛ ከሆነ ይህን ውሰዴና በውስጡ ያሇውን ሁለ 
ዴፊው፡፡” 

ከዚያች ቅጽበት በኋሊ የመዱና ከተማ ጏዲናዎች በተዯፊ የአስካሪ መጠጥ 
(ኸምር) ተጥሇቀሇቁ፡፡ (ቡኻሪ) 

እነዚያ ብሩክ የሆኑ የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባዎች የአሌኮሌ መጠጥን 
እንዱያቆሙ መሇኮታዊ መመሪያ መውረደን እንዯተገነዘቡ ያሇምንም 
ማቅማማት ነበር እርምጃ የወሰደት፡፡ የተሇያዩ ምክንያቶችን ወይም 
ሰበቦችን በመዯርዯር ይቅርታን ሇማግኘት ወይም በእጄ ያሇችውን እንኳን 
ሌጨርሳት የማሇት አዝማሚያ እስከወዱያኛው አሊሳዩም፡፡ አዋጁን ሰሙ፡
፡ በቅጽበት እርምጃ በመውሰዴ ከአስካሪ መጠጥ ጋር የሚያገናኛቸውን 
ሰንሰሇት ቆራርጠው ጣለ፡፡  

ከአስሇም ጏሣ የሆነ አንዴ ወጣት ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መጣና እንዱህ 
አሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ከሰራዊቱ ጋር አብሬ መዝመት እፇሌጋሇሁ፡፡ 
ሆኖም ግን ሇዘመቻ የሚሆን ስንቅና ትጥቅ የሇኝም፡፡”  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ወጣቱን እንዱህ አለት፡-  
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“እንዱህ እንዱህ ዒይነት ሰው ወዯ ዘመቻ ሇመሄዴ ሁለንም ነገር 
አዘጋጅቶ ነበር፡፡ ሆኖም ግን በሕመም ምክንያት አሌሄዯም፡፡” 

ወጣቱ ወዯዚያ ሰው በቀጥታ ከሄዯ በኋሊ እንዱህ አሇው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሰሊምታ አቅርበውሌሃሌ፡፡ ከዚያም ሇዘመቻ 
ያዘጋጀኸውን ነገር ሁለ ሇእኔ እንዴትሰጠኝ አዝዘውሃሌ፡፡” ይህን 
እንዯሰማ ሰውዬው ወዯ ሚስቱ ዞረና እንዱህ አሊት፡-  

“የምወዴሽ ሆይ! ሇዘመቻ የተዘጋጀሌኝን ማንኛውም ነገር ሇዚህ ወጣት 
ስጭው፡፡ አንዴም ነገር ወዯኋሊ እንዲታስቀሪ፡፡ ይህ የአሊህ ሃቅ ነውና፡፡ 
ምናሌባትም በዚህ ሰበብ በረከት እናገኝ ይሆናሌ፡፡” (ሙስሉም) 

ይህ የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባ የእርሳቸውን ትእዛዝ በሙለ ሌብና 
በታሊቅ ስሜት በመታዘዝ ባሇቤቱ ሇእርሱ ያዘጋጀችሇትን ስንቅ በሙለ 
ምንም ነገር ሳታስቀር እንዴትሰጠው አዘዛት፡፡ በዚህ ዴርጊቱ ያንፀባቀረው 
ሇአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ያሇውን ፌቅር፣ ሙለ ታዛዥነትና 
ታማኝነት ሲሆን መሌካም ሥራ የመስራት ተነሳሽነቱንም አሳይቷሌ፡፡  

ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“መካ በተከፇተበት ቀን ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯ ካእባ ካመሩ በኋሊ 
ከጠባቂዎቹ አንደ የሆነውን ኡስማን ቢን ጦሌሃን (ረ.ዏ.) ቁሌፈን 
አንዱያመጣ ጠየቁት፡፡  

ኡስማን (ረ.ዏ.) ቁሌፈን ወዯያዘችው እናቱ በመሄዴ እንዴትሰጠው 
ጠየቃት፡፡ ይሁን እንጂ ጣኦት አምሊኪ የነበረችው አናቱ ቁሌፈን 
ሇመስጠት ፇቃዯኛ አሌሆነችም፡፡ በዚህ ጊዜ ኡስማን (ረ.ዏ.) እንዱህ 
አሊት፡-  

“ወሊሂ! ወይ ትሰጭኛሇሽ ካሌሆነ ዯግሞ ይህንን ሰይፋን ከሰገባው 
እመዝዘዋሇሁ፡፡”  

ሴትዮዋ ቁሌፈን ከእጁ ሊይ አስቀመጠችሇት፡፡ ወስድ ሇአሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) አስረከበ፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) የካዕባን በር ከፌተው ወዯ ውስጥ 
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ገቡ፡፡ ኡሳማ፣ ቢሊሌና ኡስማን (አሊህ የሁለንም ሥራ ይውዯዴሊቸውና) 
አብረዋቸው ገቡ፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ካዕባ ውስጥ ገብተው ሳይወጡ 
ሇረዥም ጊዜ ከቆዩ በኋሊ በመጨረሻ ወጡ፡፡ የእርሳቸውን መውጣት 
ተከትሇውም ብዙ ሰዎች ወዯ ውስጥ ሇመግባት ተራኮቱ፡፡”  

ወዯ ውስጥ ከገቡት ሰዎች መካከሌ የመጀመሪያው ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) 
ነበር፡፡ ሌክ እንዯገባም ቢሊሌን (ረ.ዏ.) ከበሩ አጠገብ ቆሞ አገኘው፡፡ 
ከዚያም “የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የት ጋ ሆነው ሰገደ?” በማሇት 
ጠየቀው ቢሊሌ የሰገደበትን ቦታ አመሇከተው፡፡ አብደሊህ (ረ.ዏ.) በኋሊ 
ሁኔታውን ሲተርክ ስንት ረከዒ እንዯሰገደ መጠየቄን ረሳሁ፡፡” ብሎሌ፡፡ 
(ቡኻሪና ሙስሉም) 

ከዚህ ምሳላ የምንወስዯው ግንዛቤ የኡስማንን (ረ.ዏ.) ቆራጥነትና 
የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) መታዘዝ፣ እንዱሁም የኢብን ኡመርን 
(ረ.ዏ.) የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) ፇሇግ የመከተሌ ጥንቃቄ የተሞሊበት ጥረት 
ነው፡፡  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዲችሁ የሆነ ሰው ከተቀመጠበት እንዱነሳሇት በማዴረግ በእርሱ ቦታ 
አይቀመጥ፡፡ ስትቀመጡ ሰፉ ክብ ስሩ፡፡ ሰዎችም ከአጠገባችሁ 
እንዱቀመጡ ቦታ አስፈሊቸው፡፡ አሊህ ያሰፊሊችኋሌና፡፡››      

አብዯሊህ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) ይህንን ትእዛዝ ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) አፌ 
ካዲመጠ በኋሊ እዴሜሌኩን ሲተገብረው ቆይቷሌ፡፡ ወዯ አንዴ ቦታ ሄድ 
የሆነ ሰው ተነስቶ በእርሱ ቦታ እንዱቀመጥ ሲጠይቀው በዚያ ቦታ ሊይ 
ፇጽሞ አይቀመጥም ነበር፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“አንዲችሁ ወዯ ሆነ ቦታ ግብዣ ከተጠራ ግብዣውን ይቀበሌ፡፡” ኢብን 
ኡመር (ረ.ዏ.) ይህን እንዯሰማ በሰርግ ወይም በላሊ ምክንያት 
የሚዯረግሇትን ማንኛውንም ግብዣ ተቀብል ፆመኛ ቢሆንም እንኳን 
ይሄዴ ነበር፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 
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ፆሙ የግዳታ ያሌሆነ ከሆነ ፆሙን በማቋረጥ በላሊ ጊዜ ያካክስ ነበር፡፡ 
ሆኖም ግን ፆሙ የግዳታ ከሆነ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) ትእዛዝ ሇማክበር 
ሲሌ ብቻ በግብዣው ሊይ ይገኝ የነበረ ቢሆንም ፆሙን ግን አይገዴፌም 
ነበር፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ እሇት ከመስጊደ በሮች አንደን 
ሴቶች ብቻ እንዱገቡበት መዴበው ነበር፡፡ ይህን የሰማው ኢብን ኡመር 
(ረ.ዏ.) እስኪሞት ዴረስ በዚያ በር ገብቶ አያውቅም፡፡ (አቡዲውዴ) 

የኡበይ ኢብን ከዒብ (ረ.ዏ.) ሌጅ የሆነው ጡፇይሌ ታቢዑን እንዯሆነ 
ነው የሚቆጠረው፡፡ እርሱም በሕይወት ይገኙ የነበሩ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) 
ባሌዯረባዎች እየፇሇገ ከእነርሱ ብዙ እውቀትን መሰብሰብ ችሎሌ፡፡ 
አብዯሊህ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) ጋር ግንኙቱን በማጠናከር አብሮት ገበያ 
መሄዴ ያዘወትር ነበር፡፡  

አብዯሊህ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) ፇሇገ ሕይወት (ሱና) ሇመከተሌ 
የሚያዯገውን ጥንቃቄ ጡፇይሌ ሲገሌጽ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“ወዯ ገበያ በሄዴን ቁጥር ኢብን ኡመር ሊገኘው ሰው ሁለ ሰሊምታ 
ያቀርብ ነበር፡፡ አገሌግልት ሊይ የዋለ ሸቀጦችንም ሆነ ላልች ጠቃሚ 
ነገሮችን የሚሸጥ ሰው፣ ዴሃም ቢሆን ያሌታወቀ ሇሁለም ሰሊምታውን 
ያቀርባሌ፡፡ አንዴ እሇት እንዯሌማዳ ሌጠይቀው ወዯ ቤቱ ሄዴኩ፡፡ 
እርሱም ወዯ ገበያ አብረን እንዴንሄዴ ሃሳብ አቀረበ፡፡ እኔም “እዚያ ገበያ 
ምን የምታዯርገው ነገር አሇ?” በማሇት ጠየቅኩት፡፡ ቀጠሌ አዴርጌም፡- 
አንተ ስሇመግዛትና መሸጥ ምንም የምታውቀው ነገር የሇህም፡፡ 
የምትገዛውን ነገር ኖሮህ ዋጋ አትጠይቅም፡፡ እረ እንዱያውም ምንም 
ነገር አትገዛም፡፡ ሰዎች ተቀምጠው በሚያወሩበት ቦታ ሊይ እንኳን 
ተቀምጠህ አታወራም፡፡ ወዯ ገበያ ከምንሄዴ ይሌቅ እዚሁ ቁጭ ብሇን 
ብናወራ ይሻሊሌ፡፡” አሇኩት፡፡  

ይህንን ንግግሬን ከሰማ በኋሊ አብዯሊህ (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇኝ፡-  
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“የእኔ ወንዴም! ወዯ ገበያ የምንሄዯው ሊገኘነው ሰው ሁለ የአሊህን 
ሰሊምታ ሇመስጠት ነው፡፡ ከዚህ የተሇየ ዒሊማ የሇንም፡፡” (ሙወጣእ፣ 
ቡኻሪ ፡ አዲቡሌ ሙፌረዴ) 

ሁለም የተባረኩ የሶሃባ ትውሌዴ አባሊት የአሊህንና የመሌእክተኛውን 
(ሰ.ዏ.ወ.) ትእዛዝ ሇመፇፀም ከፌ ያሇ ጥረት ያዯርጉ ነበር፡፡ የአሊህን 
ሰሊም በማስፊፊትና የሰዎችን ፌቅር በመግዛት የሙስሉም 
ወንዴማማችነት የሚጠናከርበትን ጽኑ መሠረት በምእመናን ሌብ ውስጥ 
ያስቀምጡ ነበር፡፡ ከዚህ አንጻር የአብዯሊህ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) 
ተምሳላትነት ምንኛ የሰዎችን ቀሌብ የሚነካና ያማረ ተግባር ነው! 

አንዴ እሇት የሚከተሇው የቁርአን አንቀጽ ወረዯ  

 ٢ :الحجرات چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ 

 “እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ዴምፆቻችሁን ከነቢዩ ዴምጽ በሊይ ከፌ 
አታዴርጉ…” (አሌ-ሐጁራት፡2) 

ሳቢት ኢብን ቀይስ (ረ.ዏ.) ይህን እንዯሰማ እቤቱ ገብቶ ቁጭ በማሇት 
ማሌቀስ ጀመረ፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሳቢትን ሲያጡት የት እንዲሇ ጠየቁ፡፡ አንዴ 
ሰው እንዱህ አሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኔ ያሇበትን አውቃሇሁ፡፡” ከዚያም በቀጥታ 
ወዯ ቤቱ ሲሄዴ ጭንቅሊቱን አቀርቅሮ ሲያሇቅስ አገኘው፡፡ ከዚያም “ምን 
ችግር ተፇጠረ? ሇምንዴን ነው የምታሇቅሰው?” በማሇት ጠየቀው፡፡  

“እባክህ ተወኝ! እኔ በጣም ብዙ መጥሮ ነገሮችን ፇጽሜያሇሁ፡፡ ዴምጼን 
ከአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ዴምጽ በሊይ ከፌ ሳዯርግ ነበር፡፡ ሁለም 
መሌካም ሥራዬ ዋጋ ቢስ ነው፡፡ እኔ ሇእሳት የተዘጋጀሁ ነኝ፡፡” በማሇት 
መሇሰሇት፡፡  
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ያ ሰው ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ተመሌሶ ከኄዯ በኋሊ ሳቢት (ረ.ዏ.) 
የተናገረውን ነገር ሁለ አጫወታቸው፡፡ በዚህ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ አለ፡-  

“ሂዴና እርሱ ሇእሳት ሳይሆን ሇጀነት እንዯሆነ ንገረው፡፡” (ቡኻሪና 
ሙስሉም) 

ሳቢት (ረ.ዏ.) በተፇጥሮው ዴምጹ አስገምጋሚ ስሇነበር የአሊህን ትእዛዝ 
እንዯጣሰ በመቁጠር ነበር በሃዘን የተቆራመዯው፡፡ የሁን እንጂ ዴምጹ 
እንዯዚያ መሆኑ የተፇጥሮው ክፌሌ በመሆኑና እርሱም እውነተኛ ሌብ 
(ቀሌብ) የነበረው ሰው በመሆኑ የእርሱ ጉዲይ በሌዩ ሁኔታ የሚታይ 
ሆነ፡፡ ከዚያ በኋሊ ያ ባሌዯረባው ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) የሰማውን ታሊቅ 
የምስራች ይዞሇት በመሄዴ በጀነት አበሰረው፡፡  

ይህ ባሌዯረባው ራሱ በጣም መሌካም የሆነና አርአያነት ያሇው ተግባር 
የፇፀመ ሲሆን ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዲች ነገር ሽተው ወይም ጠይቀው 
ያንን ነገር ወዱያውኑ እንዱያገኙ ሇማዴረግ መረባረብ የሁለም 
ባሌዯረቦቻቸው ተግባር ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

የአብዯሊ ኢብን ረዋሃ (ረ.ዏ.) ባሇቤት እንዱህ ትሊሇች ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ኹጥባ (ዱስኩር) ሉያዯርጉ ሚንበር ሊይ 
ወጥተዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሚንበር ሊይ ወጥተው 
የሚቀመጡበትን የሶሊት ጥሪ አብዯሊህ (ረ.ዏ.) ከሩቅ ቦታ ሲሰማ 
እየፇጠነ መጣ፡፡ ምንም እንኳን መስጊዴ ባይዯርስም ባሇበት ቦታ ቁጭ 
አሇ፡፡ ይህ የአብዯሊህ (ረ.ዏ.) ሁኔታ ሲነገራቸው የአሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለት፡-  

“ሌቅና የተገባው አሊህ እርሱንና መሌእክተኛውን የመታዘዝ ጉጉትህን 
ይጨምርሌህ!” 

አብዯሊህ ኢብን አባስ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  

“ኡየይና ቢን ሂስን የወንዴሙን ሌጅ ሁር ቢን ቀይስን (ረ.ዏ.) 
ሉጠይቀው መዱና መጣ፡፡ ሁር ከኡመር (ረ.ዏ.) የመማከርት ቡዴን 
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አባሊት አንደ ነው፡፡ በዚህ ቡዴን ወይም ኮሚቴ ውስጥ ምሁር እስከሆነ 
ዴረስ ወጣትም ይሁን ሽማግላ ይካተት ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት 
ኡየይና የወንዴሙን ሌጅ ሁርን እንዱህ አሇው፡-  

“የወንዴሜ ሌጅ! እንዯማየው በመንግስቱ አስተዲዲሪ ዘንዴ ያሇህ 
ተሰሚነት ከፌ ያሇ ነው፡፡ ስሇዚህ ኸሉፊውን አገኘው ዘንዴ የሆነ ነገር 
አዴርግ፡፡”  

ሁር (ረ.ዏ.) የኡመርን (ረ.ዏ.) ፇቃዴ ከጠየቀሇት በኋሊ ኡየይና ኡመር 
ከመማክርቶቻቸው ጋር በተቀመጡበት ቦታ ገባና እንዱህ አሇ፡-  

“የኸጧብ ሌጅ ሆይ! ወሊሂ አንተ ሇእኛ ብዙ ነገር አትሰጠንም፡፡ 
በፌትህም እያስተዲዯርከን አይዯሇም፡፡”  

ኡመር (ረ.ዏ.) በዚህ ሰው ሸካራ የሆነ ንግግር በጣም ስሇተቆጡ ሉቀጡት 
ፇሇጉ፡፡ ይህን ያስተዋሇው ሁር ጣሌቃ ገብቶ እንዱህ አሇ፡-  

“የምእመናን አዛዥ ሆይ! አሊህ ሇነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ያሊቸውን አስታውስ፡-  

‘ገርን ጠባይ ያዝ፡፡ በመሌካምም እዘዝ ፣ ባሇጌዎቹንም ተዋቸው፡፡’ (አሌ-
አዕራፌ፡199) የእኔ አጏት ከእነዚያ ሰዎች አንደ ነው፡፡”  

ወሊሂ! ወዱያው በመቀየር ኡየይናን ሊሇመቅጣት ወሰኑ፡፡ ኡመር (ረ.ዏ.) 
እንዯሚታወቀው ቁርአንን ሙለ በሙለ የሚተገብሩ ሰው ነበሩና፡፡” 
(ቡኻሪ) 

የአሊህ ትእዛዝ ምን እንዯሆነ ኡመር (ረ.ዏ.) ሲነገራቸው ንዳታቸውን 
በፌጥነት በመግታት ሇቁርአን ሕግ ተንበረከኩ፡፡ ክብራቸው በመዯፇሩ 
ሉወስደት ያሰቡትን እርምጃ በመተው የቁርአንን ግሳፄ አክብረው ቀጥ 
አለ፡፡ ኡመር የአሊህንና የመሌእክተኛውን (ሰ.ዏ.ወ.) ትእዛዛት በማክበርና 
በመተግበር ምሌዒትን የተሊበሱ መሆናቸውን ይህ ዴርጊታቸው ያሳያሌ፡፡  

ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባዎች አንደ የሆነው ሂሻም ቢን ሃኪም (ረ.ዏ.) 
በአንዴ ወቅት ፌሌስጤም ውስጥ ነበር፡፡ በዚያ ሳሇም ሙስሉም ያሌሆነ 
የገበሬዎች ስብስብ ግብር ባሇመክፇሊቸው ምክንያት ታግተው በአንዴ 
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አካባቢ እንዱቆዩ ከተዯረገ በኋሊ በሊያቸው ሊይ የወይራ ፌሬ ከዛፌ ሊይ 
እንዱረግፌባቸውና ፀሏይም እንዱመታቸው በማዴረግ ሲቀጡ አስተዋሇ፡፡ 
ከዚያም በቀጥታ ወዯ አስተዲዲሪው ዘንዴ በመሄዴ ይህን ዒይነት ግፌ 
በሰዎቹ ሊይ መፇፀም እንዯማይኖርበት ነገረው፡፡ ከዚያም ከነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ከራሳቸው የሰማውን የሚከተሇውን ሏዱስ ጠቀሰሇት፡-  

“ላልችን ያሇአግባብ የሚያሰቃዩ ሰዎችን አሊህ የሰቃያቸዋሌ፡፡” ይህን 
የሰማው አገረ ገዥ እነዚያን ገበሬዎች በነጻ አሰናበታቸው፡፡ (ሙስሉም፣ 
አቡ ዲውዴና አህመዴ) 

መሇኮታዊ ብርሃን በአዴማሱ ሙለ ባረፇበት ብርቅዬ ዘመን የኖሩ 
የሶሃባ ትውሌዴ አባሊት አንዲች ግሣፄ በተሰጣቸው ጊዜ ወዱያው ቀና 
ምሊሽ መስጠታቸው እዚህም እዚያም ይታይ የነበረ ሃቅ ነው፡፡  

አንዴ እሇት ምሽት ሊይ የዑሻ ሶሊትን ሇመስገዴ ሇተሰበሰቡ 
ባሌዯረባዎቻቸው ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት ተናገሩ፡-  

“በነገው የሶሊት ወቅት ሁሊችሁም ተሰባስባችሁ እንዴትመጡ፡፡ አንዴ 
ሌነግራችሁ የምፇሌገው ጉይዲ አሇ፡፡” ይህንን ከሰሙትና ከእርሳቸው 
ተከታዮች አንደ እንዱህ አሇ፡-  

“እገላና እገላ ሆይ! የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) መጀመሪያ ሊይ 
የሚናገሩትን ነገር በዯንብ አዲምጡና ያዙ፡፡ እገላና እገላ የሚቀጥሇውን 
የንግግራቸውን ክፌሌ በሚገባ ያዙ፡፡ እገላና እገላ ዯግሞ ቀጣዩን 
ንግግራቸውን በአእምሯችሁ መዝግቡ፡፡ ይህን ካዯረግን የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከሚያዯርጉት ንግግር ውስጥ አንዱትም ቃሌ 
አታመሌጠንም፡፡” (ሃይሰሚ) 

ከዚህስ ምንዴን ነው ሌንማር የምንችሇው? የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ተከታዮች 
የሆኑት እነዚያ ብሩክ ፌጥረታት የእርሳቸውን ከመሇኮታዊ የእውቀት 
አምባ እየተቀዲ የሚመጣ ንግግር አንዶም ቃሌ እንኳን 
እንዴታመሌጣቸው የማይፇሌጉ ጉጉዎች መሆናቸውን ነው፡፡ አዎን! 
የትውሌደ አባሊት ሁለ እውቀትና ተግባር አንዴ ሊይ የተዋሃዯሊቸው 
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የተግባር ሰዎች ናቸው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ (አሊህ የሁለንም ሥራ 
ይውዯዴሊቸው)፡፡ 

አቡ ዯርዲእ እንዱህ አለ፡-  

“በአንዴ ወቅት አቡ ሙሣ አሌ-አሽዒሪ (ረ.ዏ.) በጣም ታመሙና 
ራሳቸውን ስተው ጭንቅሊታቸውን በባሇቤታቸው ጭን ሊይ አዴርገው 
ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ ባሇቤታቸው መጮህና ማሌቀስ ጀመረች፡፡ በዚያ ሁኔታ 
ሊይ የነበሩት አቡ ሙሣ (ረ.ዏ.) ሇጊዜው የባሇቤታቸውን ዴርጊት 
ማስቆም አሌቻለም ነበር፡፡ ከሕመማቸው እንዲገገሙ ባሇቤታቸውን 
እንዱህ በማሇት ማስጠንቀቂያ ሰጧት፡፡  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ያሌተዯሰቱበትና ከራሳቸው ያራቁት 
ማንኛውም ነገር እኔንም ስሇማያስዯስተኝ ራሴን አርቃሇሁ፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሙሾ ከሚያወርደ፣ ፀጉራቸውን ከሚነጩና 
ሌብሳቸውንም ከሚቀዴደ ሴቶች ራሳቸውን አርቀዋሌ፡፡” (ቡኻሪ፣ 
ሙስሉም፣ ነሳኢ) 

በሞት ጣእር ሊይ የሆኑት ታሊቁ ሶሃባ አቡ ሙሳ አሌ-አሽዒሪ (ረ.ዏ.) 
በዚያ የመጨረሻቸው በሚመስሌ ሰዒት እንኳን የአሊህን መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ትእዛዝ ሇመጠበቅ ያን ያክሌ ይጥሩ የነበሩ መሆኑ ያስዯንቃሌ፡
፡”  

የተወሰኑ ሰዎች ሱናን ሲፃረሩ ድሃያ ቢን ከሉፊ (ረ.ዏ.) ተመሌክተው 
እንዱህ አለ፡-  

“በአሊህ ይሁንብኝ! አሁን እስከዛሬ ዴረስ ይሆናሌ ብዬ በአእምሮዬ 
አስቤው የማሊውቀውን ነገር ፉት ሇፉት እያየሁት ነው፡፡ የተወሰኑ 
ሰዎች ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እና ከተከታዮቻቸው ሱና አፇንግጠዋሌ፡፡ አሊህ 
ሆይ! ከእንግዱህ በኋሊ መቆየት ስሇማሌሻ ነፌሴን ውሰዲትና ወዲንተው 
አስጠጋኝ፡፡” (አቡዲውዴ) 

አብደሌ ኻሉቅ ጉደቫኒ የተባለ የአሊህ አገሌጋይ እውነተኛ ባርነት ምን 
እንዯሆነ የገሇጹበት መንገዴ ምንኛ ማራኪና ውብ ነው! 
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አንዴ እሇት እንዱህ የሚሌ ጥያቄ ቀረበሊቸው፡- 

“ነፌሳችን የምትጠይቀንን እንፇጽም ወይስ የእርሷን ፌሊጏት መቃረን 
ነው ያሇብን?” 

ይህን ጊዜ እኒህ የአሊህ ባሪያ እንዱህ አለ፡-  

“በአሁኑ ጊዜ እነዚህን ሁሇት ነገሮች መሇየት በጣም ከባዴ ነው፡፡ ነፌስ 
በአጠቃሊይ እነዚህ ፌሊጏቶች ከአሊህ የመጡ ወይም ከሰይጣን የመነጩ 
መሆናቸውን በማምታታት ሰዎችን እያጠመመቻቸው ትገኛሇች፡፡ ስሇዚህ 
አንዴ ሰው ምኑም ባሌተጨበጠበት በዚህ ዘመን የታዘዘውን በመፇፀም 
የተከሇከሇውን ሁለ በመታቀብ ቢወሰን በቂው ነው፡፡ ይህ ነው እውነተኛ 
የአሊህ ባሪያነት መገሇጫው፡፡  

በእውነት መንገዴ የሚጓዙ ሁለ ሁሌጊዜም የማይሻር የሆነውን የአሊህን 
ሕግጋት መጠበቅ፣ ኃይማኖታቸውንና የእምነት አጋሮቻቸውን ማገሌገሌ 
እንዱሁም በኢስሊም ወንዴሞቻቸው የሆኑ ሰዎችን መምከር 
ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህ ነገሮች ዘሊሇማዊ የመዯሰቻ ሃገር በሆነችው ጀነት 
ሇመስፇር ምክንያት የሚሆኑ ሲሆን ይህም የሚረጋገጠው የአሊህን 
ውዳታ ሇማግኘት ተብሇው ከተሰሩ ብቻ ነው፡፡     

አንዴ እሇት ዲውዴ ጣኢ ከተባለ ሰው ሃሇቃ (የኢሌም መስጫ ሥፌራ) 
የሚቀማመጥ አንዴ ሰው ማእሩፌ ኪርሂ ሇተባሇ ሰው እንዱህ አሇው፡-  

“መሌካም ሥራዎችን መሥራት አሇማቋረጥህን አረጋግጥ፡፡ ምክንያቱም 
መሌካም ሥራ የአሊህን ውዳታ ያስገኝሌሃሌ፡፡” ማእሩፌ እንዱህ በማሇት 
ጠየቀ፡-  

“ምን አይነት መሌካም ሥራን ነው መሥራት ያሇብኝ?” ሰውየው እንዱህ 
አሇ፡-  

“ሁሌጊዜም ቢሆን ፇጣሪህን ታዘዝ፤ ሙስሉሞችን አገሌግሌ፤ 
ምክርህንም ሇግሳቸው፡፡” 
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ባጭሩ - መታዘዝ ታሊቅ የሆነ የፌቅር ማሳያ ምሌክት ነው፡፡ እንዱህ 
የሚሌ አባባሌ አሇ፡- “ያፇቀረ ታዛዥ ነው፡፡” ስሇዚህ ጌታቸውን የሚወደ 
አማኞች ሁሌጊዜም እርሱን በሚታዘዙበት ሁኔታ ሊይ መገኘት 
አሇባቸው፡፡ እርሱን በሙለ ሌብና በታዛዥነት በመገዛት የተፇፀመች 
ኢምነት ነገር የእርሱን ትእዛዝ ባሇማክበር ከሚፇፀም ተራራ የሚያክሌ 
በጏ ምግባር ትበሌጣሇች፡፡ ምክንያቱም ባርነት የሚጀምረው እርሱን 
በመታዘዝና ሇእርሱ በማዯር ነውና፡፡ ሰይጣን ከፇጣሪው ጋር የተጣሊውና 
ከባሇሟሌነት የተባረረው ፇጣሪውን በሚገባ ባሇማምሇኩ አሌነበረም፡፡ 
ከዚያ ይሌቅ የአሊህን ትእዛዝ ባሇማክበሩና በመኩራቱ ነው፡፡  
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ምዕራፌ ስዴስት 

በአምሌኮ ጥንቁቅ መሆን 
ይህ አጽናፇ ዒሇም የመሇኮታዊው ክብር ባሇቤት የሆነው ብቸኛ አምሊክ 
የእጅ ሥራና የእርሱም ታሊቅነት የተገሇፀበት ክንውን ነው፡፡ በዚህ 
አጽናፇ ዒሇም ውስጥ ካለ ፌጡራን ሁለ ማእከሊዊ ሥፌራ የተሰጠውና 
ታሊቅ ጥበብ የተንፀባረቀበት ፌጡር ዯግሞ የሰው ሌጅ ነው፡፡ ሰው 
የተፇጠረው ሇታሊቅ ዒሊማ ሲሆን ይኸውም ፇጣሪውን ማምሇክ ነው፡፡  

በብዙ የቁርአን አንቀፆች ኃያለ አሊህ የሰው ሌጅ ዘሊሇማዊ የሆነ አካሊዊና 
መንፇሳዊ ፌዲ ሲከፌሌ እንዲይኖር፣ ሰሊማዊ ቀሌብ ይዞ ወዯርሱ 
እንዱሄዴ ያስገነዝባሌ፡፡ አምሌኮት ማሇት አንዴ ባሪያ የመጪው ዒሇም 
ወይም የፌርደ ቀን ከመከሰቱ በፉት ሇጌታው ያሇውን ታማኝነት 
የሚያረጋግጥበት የቃሌ ኪዲኑ ምሌክት ነው፡፡ የአምሌኮት ጊዜያት የሰው 
ሌጅ ወዯፇጣሪው ይበሌጥ የሚቀርብባቸው ቅጽበቶችና የጊዜ ክፌሌፊዮች 
ናቸው፡፡ ነገሩን ከላሊ አቅጣጫ ስንመሇከተው ዯግሞ አሊህን በብቸኝነት 
ማምሇክ በዚህ ዒሇም ሊይ የሰሊምና የምቾት ምንጭ ሲሆን የሰውን ሌጅ 
በመጪው ዒሇም ይዯርስብኛሌ ብል ከሚያስበው የቅጣት ፌርሃትም ነጻ 
ያዯርገዋሌ፡፡ አምሌኮት ሇአንዴ የአሊህ ባሪያ የመረጋጋቱ ምንጭ፣ የሌቡ 
እረፌት፣ የመንፇሱ ስክነት፣ በአጠቃሊይ ሰብአዊ ክብሩ ከፌ የሚሌበት 
መሇኮታዊ በረከት ነው፡፡  

እንግዱህ ከዚህ ሁለ መንዯርዯሪያ ሃሳብ የምንወስዯው ቁም ነገር 
የአምሌኮታችንን ጉዲይ እንዱህ በቀሊለ እንዲናየውና ትኩረት ሰጥተን 
ራሳችንን እንዴናስተካክሌ ሲሆን በመጪው ዒሇም የሚኖረን ስኬትና 
ውዴቀትም በአምሌኮታችንና ከአሊህ ጋር ባሇን ቀረቤታ ሊይ የተመካ 
መሆኑን ነው፡፡  
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የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

ሁሊችንም ብንሆን በቀጥታ ከፇጣሪያችን ጋር ወዯምንገናኝበት የሶሊት 
አምሌኮ ከመሄዲችን በፉት የተሟሊ ውደእ ማዴረግ ግዳታችን ነው፡፡ 
ይህን ጉዲይ ቸሌ ማሇት ወይም እንዯነገሩ መያዝ በዋነኛው የአምሌኮ 
ተግባር (በሶሊታችን) ሊይ አፌራሽ ተጽእኖ ይኖረዋሌ፡፡ 

አንዴ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) የሱብህን ሶሊት እያሰገደ ነበር፡፡ የሩምን 
ምዕራፌ እያነበቡ ሳለ የተወሰነ ቦታ ሊይ ተሳሳቱ፡፡ ሶሊቱ 
እንዯተጠናቀቀም ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯ ሰጋጆቹ ፉታቸውን አዙረው 
እንዱህ አለ፡- 

“አንዲንዴ ሰዎች ውደእ ሳይኖራቸው ወዯ መስጊዴ ይመጣለ፡፡ ይህም 
ሰይጣን በምናነብበው የቁርአን አንቀጽ ሊይ ተጽእኖ እንዱያዯርግ በር 
ይከፌታሌ፡፡ ወዯ መሰጊዴ ስትመጡ የቻሊችሁትን ያክሌ ተጠንቅቃችሁ 
ውደእ አዴርጉ፡፡”  

ስሇዚህም አካሌን መታጠብና የተሟሊ ውደእ ማዴረግ ሶሊታችን 
ተቀባይነት ይኖረው ዘንዴ መውሰዴ የሚገባን ወሳኝ እርምጃ ነው ፡፡  

በተጨማሪም አንዴ ሰው የቻሇውን ያክሌ ውደእ ያሇው ቢሆን ይህ 
ታሊቅ የሆነ ፀጋ ነው፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሁለንም 
ሥራቸውን ውደእ ያሊቸው ሆነው መፇፀም ይመርጡና ይወደም ነበር፡፡  

አቡ ጁሃይም (ረ.ዏ.) እንዲስተሊሇፇው የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ 
ጊዜ ከጀመሌ ግምብ በኩሌ ሲመጡ አንዴ ሰው አገኛቸውና ሰሊምታ 
አቀረበሊቸው፡፡ እርሳቸው ግን ሇሰሊምታው አፀፊ አሌመሇሱሇትም ነበር፡፡ 
ሰውየው ወዱያው ወዯ ግምቡ በመሄዴ በመዲፍቹ ግዴግዲውን ከመታ 
በኋሊ እጆቹንና ፉቱን በማበስ (ተየሙም በማዴረግ) ተመሌሶ መጣና 
ሰሊምታ አቀረበሊቸው፡፡ እርሳቸውም ሇሰሊምታው አፀፊውን መሇሱ፡፡  
(ቡኻሪ) 

በዚህ ዴርጊታቸው የአሊህ ነቢይ ያስተሊሇፈት መሌእክት አንዴ ሰው 
ምንጊዜም ቢሆን ውደእ ያሇው ሆኖ መንቀሳቀስ እንዲሇበት ነው፡፡ ይህም 
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አንዴ ሰው የሚሰራውን ሥራ (ያ ሥራ የግዳታ ባይሆን እንኳን) 
ውደእ ካዯረገ በኋሊ ቢጀምረው ትሩፊቱ የበሇጠ እንዯሚሆን ነው፡፡  

በአንዲንዴ ዘገባዎች መሠረት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ትጥበት 
በወጀበባቸው ጊዜ በግዴግዲ ሊይ መዲፍቻቸውን በማኖር ተየሙም 
ያዯርጋለ፡፡ ይህንም ያዯርጉ የነበረው ዋናውን ትጥበት ከመፇፀማቸው 
በፉት ያሇ ውደእ እንዲይሆኑ በመፌራት ነው፡፡ (ሃይሰሚ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን በመሰሇ ሁኔታ ነበር ሕዝባቸው 
አካሊዊና መንፇሳዊ ንጽናህውን እንዱጠብቅ ያስተምሩት የነበረው፡፡  

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከባሌዯረቦቻቸው ጋር በመሆን 
ወዯ አንዴ የመቃብር ሥፌራ ሄደ፡፡ ከዚያም እንዱህ በማሇት ሇሙታኑ 
ደዒ አዯረጉ፡-  

“እናንተ በዚህ ቦታ የሰፇራችሁ ምእመናን ሆይ! የአሊህ ሰሊምታ በእናንተ 
ሊይ ይሁን፡፡ በአሊህ ፇቃዴ እኛም አንዴ ቀን እንቀሊቀሊችኋሇን፡፡ 
ወንዴሞቼን ሇማየት እንዳት ፇሌጌያሇሁ! እንዳት ነው የናፇቁኝ!” 

“እኛ የእርስዎ ወንዴሞች አይዯሇንምን?” በማሇት ባሌዯረቦቻቸው 
ጠየቋቸው እርሳቸውም እንዱህ አለ፡-  

“እናንተ ባሌዯረባዎቼ ናችሁ፡፡ ወንዴሞቼ እነዚያ ገና ወዯዚህች ዒሇም 
ያሌመጡት ናቸው፡፡”  

ባሌዯረቦቻቸው አሁንም ጠየቁ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ገና ወዯዚህ ዒሇም ያሌመጡ የሆኑትን ሰዎች 
ከሕዝቦችዎ ውስጥ እንዳት ሇይተው ያውቋቸዋሌ?” 

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሲመሌሱ እንዱህ አለ፡-  

“ግምባሩና እግሩ ንጹህ ነጭ የሆነ ፇረስ ያሇውን ሰው አስቡ፡፡ ይህ ሰው 
ይህን ፇረሱን ከመንጋ ሙለ ጥቁር ፇረሶች መካከሌ ሉሇየው 
አይችሌምን?” 
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“በሚገባ ይሇየዋሌ እንጂ የአሊህ መሌእክተኛ!” በማሇት ተከታዮቻቸው 
መሇሱ፡፡ የአሊህ ነቢይና የተባረኩት መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“እነዚያ ወንዴሞቼ ፉታቸው፣ እጆቻቸውና እግሮቻቸው በሚያዯርጉት 
ውደእ ምክንያት እያበሩ ወዯእኔ ይመጣለ፡፡ እኔ ዯግሞ በሃውዳ ሊይ 
ሆኜ የሚፇሌጉትን ነገር ሌሰጣቸው እጠብቃቸዋሇሁ፡፡ ሆኖም ግን 
ተጠንቀቁ! ከመንጋ ውስጥ በጥባጭ የሆነ ግመሌ እየተዯበዯበ ራቅ 
ተዯርጏ እንዯሚባረረው ሁለ የተወሰኑ ሰዎች ከሃውዳ ይባረራለ፡፡ 
እኔም እንዱህ እያሌኩ እጠራቸዋሇሁ፡- “ኑ ወዯዚህ!” በዚህ ጊዜ እንዱህ 
እባሊሇሁ፡-  

“ከአንተ በኋሊ ብዙ ነገሮችን ቀይረዋሌ፡፡ (ያንተን ሱና ትተው የጥመትን 
መንገዴ ተከትሇዋሌ)” እኔ (ይህን እንዯሰማሁ) እሊሇሁ፡-  

“ከእኔ አርቁሌኝ! ከእኔ አርቁሌኝ!” (ሙስሉም) 

ከዚህ በመጠኑ ዘሇግ ያሇ ሏዱስ ምን ተማርን? አዎን! እነዚያ 
ውደአቸውን አሳምረው የሚያዯርጉ የአሊህንና መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ውዳታ የሚያገኙ ሲሆን እርሳቸውም “ወንዴሞቼ” በሚሌ የቀረቤታ 
አጠራር ጠርተዋቸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በየጊዜው የሚያዯርጉት ውደእ 
የተነሣ ፉቶቻቸው እጆቻቸውና እግሮቻቸው የሚያበሩ፣ ዲሩ ግን 
ከእርሳቸው ሱና በማፇንገጥ የተሇያዩ የፇጠራ (ቢዴአ) ዴርጊቶችን ሲሰሩ 
የኖሩና በፌርደ ቀን ወዯዚያ ሃውዴ የሚመጡ ሌክ እንዯ አመፀኛ 
ግመሌ ፉቶቻቸውንና ላሊውን አካሊቸውን በመሊእክት እየተዯበዯቡ ከዚያ 
ቦታ በአሣፊሪ ሁኔታ ይመሇሳለ፡፡ 

ከእርሳቸው ሃውዴ መራቅና መባረር ምንኛ እዴሇቢስነት ነው! ምንኛ 
አዋራጅ ሁኔታ ነው! እርሳቸውም “ከእኔ አርቁሌኝ” ብሇው የመሰከሩበት 
ሰው ከዚያ በኋሊ ምን እጣ ነው የሚገጥመው? አሊህ ይህን ከመሰሇ 
ጥፊትና አዯጋ ይሰውረን፡፡  

አንዴ ጊዜ አቡ ሁረይራ (ረ.ዏ.) ውደእ ሲያዯርጉ እጆቻቸውን እስከ 
ብብታቸው ዴረስ ሲያጥቡ ከታቢዑን አባሊት መካከሌ የነበሩት አቡ 
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ሃዚም አስተዋለ፡፡ ከዚያም እንዱህ በማሇት አቡ ሁረይራን (ረ.ዏ.) 
ጠየቋቸው፡-  

“አቡ ሁረይራ ሆይ! ይህ ምን ዒይነት ውደእ ነው?” አቡ ሁረይራ 
(ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መሇሱ፡-  

“አንተ የበኑ ፇርሩህ ሰው ሆይ! እዚህ መሆንህን አሊወቅኩም ነበር፡፡ 
እዚህ መሆንህን ባውቅ ኖሮ በዚህ ሁኔታ ውደእ አሊዯርግም ነበር፡፡”  

ከዚያም ገሇጻቸውን ቀጠለና እንዱህ አለ፡-  

“ጓዯኛዬ የሆኑት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ሲለ ሰማኋቸው፡- 
‘በፌርደ ቀን የአማኞች ብርሃን በውደእ ውሃ ያዲርሱት እስከነበረው 
የሰውነታቸው ክፌሌ ዴረስ ሁለ ሊይ ይሆናሌ፡፡’” (ሙስለም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አሊህን መገዛት ያፇቅሩ እንዯነበር ዒሉ 
(ረ.ዏ.) በሚከተሇው የሚያምር ሁኔታ ገሌፀውታሌ፡-  

“በበዴር ቀን ከሚቅዲዴ በስተቀር አንዴም ፇረሰኛ አሌቀረም፡፡ 
አስታውሳሇሁ በዚያ ላሉት በአንዴ ዛፌ ስር ሆነው እስከንጋቱ ዴረስ 
ሲሰግደ ከቆዩት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በስተቀር ሁለም ተኝቷሌ፡
፡” 

ይህ ነው እንግዱህ በሰሊምም ሆነ በጦርነት ጊዜ አሊህን የመገዛትና 
ወዯርሱ የመቃረብ የማይናወጽ አቋም፡፡ ኃያለ አሊህ እንዱህ ብሎሌ፡- 

   ٩٩ :الحجر چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ 

“እውነቱም (ሞት) እስኪመጣህ ዴረስ ጌታህን ተገዛ፡፡” (አሌ-ሑጅር፡99) 

 ١٩: العلق چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    ېئ   چ 

“…ስገዴም (ወዯ አሊህ) ተቃረብም፡፡” (አሌ-ዏሇቅ፡19) 
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የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በሶሊቱ ሊይ በጣም ጠንቃቃ የነበረውን 
አብዯሊህ ኢብን ረዋሃን (ረ.ዏ.) ያወዯሱት ሲሆን ‘ወንዴሜ’ በማሇትም 
አሞካሽተውታሌ፡-  

“የሶሊት ወቅት በገባ ቁጥር ወዱያውኑ ተነስቶ የሚሰግዯውን ወንዴሜን 
አብዯሊህ ኢብን ረዋሃን አሊህ ይዘንሇት፡፡” (ሃይሰሚ) 

ጀርህ ቢን አብደሊህ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  

“አንዴ ምሽት ከአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋር ተቀምጠን ሳሇ ሙለ 
የሆነችውን ጨረቃ ተመሌክተው እንዱህ አለ፡-  

“ይህችን ጨረቃ እርስበርሳችሁ ሳትጋፈና ሳትጏሻሸሙ በቀሊለ 
እንዯምታዩዋት ሁለ ጌታችሁንም እንዱሁ በግሌጽ ታዩታሊችሁ፡፡ ፀሏይ 
ከመግባቷ በፉትና ከመውጣቷም በፉት ያለትን ሶሊቶቻችሁን 
በጊዜያቸው ሇመስገዴ ሁሌጊዜም ተበራቱ፡፡” ከዚያ በኋሊ የሚከተሇውን 
የቁርአን አንቀጽ አነበቡ፡-  

“….ጌታህንም ፀሏይ ከመውጣቷ በፉት ከመግባቷም በፉት 
የምታመሰግን ሆነህ አጥራው (ስገዴ)፡፡ ከላሉት ሰዒቶችም፣ በቀን 
ጫፍችም አጥራው፡፡ (በሚሰጥህ ምንዲ) ሌትወዴ ይከጀሊሌና፡፡” (ጣሃ፡
130) (ቡኻሪና ሙስሉም) 

ስሇዚህም በመጪው ዒሇም ፇጣሪያችንን ያሇምንም ግርድሽ በግሌጽ 
ሌናየው የምንናፌቅና የምንከጅሌም ከሆነ በሶሊቶቻችን ሊይ መጽናት 
ይኖርብናሌ፡፡  

ማንኛውንም የምንፇጽመውን የኢባዲ (አምሌኮት) ዒይነት ሌክ ወዯ ጀነት 
እንዯሚያስገባን የይሇፌ ወረቀት በመቁጠር በከፌተኛ ጥንቃቄና ሞቅ ባሇ 
መንፇስ ነው መፇፀም የሚኖርብን፡፡  

መሌእክተኛው (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“አንዴ ሰው ሩኩኡንና ሱጁደን አሳምሮ ሶሊቱን የሚሰግዴ ከሆነ ሶሊቱ 
ሰውየውን እንዱህ ይሇዋሌ፡-  
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“(አስተካክሇህ) እንዯሰገዴከኝ አሊህ አንተንም ያሳምርህ! ካሇ በኋሊ ወዯ 
ሰማይ ይወጣሌ፡፡  

ሰውየው ሶሊቱን ሳያስተካክሌና ሩኩእና ሱጁደንም በግብር ይውጣ ከሰገዯ 
ሶሊቱ እንዱህ ይሇዋሌ፡-  

“እንዲበሊሸኸኝ አንተንም አሊህ ያበሊሽህ፡፡” ከዚያም እንዯ አሮጌ ቁራጭ 
ጨርቅ ወርድ ከፉቱ ሊይ ይሇጠፊሌ፡፡”1  

በቁርአን እንዱህ የሚሌ አንቀጽ ተጽፍ እናገኛሇን፡- 

 ٥ - ٤: الماعون چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ 

“ወዮሊቸው ሇሰጋጆች ፤ ሇእነዚያ እነርሱ ከስግዯታቸው ዘንጊዎች 
ሇሆኑት (ሰጋጆች)” (አሌ-ማዐን፡4-5) 

የሶሊትን ወቅት እስከመጨረሻዎቹ ዯቂቃዎች ዴረስ ማዘግየት በጣም 
አዯገኛ ባሕሪ ነው፡፡ ከዚያም በመታከትና ፌሊጎት ባነሰው ሁኔታ ተነስቶ 
ግዳታ የሆነን የኢባዲ (የአምሌኮት) ተግባር መፇጸም አሊህ ወዯሚጠሊው 
የመናፌቅነት ሁኔታ ያስገባሌ፡፡ 

አሊ ቢን አብደር ራሕማን (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ቀን ከሰዒት በኋሊ አነስ ኢብኑ ማሉክን (ረ.ዏ) ሌንጠይቃቸው 
ሄዴን፡፡ እዚያ ዲንዯዯረስን አነስ ብዴግ አለና የአሥርን ሶሊት ሰገደ፡፡ 
ሶሊቱን እንዲጠናቀቁም ከወቅቱ መጀመሪያ ሊይ የሰገደ መሆናቸውን 
ነገርናቸው፡፡ እርሳቸውም ሇምን ቀዯም ብሇው እንዯሰገደ እንዯሚከተሇው 
በማሇት ገሇጹሌን፡- 

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ሲለ ሰምቻሇሁ፡- ‘ይህች 
የመናፌቃን ሶሊት ናት! ይህች የመናፌቃን ሶሊት ናት! የህች የመናፌቃን 

                                                
1 ሱዩጢ አሌ-ጃሚኡ ሰጊር 
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ሶሊት ናት፡፡1 ከእነርሱ አንደ ዝም ብል ይቀመጥ፣ ይቀመጥና ፀሏይ 
ሌትጠሌቅ ከአዴማስ ሊይ ብርቱካናማ መሌክ ሲኖራትና በሁሇቱ 
የሰይጣን ቀንድች መካከሌ ስትሆን ተነስቶ ጥሬ እንዯምትሇቅም ድሮ ትክ 
ትክ በማዴረግ ይሰግዲሌ፡፡ በሶሊቱ ውስጥ አሊህን አያወሳም፣ በትንሹ 
ቢሆን እንጂ፡፡’ (ሙወጣእ፣ ቁአርን አሌከሪም፣ ሙስሉም)  

ኡመር (ረ.ዏ.) በየሥፌራው ሊለ አገረ ገዥዎች የሚከተሇውን ምክር 
አስተሊሇፈሊቸው፡-  

“ሇእኔ የእናንተ ዋነኛው ጠቃሚ ተግባራችሁ ሶሊት ነው፡፡ ሶሊትን ጠብቆ 
የያዘና በጊዜያቷ ሊይ የተጠነቀቀ በእርግጥ ሃይማኖቱንም ጠበቀ፡፡ አርሷን 
ጠብቆ ያሌያዘና ጊዜዋን ያባከነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኃይማኖቱንም 
ይተዋሌ፡፡” (ሙወጣእ ፡ ወቅቱ ሶሊት) 

ሚስወር ቢን መሕረማ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  

“ኡመር ቢን አሌ ኸጧብ (ረ.ዏ.) በጩቤ በተወጉ ጊዜ ሕሉናቸውን ስተው 
መሬት ሊይ ተዘረሩ፡፡ ሌጠየቃቸው ከተኙበት ክፌሌ ገባሁ፡፡ 
ሰውነታቸውን ሸፌነዋቸው እንዯተንጋሇለ ነበር፡፡ ዙሪያቸውን ያለትን 
ሰዎች ጠየቅኩ፡-  

“አሁን እንዳት ናቸው?” 

“እንዯምታየው ሕሉናቸውን ስተዋሌ” በማሇት መሇሱሌኝ፡፡  

“ሇሶሊት ጥሪ አዯረጋችሁሊቸውን? በሕይወት ካለ ከሶሊት በስትቀር 
ሉያነቃቸው የሚችሌ አንዴም ነገር የሇም፡፡” በዚህ ጊዜ ሰዎቹ እንዱህ 
አለ፡-  

‘የምእመናን አዛዥ ሆይ! ሶሊት፣ ሶሊት እየተሰገዯ ነው፡፡’ ይህን የሰሙት 
ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ አለ፡-  

                                                
1 በዚህ ሏዱስ የተጠቀሰው መናፌቅነት የእምነት ሳይሆን የዴርጊት መናፌቅነት 
ነው፡፡ 



 105 

“እንዯዚያ ነው? ወሊሂ ሶሊትን የተዎ፣ ከኢስሊም አንዲች ነገር የሇውም፡፡” 
ይህን ካለ በኋሊ ከሰውነታቸው ዯም እየፇሰሰ ተነስተው ሶሊታቸውን 
ሰገደ፡፡” (ሃይሰሚ፣ ኢብን ሰዒዴ፡ ሙወጣእ) 

ኩፊ መስጊዴ ውስጥ ዒሉ (ረ.ዏ.) ኹጥባ ሲያዯርጉ ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
የሰሙትን እንዯሚከተሇው በማሇት ዯገሙት፡-  

“ጁምዒ (ዒርብ) እሇት ሰይጣን በጧት ወዯ ሱቆችና ገበያ በመሄዴና 
ሰዎች ወዯ መስጊዴ እንዲይመጡ አንዴ ሺህ አንዴ የሚሆኑ 
መሰናክልችን ይዯረዴራሌ፡፡ ያንን ማዴረግ ባሌተሳካሇት ጊዜም ቢያንስ 
ዘግይተው ወዯ መስጊዴ እንዱሄደ ሇማዴረግ ይጥራሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 
መሊእክት በጧት ወዯ መስጊዴ ሄዯው ከበሩ ሊይ በመሆን ይጠባበቃለ፡፡ 
እዚያ ሆነውም መስጊዴ የሚመጡትን ሰዎች በሚከተሇው አኳኋን 
ይመዘግባለ፡- በመጀመሪያው ሰዒት የመጡ፣ በሁሇተኛው ሰዒት የመጡ 
ወዘተ… ይህም ሁኔታ ኢማሙ ሚንበር ሊይ እስኪወጡ ዴረስ 
ይቀጥሊሌ፡፡ አንዴ ሰው ኢማሙን ሇማየትና ዴምጻቸውን ሇመስማት 
ከሚያስችሇው ቦታ ሊይ ተቀምጦ በሙለ ሌቡ ኹጥባውን ካዲመጠና 
ምንም ዒይነት ነገር ሳይናገር ፀጥ ብል ከተቀመጠ ሙለ ምንዲ (አጅር) 
ይጻፌሇታሌ፡፡ አንዴ ሰው ኢማሙን ሉያያቸው በሚያስችሇው ቦታ ሊይ 
ተቀምጦ እያሇ ዴምጹን ከፌ አዴርጏ የሚናገር ከሆነና ፀጥ ብል 
ካሌተቀመጠ ሁሇት እጥፌ ኃጢአት ይፃፌበታሌ፡፡” (አቡዲውዴ) 

የእሇተ ጁምዒን ሶሊት ምንዲ ሇማግኘት ከሌባቸው አስበው ወዯ መስጊዴ 
በመሄዴ የኢማሙን ንግግር በሚገባ ሉያዲምጡ በሚያስችሊቸው ቦታ 
ሊይ የተቀመጡና በንግግሩም የተገሰጹ እንዱሁም ክብር የሰጡ ይህን 
ካሊዯረጉ ሰዎች ይሌቅ እጅግ ትርፊማ ሆነው ከመስጊዴ ይወጣለ፡፡  

ቁርአንን አስተካክል በመቅራትና በትንታኔውም ከታወቁት የታቢዑን 
ምሁራን አንደ የነበረው ሙጃሂዴ እንዱህ ዲሊሌ፡-  

“አብዯሊህ ኢብን ዙቤይር (ረ.ዏ.) አሊህን በመገዛት ማንም ካሌዯረሰበት 
ዯረጃ ሊይ ዯርሶ ነበር፡፡ በአንዴ ወቅት የካዕባ ዙሪያና ሰዎች ጠዋፌ 
የሚያዯርጉበት ሥፌራ ሁለ በጏርፌ በተጥሇቀሇቀበት ጊዜ ሰዎች 
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ሇሳምንት ያክሌ በካዕባ ዙሪያ ጠዋፌ ሇማዴረግ አሌቻለም ነበር፡፡ ይሁን 
እንጂ አብዯሊህ ኢብን ዙበይር (ረ.ዏ.) ግን በዚያ ሳምንት እየዋኘ ካዕባን 
ይጠውፌ ነበር፡፡›› (አሉ፡ አሌ-ሙተቂ፣ ዘሃቢ) 

አንዴ ሰው በሚናገረውና በሌቡ በሚያስበው ነገር መሌካም ሥራው 
እንዳት ሉበሊሽበት እንዯሚችሌ “ጉሉስታን” በተባሇው ኪታባቸው ሸይኽ 
ሰዕዴ ሲያብራሩ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ገና ሌጅ እያሇሁ የላሉት ሶሊት በመስገዴ ይህን ዒሇም ትቶ በተመስጦ 
መብረር በጣም ያጓጓኝ ነበር፡፡ አንዴ ምሽት ሊይ ከአባቴ ጏን ተቀምጨ 
እያሇሁ ላሉቱን በሙለ እንቅሌፌ በአይኔ ሳይዞርና ቁርአኑንም 
ሳሊስቀምጠው ነበር ያዯርኩት፡፡ በዙሪያዬ የነበሩ ብዙ ሰዎች ግን 
ተኝተው ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ አባቴን እንዱህ አሌኩት፡-  

“እዚህ ካለት ሁሇት ረከዒ ሶሊት ሇመስገዴ ጭንቅሊቱን ቀና ያዯረገ 
አንዴም ሰው የሇም፡፡ ሌክ እንዯሞቱ ሁለ ዴብን ብሇው ተኝተዋሌ፡፡”  

ንግግሬን ያዲመጠው አባቴ ግንባሩን አኮማተረና እንዱህ አሇኝ፡-  

“ሌጄ ሰዒዴ! ሰዎችን ከምታማ ይሌቅ ሄዯህ ብትተኛ ይሻሌሃሌ፡፡ 
ምክንያቱም አሁን ቁሌቁሌ የምታያቸው ሰዎች ሁለ ምናሌባት 
ባሇመስገዲቸው የአሊህን ምሕረት አያገኙ ይሆናሌ፡፡ ይሁን እንጂ ላሊው 
ቢቀር መሊእክት ግን ስሇእነርሱ አንዲች መጥፍ ነገርን 
አይመዘግቡባቸውም፡፡ ሆኖም ግን ባንተ የሥራ መዝገብ ሊይ ምን 
እየተጻፇብህ ነው? የእምነት ወንዴሞችህን አሳንሰህ እያየሃቸው ሲሆን 
የሃሜትን ኃጢአትም እየፇፀምክ ነው፡፡”  

ሙስሉሞች ላሊው ቀርቶ በጦርነት ጊዜ እንኳን በአምሌኮታቸው ሊይ 
ጠንቃቃ መሆናቸውን አሳይተዋሌ፡፡ በዚህም የተነሣ የአሊህን እርዲታ 
(ዴሌ ማዴረግን) ተችረዋሌ፡፡ የቬኒሱ ትራቪጃኒ፣ የየሌዴሪን ባያዚዴን 
አይበገሬና ዴሌ አዴራጊ ሰራዊት ከተመሇከተ በኋሊ እንዱህ ብሎሌ፡-  

“በእኛ ሰራዊት በሽበሽ የሆኑት ወይን፣ ቁማርም ሆነ ሴቶች በኦቶማን 
ሰራዊት ውስጥ የለም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በጦር ሌምምዴ ጊዜ ፇጽሞ 
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የማይዯነቃቀፈ ሲሆን ሁሌጊዜም ታሊቅ የሆነውን የአሊህን ስም 
በማውሳት ቀንና ላሉት በዚሁ የተጠመደ ናቸው፡፡ ይህ ነው እንግዱህ 
የእነርሱ ዴሌ አዴራጊነትና የሁሌጊዜም አሸናፉነት ምስጢር፡፡  

የባያዚዴ መስጊዴ ግንባታው አሌቆ ሇአገሌግልት የተከፇተው ጁምዒ 
እሇት ነበር፡፡ እናም ኢማም ሆኖ ያሰገዯው ባያዚዴ ሁሇተኛ ራሱ ነበር፡፡ 
ኢሌቫ ቸሇቢ ክስተቱን እንዯሚከተሇው በማሇት ይተርካሌ፡-  

“የመሰጊደ ግንባታ እንዯተጠናቀቀ በይፊ ሇአገሌግልት የተከፇተው ሞቅ 
ባሇ ዴግስና በጁምዒ እሇት ነበር፡፡ ከዚያ በኋሊ ሱሌጣን ባያዚዴ ሁሇተኛ 
እዚያ ሇተገኘው ምእመን እንዱህ በማሇት ሃሳብ አቀረበ፡-  

‘የአስርንና የኢሻን የመጀመሪያ (ቀብሌያ) ሱናዎች ሁሌጊዜም የሚሰግዴና 
እነዚህ ሱናዎች አምሌጠውት የማያውቅ ሰው በዚህ በተባረከ እሇት 
ወዯፉት ይምጣና ኢማም ሆኖ ያሰግዯን፡፡’ በዚያ ሁለ የሕዝብ ውቂያኖስ 
ውስጥ ማንም ወዯፉት ሉመጣ ስሊሌቻሇ ራሱ ባያዚዴ ተነስቶ እንዱህ 
አሇ፡-  

‘አሌሃምደሉሊህ! እነዚህን ሱናዎች በጦርነትም ሆነ በሰሊም ጊዜ ፇጽሞ 
ትተናቸው አናውቅም፡፡ …’ ይህን ካሇ በኋሊ ኢማም ሆኖ ማሰገዴ ቀጠሇ፡
፡” 

ሱሌጣን ሙሏመዴ ረሺዴ በኦቶማን ቤተመንግስት ውስጥ የሚገኙ 
ሌጆችን በዱን እየኮተኮተች እንዴታሳዴግ ሰፉዬ ሃኒም (ወይም የሶሊት 
መምህር በመባሌም ትታወቃሇች) ኃሊፉነት ሰጣት፡፡  

ሱሌጣኑ ከሰጣት መመሪያዎች የመጀመሪያው እንዱህ ይሌ ነበር፡-  

“ሶሊት ሇማይሰግደና ሇማይፆሙ ሌጆች ዲቦና ጨው እንዱሰጣቸው 
አሌፇቅዴም፡፡ ይህ ፌሊጏቴ ሇሁለም ፓሻዎችና1 ሇእንስት ሱሌጣኖች 
ሁለ በአንቺ በኩሌ ይዴረስ፡፡” 
                                                
1
 ፓሻ የሚሇው ስያሜ በኦቶማን ቱርኮች ዘንዴ ሇከፌተኛ ባሇስሌጣን የሚሰጥ 
የማዕረግ ስያሜ ሲሆን በእኛ ሃገር የነገስታት ሌጆች ሌዐሌ እየተባለ ይጠሩ 
እንዯነበረው ማሇት ነው፡፡ (ተርጓሚው) 
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የኦቶማን ሱሌጣኖችን አሇማዊ ፀጋ አሊህን እንዲያመሌኩና በእርሱም 
ትእዛዝ ሥር ቀጥ እንዲይለ እንዲሊገዲቸው ከዚህ ሁኔታ በቀሊለ 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ሶሊትንና ፆምን የመሳሰለ የአምሌኮ 
ተግባራትን ትኩረት ቸረው ሇመጪው ዒሇም ስንቅ ሲዘጋጁባቸውና 
አዱሶቹንም ትውሌድች በዚያው መስመር ሇመቅረጽ ሲተጉ ይታዩ ነበር፡፡  

እጅግ በጣም ጠንካራና በአምሌኮ ሊይ ጽኑ በመሆኑ ታሊቅ ምሳላ ሆኖ 
ሉጠቀስ የሚችሇው የካውካሱ ሙጃሂዴ ሸይኽ ሻሚሌ ሲሆን በብዙ 
ቦታዎች ሊይ በሳንጃ፣ በሰይፌና በጥይት ተመትቶ ቆስሎሌ፡፡ በ1829 
(እ.ኤ.አ.) በተዯረገው የጊርሚ መከሊከሌ ጦርነት በሰይፌ በመወጋቱ 
ከዯረቱ በኩሌ የገባው ሰይፌ ሳንባውን፣ የጏዴን አጥንቱንና ከአንገቱ 
አካባቢ ክፈኛ ጏዴቶት ነበር፡፡ ሇስዴስት ወራት ያክሌ ከታከመ በኋሊ 
ነበር ሇማገገም የበቃው፡፡ ይህ ወጣት ሙጃሂዴ ከቆሰሇ በኋሊ ሇ25 ቀናት 
ያክሌ ሕሉናውን ስቶ ነበር የቆየው፡፡ በ25ኛው ቀን መጨረሻ ሊይ 
አይኑን ሲገሌጥ ከአጠገቡ እናቱን እንዲያት ከአንዯበቱ መጀመሪያ 
ያወጣቸው ቃሊት እንዱህ የሚለ ነበሩ፡-  

“የምወዴሽ እናቴ! የሶሊት ወቅት አሌፍኝ ይሆን?” 

የዲርዲኔሌ ጦርነት በተፊፊመበት ጊዜ የኢዴ ዋዜማ ቀርቦ ነበር፡፡ 
የቱርኮች ፉት አውራሪ ጦር አዛዥ የሆነው ፓሻ የ9ኛውን ባታሉዮን 
ኢማሙን ጠርቶ ሃዘን እየተሰማውና እያመነታ እንዱህ አሊቸው፡-  

“የተከበሩ ሃቪዝ ሆይ! ነገ የረመዲን ኢዴ ነው፡፡ ስሇሆነም የሰራዊቱ 
አባሊት የኢዴን ሶሊት በጀመዒ መስገዴ ይፇሇጋለ፡፡ የቻሌኩትን ያክሌ 
ጥረት ባዯርግም ሃሳባቸውን ሊስቀይራቸው አሌቻሌኩም፡፡ ይሁን እንጂ 
ይህ አጋጣሚ ሇእኛ እጅግ አዯገኛ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ጠሊቶቻችን ይህንን እዴሌ ተጠቅመው ሙለ በሙለ 
ይዯመስሱናሌ፡፡ እባክዎ! ይህንን ሁኔታ ሇጦሩ አባሊት በሌስሊሴ 
ሉነግሯቸው ይሞክሩ፡፡” 
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ኢማሙ ፓሻውን ተሇይተው እንዯሄደ  ፉታቸው የሚያበራ አንዴ ሰው 
ከጦሩ መሃሌ ብቅ ብሇው እንዱህ አለ፡-  

“የእኔ ሌጅ! ሇወታዯሮቹ አሁን ምንም አትበሊቸው፡፡ ቀኑ ይዞሌን 
የሚያመጣውን ነገር እስቲ እንጠብቅ! አሊህ ያሇው ሁለ ከመሆን 
አይዘሌም፡፡” 

በቀጣዩ ማሇዲ ሁለንም ያስዯነገጠ መሇኮታዊ ተዒምር ተከሰተ፡፡ 
ሙስሉሞቹ የኢዴን ሶሊት እየሰገደ እያለ ግዙፌ ዲመና ከሰማይ በአሊህ 
ፌቅር የተሞለትን ወታዯሮች አጠሇሊቸው፡፡ በጦር ሜዲ መነጽር 
የሙስሉሞቹን ሁኔታ ሲከታተለ የነበሩት ጠሊቶቻቸው ነጭ ከሆነ 
ዲመና በስተቀር በአካባቢው ምንም ነገር ሉመሇከቱ አሌቻለም፡፡ በዚያ 
ማሇዲ አዴማሱን ሙለ ሲያስተጋባ የነበረው ‘አሊሁ አክበር’ የሚሇው 
የተክቢራ ዴምጽ ብቻ ነበር፡፡ 

እኒያ ፉታቸው የሚያበራ ሽማግላ ሰው ከቁርአን ውስጥ የዴሌን ብስራት 
የሚነግሩ አንቀጾችን እያነበቡ የምእመናኑን ሌብ በብርሃን ሲሞለት 
ዴምጻቸው ከጠሊቶቻቸው ሰፇር ዴረስ ዘሌቆ ይሰማ ነበር፡፡  

በዚህ ጊዜ ነበር በእንግሉዛውያኑ ሰራዊት ውስጥ አመጽና ብጥብጥ 
የተነሳው፡፡ እንግሉዛውያኑ ከተሇያዩ ቅኝ ግዛቶቻቸው ብዙ ሙስሉሞችን 
እያታሇለ አምጥተው ከቱርኮች ጋር እንዱዋጉ አሰሌፇዋቸዋሌ፡፡ እነዚያ 
ሙስሉሞች ከቱርኮቹ ሰፇር የሚሰማውን የተክቢር ዴምጽና 
ሊኢሊሃኢሇሎህ የሚሇውን ከሉማ ሲሰሙ ከሙስሉሞች ወንዴሞቻቸው 
ጋር ሉዋጉ ፉት ሇፉት መጋፇጣቸውን በማወቃቸው አመጽ አስነሱ፡፡ 
ምን ማዴረግ እንዲሇባቸው ባሇማወቅ ግራ የተጋቡት የእንግሉዝ ጦር 
አዛዦች ከሙስሉሞቹ አማጽያን የተወሰኑት ሇመቀጣጫ እንዱሰየፈ 
ካዯረጉ በኋሊ የቀሩትን ወዯኋሊ ሆነው በዯጀንነት እንዱቆሙ አዯረጉ፡፡  

የሙስሉሞች ጽኑ እምነት የጠሊት ጦር ሉያጠቃቸው ባሰፇሰፇበት 
ሁኔታ የኢዴን ሶሊት በጀመዒ እንዱሰግደ አስቻሊቸው፡፡ በዚያ ሁኔታቸው 
የተዯሰተው አሊህ መሇኮታዊ እርዲታውንና ሰሊሙን ከሰማይ በማንቧቧት 
ከጠሊቶቻቸው ጥቃት ሸፇናቸው፡፡ ጫማቸውንም አዯሊዯሇ፡፡ 
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በጠሊቶቻቸው ሰፇርም ያሌታሰበ ሁከት እንዱነሳና ትኩረታቸው እንዱዞር 
በማዴረግ ከተንኮሊቸው ጠበቃቸው፡፡ 

አንዴ ሰው የሲራጥ ዴሌዴይን ሇማሇፌ የሚኖረው ፌጥነት የሚወሰነው 
አሊህን በመገዛት ሊይ ይሰጠው በነበረው ትኩረት ሌክ መሆኑን የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሲገሌጹ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ሰዎች ወዯ ጀሃነም ይመጡና በሊዩዋ ሊይ እንዯየሥራቸው ሁኔታ 
ያሌፊለ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ስብስቦች ሌክ እንዯመብረቅ ፌጥነት በቅጽበት 
ያሌፊለ፡፡ ሁሇተኛዎቹ ዯግሞ እንዯንፊስ ፌጥነት ይፇተሇካለ፡፡ ላልቹ 
ዯግሞ እንዯ ፇጣን ፇረሰኛ፣ አሁንም ላልቹ እንዯ ግመሌ ጋሊቢ፣ 
ላልቹ ዯግሞ በሩጫ፣ ከዚያ በኋሊ ያለት እየተራመደ (ሲራጥን) 
ያሌፊለ፡፡” (ቲርሚዚ) 

ጠቅሇሌ ባሇ አነጋገር አሊህን የመገዛትና የእርሱ ሃቀኛ ባሪያ የመሆን 
ዋነኛ ዒሊማ ሌብን ከአሊህ ፇቃዴ ጋር ማስማማት ነው፡፡ ይህም ማሇት 
ስሇ ዒሇማቱ ጌታ አሊህ ባህሪያት (ሲፊት) እና ስሞች ጠንቅቆ ማወቅና 
እርሱን ማፌቀር ማሇት ነው፡፡ አምሌኮትን ሇአሊህ ብቻ ማዴረግ ሇአንዴ 
ሰው ሇዛና ውበት የሚያሊብስ ሲሆን ይህም በግሌጽ ይንፀባረቃሌ፡፡ 
በፌሊጏትና በሙለ ትኩረት የሚዯረግ አምሌኮ ሇነፌስ ጥሌቀትን 
በመስጠት ወዯ አሊህ ያቃርባሌ፡፡ መብቃቃትንና ሇሰዎች ቸር መሆንን፣ 
እንዱሁም አዛኝነትን ያሊብሳሌ፡፡ ኃያለ አሊህ ሇእንዱህ ዒይነት ባሪያዎቹ 
የሚያዩበት ዒይንና የሚሰሙበት ጆሮ ይሆናቸዋሌ፡፡ ይህም ማሇት 
እይታቸው፣ የሚሰሙትና የሚያስቡት ነገር ሁለ መሇኮታዊ ይሁንታና 
ቡራኬ ያሇውን ነገር ብቻ ይሆናሌ፡፡ አሊህ ከእንዱህ ዒይነት ሰዎች 
ያዴርገን ፡፡ አሚን! 

ሀ- ነዋፉሌ (ሱና) የአምሌኮ ተግባራት  

ሱና ሶሊቶች ግዳታ (ፇርዴ) የሆኑ ሶሊቶችን የሚዯግፈና ወዯ አሊህ 
ሇመቃረብ ምክንያት የሚሆኑ ናቸው፡፡ የሰው ሌጅ ተፇጥሮ ሆኖ ግዳታ 
ሶሊቶችን በተሟሊና አሊህ በሚፇሌገው መሌኩ መስገዴ አይቻሌም፡፡ 
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የቱንም ያክሌ ጥረትና ጥንቃቄ ቢዯረግ እንኳን ስህተቶች መፇጠራቸው 
የግዴ ነው፡፡ በዚህም የተነሣ ሱና ሶሊቶችን ከመስገዴ ውጭ ይህንን 
ክፌተት ወይም ጉዴሇት የመጠገኛ ላሊ መንገዴ የሇም፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“በፌርደ ቀን አንዴ ባሪያ መጀመሪያ የሚጠየቀው ሶሊቱን የተመሇከተ 
ጥያቄ ነው፡፡ ግዳታ የተዯረጉበት ሶሊቶች የተስተካከለ ከሆነ የእርሱ 
ጉዲይ ቀሊሌ ስሇሚሆን ላሊ ችግር ሳይገጥመው ፇተናውን ያሌፊሌ፡፡ 
ሶሊቱ ያሌተስተካከሇ ከሆነ ፇተናውን ስሇሚወዴቅ ከባዴ ችግር 
ይገጥመዋሌ፡፡ የሰውዬው ግዳታ (ፇርዴ) ሶሊቶች ችግር ካሇባቸው እጅግ 
ኃያለና የሊቀ የሆነው አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“ባሪያዬ አንዲች ዒይነት የሱና ሶሊት እንዲሇው ፇሌጉሇት፡፡” ሱና ሶሊቶች 
በፇርዴ ሶሊት ሊይ የተከሰተውን ጉዴሇት ያካክሳለ፡፡ በዚህ ዒይነት 
በላልች ጉዲዮቹም ምርመራው ይቀጥሊሌ፡፡ (ቲርሚዚ) 

እዚህ ሊይ ግዳታ (ፇርዴ) የተዯረጉ ሶሊቶችንም ሆነ ላልች የአምሌኮ 
አይነቶችን ችሊ ብሇን ሱና በሆኑት ሊይ ትኩረት እናዴርግ የሚሌ 
የተሳሳተ ግምት ሉኖረን አይገባም፡፡ ግዳታ የሆኑትን ብቻ እየሰሩ 
ሱናዎቹን ችሊ ማሇቱም ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ትክክሇኛው አቋም የግዳታ 
ሶሊቶችን በአግባቡ መስገዴና ሱና የሆኑትን ዯግሞ አቅም በፇቀዯና 
የቻለትን ያክሌ ሇመስራት ጥረት ማዴረግ ነው፡፡ የአሊህ መሌክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) እና የተከታዮቻቸው አቋምም ይኸው ነው፡፡  

በላሊ በኩሌ በተሇያዩ ሸሪዒዊ ምክንያቶች ግዳታ (ፇርዴ) ሶሊቶቻቸውን 
ሳይሰግደ ያሳሇፈ ሰዎች ቀዶ (ማካካሻ) ሶሊታቸውን በመስገዴ ያካክሱ፡፡ 
ሱና ሶሊትን  ጨርሶ መተው ግን ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም አንዴ 
ሰው ያሌሰገዲቸውን የግዳታ ሶሊቶች በተሇይ መስገዴ ከሚጠሊባቸው 
ወቅቶች (ፀሏይ ስትወጣና ስትገባ አካባቢ) በስተቀር በማንኛውም ጊዜ 
መስገዴ ስሇሚቻሌ ነው፡፡ ሆኖም ግን ሱና ሶሊቶች (ሇምሳላ ኢሸራቅ፣ 
ተሃጁዴ ወዘተ…) ወቅታቸው ካሇፇ ቢሰገደም ተቀባይነት ስሇላሊቸው 
ወቅታቸውን ጠብቆ መስገዴ ይመረጣሌ፡፡  
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አንዴ ባሪያ ፇርዴ የሆኑ ነገሮችን ከመፇፀም ውጪ ወዯ አሊህ 
የሚቀርብበት መንገዴ የሇም፡፡ ከዚያ በኋሊ ሱና የሆኑ ተግባራትን 
በመፇፀም ወዯ አሊህ ይበሌጥ እየቀረበና እየተጠጋ ይመጣሌ፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዯተናገሩት አሊህ የሚከተሇውን በሏዱሰሌ 
ቁዴስ እንዱህ ብሎሌ፡-  

“የእኔን ወዲጅ የሚተናኮሌ እፊሇመዋሇሁ፡፡ ባሪያዬ ከእኔ ጋር ሉቃረብ 
የሚችሇው ግዳታ ያዯረግኩበትን ነገር ሲፇጽም ነው፡፡ ባሪያዬ ነዋፉሌ 
(ትርፌ) በሆኑ ነገሮች ወዯእኔ በሚቃረብበት ወቅት እወዯዋሇሁ፡፡ 
ከወዯዴኩት ዯግሞ የሚሰማበት ጆሮ፣ የሚያይበት ዒይን፣ የሚዲስስበት 
እጅ፣ የሚሄዴበት እግር እሆነዋሇሁ፡፡ ቢጠይቀኝ እሰጠዋሇሁ፡፡ ጠብቀኝ 
ካሇኝም እጠብቀዋሇሁ፡፡”  (ቡኻሪ) 

ሱና (ነዋፉሌ) የሆኑ የአምሌኮት ዒይነቶች የአንዴን አማኝ ሰው መንፇስ 
በማንቃትና ሌቡ ሕያው ሆኖ እንዱቀጥሌ በማዴረግ በኩሌ ያሊቸው 
ተጽእኖ ታሊቅ ነው፡፡ ነፌስን በማጽዲት የአማኙን ሰው ፉት በብርሃን 
ፀዲሌ ያዯምቁታሌ፡፡ እነዚህ አማኝ የሆነ ሰው በቅርቢቱ ዒሇም  
ከሚያገኛቸው ሽሌማቶች የተወሰኑት ሲሆኑ በመጪው ዒሇም ዯግሞ 
ታሊቅ የሆነ ፀጋ ይሸሇማሌ፡፡  

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ቀናትና ላሉቶች በሱና ዑባዲዎች የፇኩ 
ነበሩ፡፡ ከተሇያዩ ፇርዴ ሶሊቶች በፉትና በኋሊ ይሰግዶቸው የነበሩ የሱና 
ሶሊቶች፣ የኢሽራቅ (ደሃ) ሰሊት፣ ከላሉቱ ግማሹን ወይም አብዛኛውን 
ክፌሌ የሚሸፌነውና ከወረዯሊቸው ቁርአን ብዙ ሱራዎችን የሚቀሩበት 
የተሃጁዴ ሶሊት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሱና ጾሞች፣ 
ሇዴሆች በየጊዜው የሚሰጧቸው ችሮታዎች (ሰዯቃ)፤ በአሊህ መንገዴ 
ሊይ የሚያዯርጉት ያሊሰሇሰ ትግሌ፣ እንዱሁም ሁሌጊዜም ከሚያምረው 
ፉታቸው ሊይ እንዯውብ ጽጌረዲ ፇክቶ የሚያታየው ፇገግታቸው ሁለ 
ከበጏ ምግባሮቻቸው የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ 
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አንዴ የሚያስዯስት ነገር በገጠማቸው ወይም አስዯሳች ዜና በሰሙ ጊዜ 
ሱጁዴ ያዯርጋለ፡፡ ይህንም የሚያዯርጉት አሊህ ሇዋሇሊቸው ፀጋ 
ምስጋናቸውን ሇመግሇጽ ነው፡፡ የተሇያዩ ተፇጥሯዊና ያሌተሇመደ የሆኑ 
ነገሮች ሇምሳላ የፀሏይ ግርድሽ፣ ኃያሌ አውል ነፊስ ወዘተ… ሲፇጠር  
ተናንሰውና ተዋርዯው ከዚያ መዒትና ከቁጣው ይሰውራቸው ዘንዴ 
ጌታቸውን ይማፀኑታሌ፡፡ ዝናብን ሲሹ፣ በሽታና ዴርቅን ሇማስወገዴ፣ 
ወዘተ… እንዱሁ ወዯ ፇጣሪያቸው ያጏነብሱና ሱጁዴም ያዯርጉ ነበር፡፡ 
በወርሃ ረመዲን ዯግሞ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከአዘቦቱ የኢባዲ 
ተግባራቸው እጅግ በተሻሇና በጋሇ ስሜት ነበር ፇጣሪያቸውን 
የሚያመሌኩት፡፡ የተራዊህ ሶሊቶችን ከቤተሰባቸው ጋር ይሰግዲለ፡፡ 
የመጨረሻዎቹን አስር ቀናት ዯግሞ መሊ ቤተሰባቸውን ጭምር ሇኢባዲ 
ያተጉ ነበር፡፡ እንዱሁም በመስጊዴ ኢእቲካፌ  በማዴረግ ወዯፇጣሪያቸው 
ይበሌጥ ይቃረባለ፡፡ ከረመዲን በኋሊም የተሇያዩ የሱና አጽዋማትን 
ሇምሳላ ሰኞና ሏሙስን አዘውትረው ይፆሙ ነበር፡፡ ሇዚህ ዴርጊታቸው 
የሚከተሇውን ምክንያት ይሰጣለ፡-  

“የሰው ሌጆች ሥራ ሁለ ሰኞና ሏሙስ ቀናት ወዯ ኃያለ አሊህ 
ይቀርባለ፡፡ እኔም ፆመኛ ሆኜ ሥራዎቼ እንዱቀርቡሌኝ እሻሇሁ፡፡” 
(ቲርሚዚ) 

እንዯ ሑጅራ አቆጣጠር 13ኛው፣ 14ኛውና 15ኛውን የወሩን ቀናትም 
መፆም ያዘወትሩ ነበር፡፡ በእነዚያ ቀናት ተከታዮቻቸውም እንዱፆሙ 
ይመክሯቸው ነበር፡፡ ኢብን አባስ (ረ.ዏ.) እንዱህ ይሊለ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በጦርነት ጊዜ ይሁን በሰሊም ጨረቃ 
ሙለ የምትሆንባቸውን ቀናት የሚፆሙ ሲሆን ይህንንም ሁሌጊዜም 
አቋርጠው አያውቁም፡፡” (ነሳኢ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከሸዋሌ ወርም ስዴስት ቀናትን፣ የአሹራን 
9ኛና 1ዏኛና 11ኛ ቀናት በፆም ያሳሌፈ ነበር፡፡ (ሙስሉም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሏጅንና ኡምራን ፇዲኢሌ (ምንዲ) 
ሁሌጊዜም ይገሌጹና በእነዚያም ቀናት አሊህን ከማመስገን፣ ከማወዯሰና 
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የእርሱን ምሕረት ከመከጀሌ አይወገደም፡፡ በእነዚያ ጊዜያት በራሳቸውና 
አቅም በላሊቸው  ተከታዮቻቸው ስም የመስዋእት እንስሳ ያርዲለ፡፡  

ራቢዕ ቢን ካዕብ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“እኔ ሁሌጊዜ ሇነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ውደእ የሚያዯርጉበት ውሃና ላሊም 
የሚፇሌጓቸውን ነገሮች ማታ ማታ አቀርብሊቸው ነበር፡፡ በዚያ ጊዜም 
እንዱህ ሲለ እሰማቸዋሇሁ ‘ሰሚአሊሁ ሉመን ሃሚዲህ’ ከዚያም ዯግሞ 
እንዱህ ይሊለ ‘አሌሃምደሉሊሂ ረቢሌ አሇሚን’፡፡”  (ኢብን ሰዕዴ)፡፡  

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለኝ፡-  

“የምትፇሌገውን ነገር ጠይቀኝ!” እኔም እንዱህ አሌኳቸው፡-  

“እኔ ከእርስዎ ጋር በጀነት አብሬ መሆን ነው የምፇሌገው፡፡” ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ይህን እንዯሰሙ እንዱህ አለ፡-  

“ላሊስ የምትጠይቀኝ ነገር የሇህም?” እኔም “ይህን ብቻ ነው የምፇሌገው” 
አሌኳቸው፡፡ ይህን እንዯሰሙ እንዱህ አለኝ፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ ሱጁዴ በማብዛት እርዲኝ፡፡” (ሙስሉም)    

ይህ “ሱጁዴ” ተብል በታሊቁ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) አፌ የተጠቀሰው ላሊ 
ሳይሆን መዯበኛ የሆነውና ነዋፉሌ የሆኑት ሶሊቶች ናቸው፡፡ በእነዚህ 
ሁለ ብዙ ሱጁድች ይኖራለ፡፡ ስሇሆነም ጀነት መግባትና በዚያም ውስጥ 
የአሊህ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) ጏረቤት ሇመሆን የሚሻ ብዙ መስገዴና 
ሱጁደንም በማብዛት ወዯ አሊህ እንዱቃረብ ያሻሌ ማሇት ነው፡፡ 

የነቢዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) መኖሪያ የሆነችው ጀነት ከላልች ነቢያት 
መኖሪያ ትበሌጣሇች፡፡ ስሇሆነም አንዴ ሰው በጀነት ውስጥ ወዯ ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ሇመጠጋት ከፇሇገ በሱናቸው ሊይ ቀጥ ማሇትና ግዳታ 
የተዯረጉበትንና ነዋፉሌ ሶሊቶችንም በጥሌቅ ተመስጦና በብዛት መስገዴ 
ይጠበቅበታሌ፡፡  

ኡሙ ሃቢባ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሊሇች፡-  
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“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ሲለ ሰማኋቸው፡- ‘ከግዳታ 
ሶሊቶች በተጨማሪ በየእሇቱ 12 የሚሆኑ ሱና ሶሊቶችን (ሙአከዴ 
የሚባለትን ቀብሉያና ባዕዱያ) የሰገዯ አሊህ በእርግጠኝነት በጀነት ቤት 
ይገነባሇታሌ፡፡’ ይህን መሌካም ዜና ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከሰማሁ በኋሊ 
ከእነዚህ ነፌሌ ሶሊቶች አንደንም አሌተውኩም፡፡  

ኸይበር በተከፇተበት እሇት አንዴ ሰው ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መጣና 
እንዱህ አሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ዛሬ በዚህ ሸሇቆ ውስጥ ያሇ ማንም ሰው 
ያሊየውን ትርፌ ነው ያገኘሁት፡፡”  

ነቢዩም (ሰ.ዏ.ወ.)፡- ‹‹ምንዴን ነው ያገኘኸው?” አለት፡፡ 

“አንዴም ጊዜ ሳሊቋርጥ ስገዛና ስሸጥ በመዋላ 300 ኡቂያ1 አተረፌኩ፡፡”  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን የሰውዬውን ንግግር እንዯሰሙ እንዱህ አለ፡-  

“ከሁለም ነገር የበሇጠውን ትርፌ ሊመሊክትህን?” 

“እርሱ ምንዴን ነው የአሊህ መሌእክተኛ?” 

“ከፇርዴ ሶሊት በኋሊ ሁሇት ረክዒ ሱና ሶሊቶችን መስገዴ ነው፡፡” 
(አቡዲውዴ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በአንዴ ወቅት ወዯ አንዴ አካባቢ 
ሇወታዯራዊ ዘመቻ ተዋጊዎቻቸውን ሌከው ነበር፡፡ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ሰራዊቱ ታሊቅ የሆነ ምርኮን በመያዝ ተመሇሰ፡፡ በዚህ ጊዜ አንዴ ሰው 
እንዱህ አሇ፡- 

“የአሊህ መሌእክተኛ!  እንዱህ ፇጣን በሆነ ጊዜ ብዙ ምርኮን ሰብስቦ 
የተመሇሰ ሰራዊት አይተን አናውቅም፡፡”  

                                                
1
 ኡቂያ የእህሌን ክብዯት ሇመሇካት የሚያገሇግሌ ጥንታዊ መስፇሪያ ሲሆን 
አንዴ ኡቂያ 1283 ግራም እህሌ ይይዛሌ፡፡  
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የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ከዚህ የበሇጠ ፇጣን የሆነ ምንዲና የተሻሇ ምርኮ ሊመሊክታችሁን?” ካለ 
በኋሊ ቀጥሇው እንዱህ አለ፡-  

“አንዴ ሰው በትክክሌ ውደእ ካዯረገ በኋሊ ወዯ መስጊዴ በመሄዴ የፇጅር 
ሶሊቱን ከሰገዯና (ፀሏይ እስክትወጣ ዴረስ ጠብቆ) የደሃ ሶሊቱን ካከሇ 
የሚያገኘው ምንዲ ብዙ ምርኮ ከመሰብሰብ ይበሌጥሇታሌ፡፡›› (ኢብን 
ሂብባን) 

ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ ሲለ አውግተዋሌ፡- 

አቡ ዘርን (ረ.ዏ.) እንዱህ አሌኳቸው፡-  

“ውዴ አጏቴ! የተወሰነ ምክር ሉሰጡኝ ይችሊለ?” እርሳቸውም እንዱህ 
አለ፡-  

“አንተ የጠየቅኸኝን ጥያቄ እኔም ሇአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ጠይቄያቸው እንዱህ አለኝ፡- ‘ረፊዴ ሊይ ሁሇት ረከዒ ሶሊቶችን ከሰገዴክ 
መሃይማን ከሚሰኙ ሰዎች ውስጥ ስምህ አይሰፌርም፡፡ አራት ረከዒ 
ከሰገዴክ ዯግሞ አቢድች (አሊህን ተገዢዎች) ከሚባለት ውስጥ 
ትመዘገባሇህ፡፡ ስዴስት ረክዒ ሶሊቶችን ከሰገዴክ የምትፇሌገውን ነገር 
ሁለ ታገኛሇህ፡፡ ስምንት ረክዒ ከሰገዴክ ዯግሞ “ቃኒቲን” ከሚባለት 
(አሊህን በብዛት ከሚገዙት) ሰዎች ውስጥ ትመዘገባሇህ፡፡ አስር 
ረከዒዎችን ከሰገዴክ ግን በጀነት ቤት ይገነባሌሃሌ’፡፡”  

ሰዎችበመሌካም ሥራዎች ሊይ እስከተጉ ዴረስ አሊህ የሥራዎቻቸውን 
ምንዲዎችና የሚፇሌጉትን ነገር ያሇ ጥርጥር ይሰጣቸዋሌ፡፡ የሌቅና 
ባሇቤት የሆነው አሊህ እርሱን ከማስታወስ የበሇጠ ጸጋ ሇባሮቹ 
አሌሰጠም፡፡” (ሃይሰሚ፣ አሉ፣ አሌ-ሙተቂ) 

የተባረኩት ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“በጀነት ውስጥ የሚገኝና “የደሃ በር” የሚባሌ በር አሇ፡-  
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“በፌርደ ቀን ተጣሪ እንዱህ እያሇ ይጣራሌ፡- ‘በደሃ ሶሊታቸው ሊይ 
ዘውታሪ የነበሩት የታለ? እነሆ! መግቢያ በራችሁ፡፡ ስሇሆነም በአሊህ 
እዝነት በእርሱ ውስጥ ወዯ ጀነት ግቡ፡፡››(ሱዩጢ) 

ከእያንዲንደ ውደእና ትጥበት በኋሊ ቢያንስ ሁሇት ረከዒ ሶሊት መስገዴና 
ኢስሊምን ስሇሰጠን ኃያለ አሊህን ማመስገን፣ እንዱሁም ውደዕን ሳይፇቱ 
ማቆየት (ከፇቱም ማዯስ) ምርጥ የሆነ ፀጋ ነዉ፡፡  

ኡስማን (ረ.ዏ.) አንዴ ጊዜ የውደእ አዯራረግን ሇሰዎች ካስተማሩ በኋሊ 
እንዱህ አለ፡- 

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን በመሰሇ ሁኔታ ውደእ አዴርገው 
እንዯጨረሱ እንዱህ አለ፡-  

“ሌክ እኔ ባዯረኩት አይነት ውደዕ ያዯረገና ሁሇት ረክዒ ሶሊትን የሰገዯ 
በሶሊቱም ሊይ ከነፌሱ ጉትጏታ ራሱን ያራቀ ያሇፇው ኃጢአቱ 
ይታበስሇታሌ፡፡” (ቡኻሪ) 

አንዴ ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ቢሊሌን (ረ.ዏ.) እንዱህ አለት፡-  

“ቢሊሌ ሆይ! ሙስሉም ከሆንክ በኋሊ ከሁለም መሌካም ሥራህ ይበሌጥ 
ምንዲ ሳሊገኝበት አሌቀርም ብሇህ የምትገምተው ሥራህ ምንዴን ነው? 
ምክንያቱም በጀነት ውስጥ የጫማህን ኮቴ ከፉት ሇፉቴ ሰማሁ፡፡” ቢሊሌ 
(ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጠ፡-  

“ውደእ ካዯረግኩ በኋሊ የቻሌኩትን ያክሇ በቀንም ሆነ በማታ 
እሰግዲሇሁ፡፡ ምናሌባት የተሻሇ ምንዲ ያስገኝሌኛሌ ብዬ የማስበው 
መሌካም ሥራዬ ይህ ነው፡፡” (ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በህሌማቸው ቢሊሌ (ረ.ዏ.) በጀነት ውስጥ 
ከፉት ሇፉታቸው ሲራመዴ የጫማውን ኮቴ አዲመጡ፡፡ ኃያለ አሊህ 
ሇነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን ያሳያቸው ሱና የሆኑ መሌካም ምግባራትን 
በመስራት ሊይ እንዴንበረታና ዘውታሪም እንዴንሆን በመሻቱ ነው፡፡  
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አንዴ እሇት አቡ ቀታዲ (ረ.ዏ.) ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መስጊዴ ገባ፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በባሌዯረቦቻቸው መካከሌ መቀመጣቸውን ባየ ጊዜ 
ሄዯና ከጏናቸው ተቀመጠ፡፡ ይህን ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯ አቡ ቀታዲ 
(ረ.ዏ.) ዞሩና እንዱህ አለት፡- 

“ከመቀመጥህ በፉት እንዲትሰግዴ ያገዯህ ነገር ምንዴን ነው?” 

አቡ ቀታዲ እንዱህ አሇ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እርስዎና ባሌዯረቦችዎ አንዴ ሊይ 
ተቀምጣችሁ ስመሇከት አሌሰገዴኩም፡፡” ከዚያም ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ 
አለ፡-  

“አንዲችሁ ወዯ መስጊዴ በገባ ጊዜ ከመቀመጡ በፉት ሁሇት ረክዒ 
ይስገዴ፡፡” (ሙስሉም) 

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች የሆኑት ሶሃባዎች (አሊህ የሁለንም ሥራ 
ይውዯዴሊቸውና) አንዲች ችግር ወይም ጭንቀት በገጠማቸው ጊዜ ሶሊት 
ይሰግደና ደዒ አዴርገው ከአሊህ እርዲታን ይሻለ፡፡ በአንዴ የበጋ ቀን 
የአነስ (ረ.ዏ.) አትክሌተኛ ወዯርሳቸው መጣና ዝናብ ስሇጠፊ 
አትክሌታቸው እየጠወሇገ መሆኑን ነገራቸው፡፡ በዚህ ጊዜ አነስ ውሃ 
እንዱሰጣቸው አዘዙትና ውደእ አዴርገው የተወሰኑ ረከዒዎችን ሰገደ፡፡ 
ከዚያም አትክሌተኛቸውን እንዱህ በማሇት ጠየቁት፡-  

“በሰማዩ ሊይ ምንም የምታየው ምሌክት የሇም?” እርሱም  

“ምንም የማየው ነገር የሇም፡፡” አሊቸው፡፡  

አነስ (ረ.ዏ.) እንዯገና ወዯ ቤት ገቡና መስገዴ ጀመሩ፡፡ ከዚያም ወጡና 
ሇሶስተኛ ወይም ሇአራተኛ ጊዜ ጠየቁት፡-  

“በሰማዩ ሊይ አንዲች ነገር ታያሇህን?” አትክሌተኛው እንዱህ አሇ፡-  

“የወፍችን ክንፌ የሚያክሌ አነስተኛ ዲመና ይታየኛሌ፡፡” በዚህ ጊዜ 
መስገዲቸውንና ደዒ ማዴረጋቸውን ቀጠለ፡፡ በዚህ ሁኔታ ከቆዩ በኋሊ 
ከአጠገባቸው የነበረው አትክሌተኛቸው እንዱህ አሇ፡-  
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“ሰማዩ በዲመና ተሞሌቷሌ፡፡ ዝናብም እየጀመረ ነው፡፡”  

አነስ (ረ.ዏ.)እንዱህ አለ፡-  

“በሺር ቢን ሸጋፌ ከሊከው ከዚህ ፇረስ ሊይ ውጣና ዝናቡ ምን ያህሌ 
መሬት እንዯሸፇነ ተመሌከት፡፡”  

አትክሌተኛው በታዘዘው መሰረት ከፇረሱ ሊይ ወጥቶ ዙሪያውን ከቃኘ 
በኋሊ ከአነስ (ረ.ዏ.) ማሳ ውጪ ከየትኛውም የላሊ ሰው ማሳ ሊይ 
እንዲሌዘነበ አረጋገጠ፡፡ (ኢብን ሰዒዴ) 

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ሱና በሆኑ የአምሌኮት (የኢባዲ ተግባራት) 
ብርቱዎች ከመሆናቸውም በሊይ ሇሌጆቻቸውም ይህንኑ በረከት 
ያስተሊሌፈ ነበር፡፡ ከሴት ሶሃቢያት መካከሌ አንዶ የነበረችው ሩባዑ 
ቢንት ሙአዊዝ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሊሇች፡-  

“…የአሹራን ቀን ሁሌጊዜም እንፆም ነበር፡፡ እንዱሁም ትናንሽ ሌጆችንም 
ሳይቀሩ እንዱፆሙ እናዯርግ ነበር፡፡ ሌጆቻችንን ይዘን ወዯ መስጊዴ  
እንሄዴና የሚጫወቱበት አሻንጉሉት እንሰራሊቸዋሇን፡፡ ከእነርሱ አንደ 
ምግብ በመፇሇግ ካሇቀሰ ያንን አሻንጉሉት ስናስይዘው ፀጥ ይሊሌ፡፡ 
የምናፇጥርበት ሰዒት እስኪዯርስ በዚህ ዒይነት እየሸነገሌን እናቆያቸዋሇን፡
፡” (ቡኻሪና ሙስሉም) 

ባጭሩ አምሌኮት (ኢባዲ) በሁሇት የሚከፇሌ ሲሆን ግዳታ የሆነ (ፇርዴ) 
እና ሱና ተብል ይጠራሌ፡፡ አንዴ ሰው ግዳታ የተዯረጉበትን የኢባዲ 
ዒይነቶች ካሌፇፀመ ሇታሊቅ ቅጣት የሚዲረግ መሆኑ እውነት ነው፡፡ 
በላሊ በኩሌ ከግዳታዎቹ የአምሌኮ (ኢባዲ) ተግባራት ጏን ሇጏን 
ሌንሰራቸውና አቅማችን በፇቀዯሌን ያክሌ ሌንፇጽማቸው የሚገቡን 
የአምሌኮት (ኢባዲ) ተግባራት አለ፡፡ በእነዚህ ነፌሌ (ሱና) ተብሇው 
በሚታወቁ የኢባዲ ዒይነቶች የበረታና አቅሙ እስከቻሇ ዴረስ በሙለ 
ስሜትና ፌቅር የፇፀመ ሰው ወዯ አሊህ መቃረቡ የማይቀር ነው፡፡ ወዯ 
አሊህ ሲቀርብ ዯግሞ አሊህ ይወዯዋሌ፡፡ እርሱ ከወዯዯ ዯግሞ ሱብሃነሎህ! 
የጠየቀውን ነገር ሁለ መርሃባ ይሇዋሌ፡፡ የሁሇቱንም ዒሇም ኑሮውን 
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ያሳምርሇታሌ፡፡ አንዴ አማኝ በኢባዲ ሲበረታ ወዯ ሌዩ መንፇሳዊ ዴባብ 
ውስጥ ይገባሌ፡፡ የተሇያዩ የእምነት እርከኖችን አሌፍ ‹‹ኢህሳን››  
ከተሰኘው ዯረጃ ሊይ ይዯርሳሌ፡፡ 

ሇ- ሶሊትን በጀማዒ (በኀብረት) መስገዴ  

ማኀበራዊ መስተጋብርን ማጠናከር ከኢስሊም መርሆዎች ውስጥ እጅግ 
ጠቃሚው ነው፡፡ ከእነዚህ የማኀበራዊ መስተጋብር ማጠናከሪያ ስሌቶች 
አንደ ዯግሞ ሶሊትን አምሌኮትን በአንዴ ሌብ ሇፇጣሪ ማቅረብን የመሰሇ 
አንዴነትንና ወንዴማማችነትን የሚያመጣ ነገር አይገኝም፡፡ በኀብረት 
ሶሊት የሚሰገዴበት ቦታ የኢስሊም ማኀበራዊ መዋቅር መንፇሳዊ 
መሠረት የሚጣሌበት የመጀመሪያ ሥፌራ ነው፡፡  

ኢስሊም አማኞች እርስበርሳቸው እየተረዲደና እየተዯጋገፈ በሁለም 
ጉዲያቸው ሳይነጣጠለ በአሊህ መንገዴ አንዴ እንዱሆኑ ያዝዛሌ፡፡ አሊህ 
እንዱህ ይሊሌ፡- 

﮹  چ  ﮸   ﮷     ﮶               ﮵   ﮴   ﮳   ﮲     چے   ے  ۓ  ۓ  

“አሊህ እነዚያን እነርሱ ሌክ እንዯተናሰ ግንብ የተሰሇፈ ሆነው በመንገደ 
(በኃይማኖቱ) የሚጋዯለትን ይወዲሌ፡፡” (አስ-ሶፌ፡4) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሶ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“…እኔ የምፇሌገው እናንተ ሁሊችሁ አንዴ እንዴትሆኑና መሇያየትና 
መከፊፇሌን በኃይሌ እንዴታስወግደ ነው፡፡ ምክንያቱም ሰይጣን 
ሁሌጊዜም ብቻቸውን (ተነጥሇው) ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ነውና፡፡ 
ቁጥራቸው አንሶ ሁሇት ብቻ እንኳን ቢሆኑ አብረው እስከሆኑ ዴረስ 
ሰይጣን አይጠጋቸውም፡፡ በጀነት ማእከሊዊ ሥፌራ ሇመስፇር የሚፇሌግ 
ሰው ከጀመዒ ሶሊት ሊይ መበርታት አሇበት፡፡…” (ቲርሚዚ) 

በእያንዲንደ የሶሊት ረከዒ የሚከተሇውን አንቀጽ እየዯጋገምን እናነባሇን፡-  
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“አንተን ብቻ እንግገዛሇን፣ አንተንም ብቻ እርዲታ እንሇምናሇን፡፡” (አሌ-
ፊቲሃ፡4) 

ይህን አንቀጽ እያንዲንደ ሰው ቢያንስ በቀን ሇ17 ጊዜ ያክሌ እየዯጋገመ 
ያነብባሌ፡፡ እኛም እንዯሙስሉምነታችን የምንገኘው በዚሁ ማኀበረሰብ 
ውስጥ ነው፡፡  

የእኛ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇመጀመሪያ ጊዜ ቁባ ወዯምትባሇው መንዯርና ወዯ 
መዱና ከተማቸው ሲገቡ አስቀዴመው የቀሇሱት የራሳቸውን ጏጆ 
ሳይሆን አሊህ የሚመሇክባቸውን መስጊድች ነው፡፡ ከዚያ በኋሊ  
ስዯተኞቹና ነዋሪዎቿ (አንሷሮች) የመኖሪያ ጏጆዎችን በመስጊድቹ ዙሪያ 
መቀሇስ ያዙ፡፡  

መስጊደ በሚገነባበት ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ራሳቸው 
በጉሌበት የረደ ሲሆን ከመስጊደ መሠረት ጋርም የእምነት፣ 
የወንዴማማችነትና የፌቅር መሠረት አብሮ እየተጣሇና እያዯገ ነበር፡፡  

ሶሊትን በጀማአ (በኀብረት) መስገዴ የኢስሊም ዋነኛው የትኩረት ማእከሌ 
ሲሆን አሊህም በቀጥታ ያዘዘው ጉዲይ ነው፡፡  

የእውነት ነቢይ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ከቤተሰብ አባሊት መካከሌ ውጭ የቆዩት ሲመሇሱ የቀሩት ዘመድቻቸው 
የሚዯሰቱትን ያህሌ አሊህ እርሱን ሇማሰታወስ ወዯ መስጊዴ 
በሚመሊሇሱት ይዯሰታሌ፡፡” (ኢብኑ ማጃህ) 

“የመስጊዴ ወዲጅ የሆነ ሰው አሊህም ሇእርሱ ወዲጅ ይሆናሌ፡፡” (ሱዩጢ) 

ከአቡ ሁረይራ (ረ.ዏ.) በተሊሇፇው መሠረት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አሊህ ኃጢአቶችን የሚያብስባትንና ዯረጃዎችን ከፌ የሚያዯርግባትን 
ነገር ሌጠቁማችሁ ወይ?” `የአሊህ ሇምእክተኛ ሆይ! አዎ ይጠቁሙን` 
ተባለ፡፡ “አስቸጋሪም ቢሆን የተሟሊ ውደእ ማዴረግ፣ ወዯ መስጊድች 
ብዙ መራመዴ፣ ከአንደ ሶሊት (መጠናቀቅ) በኋሊ ተከታዩን ሶሊት 
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መጠባበቅ (ሃሳብን በሶሊት ሊይ ማንጠሌጠሌ)፤ በአሊህ መንገዴ ሊይ 
መታገሌ (ጅሃዴ) ማሇት ይኽ ነው፡፡” (ሙስሉም) 

ዒኢሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሊሇች  

“የሶሊት ጥሪ (አዛን) እየሰማ ወዯ መስጊዴ የማይሄዴ ሰው መሌካም 
ነገርን ሇማግኘት አሌሻም፡፡ መሌካም ነገር እንዱያገኝም አሌተሻሇትም፡፡” 
(በይሃቂ አስ-ሱነን አሌ-ኩብራ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የጀማዒ ሶሊትን ሇሚተው ሰው ይቅርታ 
አሊዯረጉም፡፡ አንዴ እሇት እንዱህ አለ፡-  

“የሶሊትን ጥሪ እየሰማ ምንም ዒይነት በቂ ምክንያት ሳይኖረው ወዯ 
መስጊዴ የማይሄዴ ሇብቻው የሚሰግዯው ሶሊት ተቀባይነት የሇውም፡፡›› 
ይህን የሰሙት ባሌዯረቦቻቸው እንዱህ በማሇት ጥያቄ አቀረቡሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ይህ በቂ የተባሇው ምክንያት ምንዴን ነው?”  

“አንዲች አዯጋ ይዯርስብኛሌ ብል መፌራትና ሕመም” በማሇት መሌስ 
ሰጧቸው፡፡ 

በጀማዒ የሚሰገዴን ሶሊት ያሇ በቂ ምክንያት መተው የሙስሉሙን ኡማ 
መፇረካከስ ያስከትሊሌ፡፡ የሙስሉሙን ኡማ (ማኀበረሰብ) የሚከፊፌሇውን 
አሊህ እንዱህ በማሇት ያወግዛሌ፡-  

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 

 ١٥٩: األنعام چژ  ژ          ڑ   ڑ  

“እነዚያ ኃይማኖታቸውን የሇያዩ አሕዛብም የሆኑ በምንም ከእነርሱ 
አይዯሇህም፡፡ ነገራቸው ወዯ አሊህ ብቻ ነው፡፡ ከዚያም ይሰሩት የነበሩትን 
ሁለ ይነግራቸዋሌ፡፡” (አሌ-አንዒም፡159) 

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

አቡ ሁረይራ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  
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“በአንዴ ዘመቻ ሊይ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በዳካንና በኡስፊን 
መካከሌ በሚገኝ ቦታ ሊይ ቆይታ አዴርገው ነበር፡፡ አጋሪዎቹ እንዱህ 
አለ፡-  

“ሙስሉሞቹ ከአባቶቻቸውና ከወንድች ሌጆቻቸው ይሌቅ አብሌጠው 
የሚወደት ሶሊት አሊቸው፡፡ ይህም የአስር ስግዯት ነው፡፡ ሇዚያ ሰዒት 
ሁሊችሁም ተዘጋጁና አንዴ ሊይ ሆነን እየሰገደ እያለ እናጠቃቸዋሇን፡፡”  

በዚህ ጊዜ መሌአኩ ጂብሪሌ ወዯ አሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በመውረዴ 
በአን-ኒሳእ ምእራፌ 1ዏ2ኛው አንቀጽ ሊይ በጦርነት ጊዜ እንዳት የጀመዒ 
(የሕብረት) ስግዯትን እንዯሚፇጽሙ በማብራራት ገሇፀሊቸው፡፡” 
(ቲርሚዚ) 

ሙስሉሞች በተጋጋሇ ጦርነት ሊይ ቢሆኑ እንኳን ሶሊታቸውን በጀመዒ 
የመስገዴ ግዳታ እንዲሇባቸው ይህ ክስተት ያሳየናሌ፡፡  

ጃእፇር ቢን አምር ከአባቱ የሰማውን ገጠመኝ እንዱህ በማሇት 
ይተርካሌ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የበግ ጠቦት እግር ቆርጠው መብሊት 
ሲጀምሩ ተመሇከትኩ፡፡ በዚያው ቅጽበት ሇሶሊት ጥሪ (አዛን) በመዯረጉ 
በእጃቸው ይዘውት የነበረውን ቢሊ አስቀምጠው ውደእ እንዯ አዱስ 
ሳያዯርጉ ወዯ መስጊዴ ሄዯው ሇሶሊት ቆሙ፡፡” (ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሶሊትን በጀመዒ ሇመስገዴ እጅግ ጉጉ 
ስሇነበሩ የመጀመሪያው ጥሪ መሰማት ሲጀምር ነው ምግባቸውን ጥሇው 
ወዯ መስጊዴ ያመሩት፡፡ እርሳቸው የመጀመሪያውን ጥሪ ሲሰሙ መጓዝ 
ይጀምሩ እንጂ ሶሊቱ እስኪጀመር ዴረስ የቀረበሊቸውን ምግብ በሌተው 
ሉጨርሱ ይችለ ነበር፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (.ዏ.ወ.) ይህችን ዒሇም ተሰናብተው ሇመሄዴ 
ያበቃቸው በሽታ ይዟቸው እንኳን እጅግ አዴርጏ ያስጨንቃቸው 
የነበረው የጀመዒ ሶሊት ጉዲይ ነበር፡፡ አነስ (ረ.ዏ.) እንዲወሩት የአሊህ 
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መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሶሊታቸውን በጀመዒ መስገዴ ያሌቻለት 
ሇመጨረሻዎቹ ሶስት ቀናት ብቻ ነበር፡፡ (ቡኻሪ) 

ዒኢሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ትሊሇች፡-  

“ባሌዯረቦቼ ሶሊታቸውን ሰገደን?”  

“አሌሰገደም የአሊህ መሌእክተኛ! እርስዎን እየጠበቁ ነው፡፡” አሌኳቸው፡፡  

“እንዯዚያ ከሆነማ ትንሽ ውሃ አዘጋጅሌኝ፡፡” አለኝ ፡፡ እኔም ውሃ 
ሰጠኋቸውና ራሳቸው ታጠቡ፡፡ ከዚያ በኋሊ ሇመነሳት ሲሞክሩ 
ባሇመቻሊቸው ራሳቸውን ሳቱ፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋሊ ራሳቸውን ሲያውቁ 
እንዯገና እንዱህ በማሇት ጠየቁኝ፡-  

“ባሌዯረቦቼ ሰግዯዋሌን?” 

“አሌሰገደም የአሊህ መሌእክተኛ! እርስዎን እየጠበቁ ነው፡፡” አሌናቸው፡፡ 
“እንዯዚያ ከሆነ ጥቂት ውሃ ይዘጋጅሌኝ፡፡” አለ፡፡ አሁንም የተወሰነ ውሃ 
አመጣሁሊቸውና ታጠቡበት፡፡ እንዯገና ሇመነሳት ሲሞክሩም ራሳቸውን 
ሳቱ፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋሊ ህሉናቸውን ገዙ፡፡  

ይህ ሁኔታ ሇጥቂት ዯቂቃ ያክሌ ቀጠሇ፡፡ በዚህ መካከሌ መስጊዴ ውስጥ 
ቁጭ ብሇው የኢሻን ሶሊት ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋር ሇመስገዴ ይጠባበቃለ፡፡ 
ከዚያም አቡበከር (ረ.ዏ.) ሶሊቱን እንዱያሰግደ የአሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ነገሯቸው፡፡ አቡበከር (ረ.ዏ.) በጣም ሌበ-ሩህሩህና ሇዛባ ሰው 
ስሇነበሩ ኡመርን (ረ.ዏ.) እንዱህ አሎቸው፡-  

“ኡመር ሆይ! ሶሊቱን አንተ አታሰግዴምን?” ኡመር (ረ.ዏ.) ይህን 
የእርሳቸውን ግብዣ ባሇመቀበሌ እንዱህ አለ፡-  

“ሇዚህ ኃሊፉነት ከእኔ ይሌቅ አንተ የተገባህ ነህ፡፡” በዚህ ጊዜ አቡበከር 
(ረ.ዏ.) ሶሊቱን አሰገደ፡፡ በማግስቱ በዙህር ሶሊት ወቅት የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በመጠኑ የተሻሊቸው መሰለ፡፡ በመሆኑም የዙህርን 
ሶሊት ሇማሰገዴ ከግራና ከቀኝ ክንድቻውን በሁሇት ሰዎች ትከሻ ሊይ 
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አዴርገው ወዯ መስጊዴ ሄደ፡፡ (እስካሁን ዴረስ እግራቸውን መሬት ሊይ 
ማቆም አቅቷቸው እንዳት ይጏትቱት እንዯነበር ይታወሰኛሌ፡፡)” (ቡኻሪ) 

በዚያ ጊዜ አቡበከር (ረ.ዏ.) ሶሊቱን እያሰገደ ሳለ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በመምጣታቸው ወዯኋሊቸው  ሇማፇግፇግ ፇሇጉ፡፡ ይሁን እንጂ ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ባለበት እንዱቆዩ በምሌክት ነገሯቸው፡፡ ከዚያም ከአቡበከር 
(ረ.ዏ.) አጠገብ ቆሙ፡፡ ከዚያም አቡበከር (ረ.ዏ.) ነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) 
ሲከተለ ሕዝቡ ዯግሞ አቡበከርን ተከትል በመስገዴ ሶሊቱ ተጠናቀቀ፡፡ 
(ቡኻሪ) 

አነስ (ረ.ዏ.) የሚከተሇውን አውርተዋሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ አቡበከር ሶሊት እያሰገደ ነበር፡፡ እሇቱ ሰኞ የነበረ ሲሆን 
ሁሊችንም መስመራችንን (ሶፌ) አስተካክሇን ቆመናሌ፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የክፌሊቸውን መጋረጃ አንስተው ቆመው 
ይመሇከቱን ጀመር፡፡ ፉታቸው እያበራ በፇገግታ ዯምቀው ጥርሶቻቸውም 
ይታዩ ነበር፡፡ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በዚያ ሁኔታ ስናያቸው 
በጣም ከመዯሰታችን የተነሣ ሶሊታችንን ሇማቋረጥ ዯርሰን ነበር፡፡ 
አቡበከር (ረ.ዏ.) ምናሌባት ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከኋሊ እየመጡ እንዯሆነ 
በማሰብ የሚያሰግደበትን ቦታ ሇቅቀው ወዯ ኋሊ በመመሇስ 
ከመጀመሪያው ሶፌ ሇመቀሊቀሌ አቅማምተው ነበር፡፡ ሆኖም ግን ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ሶሊታቸውን እንዱጨርሱ ምሌክት ከሰጧቸው በኋሊ 
መጋረጃቸውን ዘግተው ወዯ ክፌሊቸው ገቡ፡፡ ይህ ነበር ሇመጨረሻ ጊዜ 
ያየናቸውና ወዯዚያኛው ዒሇምም የሄደበት እሇት፡፡ (ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ቀዯም ሲሌ በተጠቀሰው ሁኔታ 
የተዯሰቱትና ፇገግታ የታየባቸው ባሌዯረቦቻቸው በሌበ ሙለነት የጀማዒ 
ሶሊታቸውን በመስገዲቸው ነበር፡፡ ያ በዲመና እንዯተሸፇነች ጀንበር 
ብሌጭ ብል የጠፊው የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ፇገግታ በዚያ ቦታ 
ይሰግደ ሇነበሩ ባሌዯረቦበቻቸው የሕይወት ሙለ የዯስታና የተስፊ 
ምንጭ ነበር፡፡ ከዚያ በኋሊ መጋረጃቸውን መሌሰው ወዯ ክፌሊቸው 
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ገብተው ብዙም ሳይቆዩ ይህችን ዒሇም ተሰናብተው ሇመሄዴ ከጣእራቸው 
ጋር መታገሌ ጀመሩ፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሉሞቱ አቅራቢያ ሇመጨረሻ ጊዜ 
የተናገሯቸው ቃሊት እንዱህ የሚለ ነበሩ፡-  

“ሶሊታችሁን! ሶሊታችሁን! የሶሊታችሁን ነገር በተሇይ ተጠንቀቁ! 
እንዱሁም በስሮቻችሁ ያለትን (አገሌጋዮች) በተመሇከተ አሊህን ፌሩ፡፡” 
(አቡ ዲውዴ፣ ኢብን ማጃህ) 

ጃቢር ኢብን አብደሊህ (ረ.ዏ.) እንዱህ ይሊሌ፡-  

“የእኔ ጏሣ አባሊት የሆኑት በኒ ሰሉም ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መስጊዴ ራቅ 
ያሇ ቦታ ነበር ያለት፡፡ በመስጊደ አካባቢ ሇመስፇሪያ የሚሆን ክፌት ቦታ 
ስሇነበር ቤቶቻችንን ሽጠን ወዯ መስጊደ ጠጋ ብሇን ሇመስፇር ፇሇግን፡፡ 
የአሊህ መሌእክተኛ ሃሳባችንን እንዯሰሙ እንዱህ አለን፡-  

“ወዯ መስጊዳ ቀረብ ብሊችሁ ሇመስፇር ፇሌጋችኋሌ ሲባሌ ሰማሁ፡፡ ይህ 
እውነት ነው?” 

“አዎን የአሊህ መሌእክተኛ! በእውነት እንዯዚያ ሇማዴረግ ፇሌገናሌ፡፡” 
አሌናቸው፡፡ በዚህ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ  

“በኒ ሰሉም ሆይ! እዚያው ባሊችሁበት ቦታ ቆዩ፡፡ ወዯ መስጊዴ 
ስትመሊሇሱም በእያንዲንደ እርምጃችሁ ምንዲችሁን አግኙ፡፡ አዎን! 
እዚያ ባሊችሁበት ሆናችሁ ወዯ መስጊዴ በምትመጡበት በእያንዲንዶ 
እርምጃ ምንዲ ይጻፌሊችኋሌ፡፡” (ሙስሉም፣ ቲርሙዚ) 

አብዯሊ ኢብን ኡሚ መኽቱም (ረ.ዏ.) አንዴ ጊዜ ነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ 
በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! መዱና በመርዘኛ ነፌሳትና በጏጂ አውሬዎች 
የተሞሊች ናት፡፡ እነዚህ ነፌሳትና የሚናከሱ አውሬዎች ይጏደኛሌ ብዬ 
እፇራሇሁ፡፡ ወዯ መስጊዴ ከመምጣት ይሌቅ እቤቴ ሆኜ መስገዴ 
እንዴችሌ አይፇቅደሌኝምን?”  
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የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሃያ አሇ ሶሊህ (ወዯ ሶሊት ኑ)፣ ሃያ አሇሌ ፇሊህ (ወዯ ተሳካ ሕይወት 
ኑ)የሚሇውን የሶሊት ጥሪ ትሰማሇህ? እንዯዚያ ከሆነ ወዯ መስጊዴ 
መምጣት አሇብህ፡፡” (አቡ-ዲውዴ) 

ስሇዚህም ምንም ዒይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ቢገጥመን የሶሊት ጥሪ (አዛን) 
ከሰማን መሌስ የመስጠት ግዳታ እንዲሇብን ነው ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በአጽንኦት ያስገነዘቡን፡፡  

ሰዎች ወዯ መስጊዴ ይመጡ ዘንዴ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
የተሇያዩ መንገድችን በመጠቀም ማስጠንቀቂያ ይሰጡ ነበር፡፡ ኡበይ 
ኢብን ከዒብ (ረ.ዏ.) እንዱህ ይሊሌ፡-  

“አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የፇጅርን ሶሊት ከሰገደ በኋሊ 
እንዱህ አለ፡-  

“እገላና እገላ ሇሶሊት መጥተዋሌን?”  

“አሌመጡም” የሚሌ መሌስ ተሰጣቸው፡፡  

“እገላና እገላስ አሌመጡምን?” አለ፡፡  

“አሌመጡም” የሚሌ መሌስ ሰጧቸው፡፡ በዚህ ጊዜ እንዱህ አለ፡- “እነዚህ 
ሁሇት ሶሊቶች (የፇጅርና የኢሻ ሶሊት) ናቸው በመናፌቃን ሊይ ከባዴ 
የሚሆኑት፡፡ እነዚህ ሶሊቶች የያዙትን ትርፌና ትሩፊት ብታውቁ ኖሮ 
በእንብርክካችሁ እየዲሃችሁ መጥታችሁ በጀመአ ትሰግደ ነበር፡፡ 
የመጀመሪያው (አወሌ) ሶፌ ሌክ እንዯመሊእክት ሶፌ ነው የሚቆጠረው፡፡ 
በእርሱ ውስጥ ያሇውን ትሩፊት ብታውቁ ኖሮ ቦታውን ሇመያዝ 
ትሽቀዲዯሙ ነበር፡፡ አንዴ ሰው ከላሊ ሰው ጋር በመሆን የሚሰግዯው 
ሶሊት ብቻውን ከሚሰግዯው ሶሊት ይሌቅ ብዙ ትሩፊትና ብዙ ምንዲን 
ያስገኝሇታሌ፡፡ ከሁሇት ሰዎች ጋር በመሆን የሚሰገዴ ሶሊት ከአንዴ ሰው 
ጋር ሆኖ ከሚሰገዴ ሶሊት ይሌቅ በሊጭና ብዙ ትርፊማ ነው፡፡ የሰጋጆች 
ቁጥር በበዛ ቁጥር የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ ይዯሰታሌ፡፡ 
(አቡዲውዴ፣ ነሳኢ) 
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አብዯሊህ ኢብን መስኡዴ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“በአሊህ እምሊሇሁ፣ መናፌቅ ከሆነና መናፌቅነቱም በሁለም ሰው ዘንዴ 
የታወቀ ከሆነ ሰው በስተቀር ሶሊቱን የሚተው ሰው አሊየሁም፡፡ በአሊህ 
እምሊሇሁ አንዴ የታመመ ሰው በሁሇት ሰዎች ተዯግፍና እግሮቹን 
መሬት ሊይ እየጏተተ መጥቶ በሁሇቱ ሰዎች መካከሌ በሶሊት ሶፌ ሊይ 
ቆሞ ሲሰግዴ አይቻሇሁ፡፡” (ሙስሉም) 

አንዴ እሇት አብዯሊህ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) በገበያ ውስጥ ይዘዋወሩ 
በነበረበት ጊዜ የሶሊት ጊዜ ዯረሰ፡፡ ከዚያም ሌክ የሶሊት ጥሪ (አዛን) 
ሲሰሙ ሙስሉሞች ሱቆቻቸውንና መዯብሮቻቸውን እየዘጉ ወዯ መስጊዴ 
ሲያመሩ ተመሇከቱ፡፡ ይህን እንዲስተዋለም እንዱህ አለ፡-  

“እነዚህ ሰዎች የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ እንዯሚከተሇው በማሇት 
በቁርአን ካወዯሳቸው ሰዎች ውስጥ ናቸው፡-  

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

 ٣٧: النور چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

“አሊህን ከማውሳትና ሶሊትን ከመስገዴ ዘካንም ከመስጠት ንግዴም 
ሽያጭም የማያታሌሊቸው ሌቦችና ዒይኖች በእርሱ የሚገሇባበጡበትን ቀን 
የሚፇሩ የሆኑ ሰዎች (ያጠሩታሌ)፡፡” (አሌ-ኑር፡37) 

(ኢብን ከሲር ፣ ሃይሰሚ) 

ሺፊ ቢንት አብዱሊህ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሊሇች፡-  

“አንዴ እሇት ኡመር ኢብን ኸጧብ (ረ.ዏ.) ሉጠይቁን ወዯኛ መጡ፡፡ 
ሁሇት የቤተሰባችን አባሊት ተኝተው ሲመሇከቱ እንዱህ በማሇት ጠየቁ፡-  

“እነዚህ ሰዎች ምን ችግር ኖሮባቸው ነው በፇጅር ሶሊት ሊይ ከእኔ ጋር 
በጀማአ ያሌሰገደት?” እኔም፡-  
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“የምእመናን አዛዥ ሆይ! እነርሱ የተራዊህን ሶሊት (ወቅቱ ረመዲን 
ነበርና) አብረው ሲሰግደ ካነጉ በኋሊ የፇጅርን ሶሊትም አንዴ ሊይ 
ሰግዯው ነው ወዯመኝታቸው የሄደት” አሌኳቸው፡፡ 

ኡመር ግን እንዱህ በማሇት ተናገሩ፡-  

“እስከ ንጋቱ ዴረስ ከመስገዴ ይሌቅ መስጊዴ መጥተው የፇጅርን (ሱብሂ) 
ሶሊት ከእኔ ጋር መስገዲቸው ይበሌጥ ያስዯስተኛሌ፡፡” ኡስማን ኢብን 
አፊን (ረ.ዏ.) አንዴ እሇት የዑሻን ሶሊት ሇመስገዴ ወዯ መስጊዴ ሄደ፡፡ 
ሆኖም ግን የሰጋጁን ሁኔታ ሲመሇከቱ ቁጥሩ አነስተኛ በመሆኑ 
ከመስጊደ የኋሇኛ ክፌሌ ሄዯው ጋዯም በማሇት ሰዎች እስኪመጡ ዴረስ 
መጠባበቅ ያዙ፡፡  

በዚሁ ጊዜ ኢብን አቢ አምር (ረ.ዏ.) መጣና ከጏናቸው ቁጭ አሇ፡፡ 
ኡስማን (ረ.ዏ.) ማን እንዯሆነ ጠየቁት፡፡ እርሱም ማን እንዯሆነ ራሱን 
አስተዋወቀ፡፡1 ከዚያም “ከቁርአን ምን ያህሌ አጥንተሃሌ?” በማሇት 
ጠየቁት፡፡ ሇጥያቄያቸው መሌስ ከሰጣቸው በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“አንተ የወንዴሜ ሌጅ! የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ሲለ 
ሰምቻሇሁ፡-  

“የኢሻን ሶሊት በጀመዒ የሰገዯ ግማሽ ላሉት እንዯሰገዯ ይቆጠርሇታሌ፡፡ 
የሱብህን ሶሊት በጀመዒ የሰገዯ ላሉቱን በሙለ እንዯሰገዯ ይቆጠርሇታሌ፡
፡ (ሙወጣእ ሶሊቱሌ ጀማአ፡ አብደር-ረዛቅ አሌ ሙሰነፌ፣ ሙስሉም) 

ሳቢት ቢን ሏጃጅ ሶሊተሌ ጀማአ የማይሰግደ ሰዎችን አስመሌክቶ 
ሲናገር እንዱህ አሇ፡-  

                                                
1 በዘመኑ እንዯ አሁኑ ጊዜ መብራት እንዯሌብ ስሇማይገኝ የሱብህና የኢሻ ሶሊት ሊይ 
ሰው ከሰው መተያየት አይችሌም ነበር፡፡ ይህም በመሆኑ ነበር መናፌቃን በሱብህና በኢሻ 
ሰሊት ሊይ ተገኝተው የማይሰግደት፡፡ ምክንያቱም በዚያ ሰዒት ማንነታቸው ስሇማይታወቅ 
ሰግዯዋሌ ተብል እንዯሚገመት ስሇሚያውቁ ነው፡ (ተርጓሚው) 
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“አንዴ ጊዜ ኡመር ኢብን አሌ-ኸጧብ (ረ.ዏ.) ሶሊት ሉስገደ ወዯ መስጊዴ 
መጡ፡፡ ከዚያም ሰዎችን ዘወር ብሇው ከተመሇከቱ በኋሊ ሙአዚኑ 
ኢቃም እንዱሌ አዘዙና ቆመው የሚከተሇውን ተናገሩ፡-  

“ማንንም ከዚህ በኋሊ አንጠብቅም!” ሶሊቱን አሰግዯው እንዯጨረሱም ወዯ 
ሰጋጆቹ ዞረው እንዱህ አለ፡-  

“አንዲንዴ ሰዎች ከጀመዒ ሶሊት የሚቀሩትና ላልችም እንዱያፇገፌጉ 
የሚያዯርጉት ሇምንዴን ነው? በአሊህ እምሊሇሁ! እነዚህን ሰዎች እየያዙ 
የሚያመጡሌኝ ሰዎች መዴቤ ካመጡሌኝ በኋሊ የጀማአ ሶሊትን ዲግመኛ 
እንዲይተው ሇማስጠንቀቅ አስቤያሇሁ፡፡›› 

ኡሙ ዯርዲእ (ረ.ዏ.) እንዯሚከተሇው ብሊሇች፡-  

“አቡ ዯርዲዕ (ረ.ዏ.) ወዯእኔ ሲመጣ ተናዴድ ነበር፡፡ እኔም ምንዴን ነው 
እንዱህ ያናዯዯህ ነገር? በማሇት ስጠይቀው የሚከተሇውን መሌስ ሰጠኝ፡-  

“እኔ የሙሏመዴን (ሰ.ዏ.ወ.) ኡማ (ሕዝብ) የማውቀው ሶሊትን በጀማዒ 
በመስገደ ነው፡፡ ከመካከሊቸው አንደ ጀማዒ ያመሇጠው እንዯሆን 
የሚቀጥሇው የሶሊት ወቅት እስኪመጣ ዴረስ በተከታታይ ሲሰግዴ 
ይቆያሌ፡፡ የኢሻን ሶሊት በጀማዒ ካሌሰገዯ ራሱን በይበሌጥ ይቀጣሌ፡፡ 
እስኪነጋ ዴረስም ምንም ሳያቋርጥ ሲሰግዴ ያዴራሌ፡፡” (ኢብን ሏጀር) 

ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) የተባረኩ ባሌዲረባዎች አንደ የነበረው ሏሪስ ቢን ሃሰን 
(ረ.ዏ.) ጋብቻ መሠረተ፡፡ በዚያ ጊዜ አንዴ ያገባ ሰው ሇብዙ ቀናት ከቤቱ 
አይወጣም ነበር፡፡ ስሇሆነም በተሇይ በሱብህ ሶሊት ወቅት ወዯ መስጊዴ 
አይሄዴም ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ሏሪስ (ረ.ዏ.) በጫጉሊው ላሉት የፇጅርን 
ሶሊት ሉሰግዴ ወዯ መስጊዴ ሄዯ፡፡ ሰዎችም እንዱህ በማሇት ጠየቁት፡-  

“ባሇፇው ምሽት ማግባትህን እናውቃሇን፡፡ ታዱያ ቤትህን ሇቅቀህ 
ሌትመጣ የቻሌከው እንዳት ነው?” እርሱም ሇሰዎች የሚከተሇውን 
መሌስ ሰጣቸው፡-  

“በአሊህ እምሊሇሁ! የሱብሂን ሶሊት በጀመዒ እንዲሌሰግዴ የምታግዯኝ ሴት 
ምን የተረገመች ብትሆን ነው!” (ሃይሰሚ) 
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ከታቢዑን አባሊት መካከሌ የታወቁትን አጧእን እንዱህ በማሇት ኢብን 
ጁረይጅ ጠየቃቸው፡-  

“አንዴ ሰው የግዳታ ሶሊቱን እቤቱ እየሰገዯ እያሇ ከሁሇቱ አዛኖች 
(ከአዛንና ከኢቃማ) አንደን ቢሰማ ሶሊቱን አቋርጦ ወዯ አስጊዴ መሄዴ 
ይኖርበታሌን?” አጣዕ እንዱህ በማሇት መሇሱ፡-  

“አዎን! ከሚሰገዯው ሶሊት የተወሰነ ክፌሌ አገኛሇሁ ብል ተስፊ ካዯረገ 
መሄዴ አሇበት፡፡”  

“ሁሇተኛውን ጥሪ (ኢቃምን) ከሰማሁ ሌክ እንዯ መጀመሪያ ጥሪ ወዯ 
መስጊዴ በመሄዴ መሌስ መስጠት ይኖርብኛሌን?”  

አጣዕ ሇዚህም “አዎን” የሚሌ መሌስ ሰጡ፡፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) ከግዳታ ሶሊቱ ውስጥ ሁሇት 
ረከዒ የሚሆነውን እቤቱ ከሰገዯ በኋሊ የቀረውን ሁሇት ሳይጨርስ ኢቃም 
ሲባሌ ስሇሰማ ወዱያውኑ ሶሊቱን አቋርጦ ወዯ መስጊዴ ገስግሷሌ፡፡  

አምር ቢን አብደሊህ ሉሞት እያጣጣረ ነበር፡፡ ትንፊሹ ቁርጥ ቁርጥ 
ማሇቱን ያስተዋለት ዙሪያውን ያለት ዘመድቹ ማሌቀስ ጀመሩ፡፡ በዚህ 
መካከሌ የመግሪብ ሶሊት መዴረሱን የሚያበስረው አዛን ሲሰማ አምር 
በዙሪያው ያለትን ሰዎች እንዱህ አሊቸው፡-  

“አንሱኝና ሌሂዴ!” 

“ሇምንዴን ነው የምንትነሳው? የት ሇመሄዴ ነው?” አለት፡፡  

“ወዯ መስጂዴ” አሊቸው፡፡ እነርሱ በአግራሞት እያስተዋለት  

“በዚህ ሁኔታ ሊይ እያሇህ?” አለት፡፡    

አምር ታሊቅ ጽናት በሚታይበት መንፇስ እንዱህ አሇ፡-  

“ሱብሃነሎህ! ሇሶሊት ጥሪ ሲዯረግ እየሰማችሁ አይዯሇምን? ከዚያ በኋሊ 
መቅረት ይቻሊሌን? አንሱኝና ሌሂዴ እባካችሁ!” 
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በዚህ ዒይነት ሁኔታ ወዯ መስጊዴ ተወስድ አንዴ ረከዒ ሶሊት ከሰገዯ 
በኋሊ በሱጁዴ ሊይ እያሇ ነፌሱ ወጣች፡፡ 

ምን ያማረ መጨረሻ ነው፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) “እንዲኗኗራችሁ 
ትሞታሊችሁ” ያለትን ሏዱስ በትክክሌ ተግባራዊ ያዯረገ ክስተት ነበር 
ይህ የአምር አሟሟት፡፡ በኃያለ አሊህ እዝነት በሕይወት ዘመኑ ሁለ 
ሇጀማዒ ሶሊት ታሊቅ ትኩረት ይሰጥ የነበረው ይህ ሰው በሚወዯው 
ሶሊት ሊይ እያሇ ነፌሱ ወጥታሇች፡፡  

አጣ ኢብኑ ሳቢት (አሊህ ይዘንሊቸውና) እንዱህ ብሇዋሌ፡-   

“ከአሊህ ወዲጆች አንደ የሆኑት አብደሊህ ሰሇሚ መታመማቸውን ሰማን፡
፡ እናም ሄዯን ሌንጠይቃቸው እንዯሚገባን አሰብን፡፡ መታመማቸውን 
የነገሩን ሰዎች አብደሊህ የሚገኙት መስጊዴ መሆኑን ገሇጹሌን፡፡ በጠና 
መታመማቸው እየተነገረ መስጊዴ የመሄዲቸው ነገር ግራ አጋባን፡፡ ወዯ 
መስጊዴ ስንሄዴ እየሰገደ አገኘናቸው፡፡ በጣም ተዲክመውና 
ትንፊሻቸውንም በመከራ ሲያወጡ በማየታችን ስሇፇራን እንዱህ 
አሌናቸው፡-  

“ሸይኻችን ሆይ! እቤትዎ ሄዯው ቢተኙ ሇእርስዎ የተሻሇ አይሆንምን?” 

እርሳቸው ግን እንዱህ አለ፡-  

“በዯረሰኝ ሏዱስ መሠረት የአሊህ መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሶሊትን በጀመዒ 
መስገዴ በሊጭ መሆኑን ነግረውናሌ፡፡ እኔም ከመስጊዴ ውስጥ ሆኜ 
እየሰገዴኩ ነፌሴ እንዴትወጣ ፇሇግኩ፡፡”  

ሙሏመዴ ቢን ሰማዴ አሊህን በጣም የሚገዛ ሰው ነበር፡፡ በተሇይም 
ዯግሞ የጀመዒ ሶሊትን በተመሇከተ እጅግ በጣም ጠንቃቃ ነበር ማሇት 
ይቻሊሌ፡፡ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“ሶሊቴን ሁሌጊዜም የምሰግዯው በጀማዒ ነው፡፡ ሇአርባ ዒመታት ያክሌ 
የመጀመሪያው የሶሊት ተክቢር (ተክቢረተሌ ኢሕራም) አምሌጦኝ 
አያውቅም፡፡ እስከማስታውሰው አንዴ ጊዜ ብቻ እናቴን ሳስቀብር 
የመጀመሪያው ረከዒ አምሌጦኛሌ፡፡ ያችን ያመሇጠችን ረከዒ ሇመተካትና 
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የሙለ ጀመዒ ሶሊትን ምንዲ ሇማግኘት አስቤ ያንን ሶሊት ሃያ አምስት 
ጊዜ ያክሌ ሰገዴኩት፡፡ በዚያው ላሉት በሕሌሜ እንዱህ ተባሌኩ፡-  

“ሙሏመዴ ሆይ! ሶሊትህን ሇሃያ አምስት ጊዜ ያክሌ ሰገዴክ፡፡ ይሁን 
እንጂ መሊእክቶች በጀመዒ ሶሊት ጊዜ “አሚን” የሚለትን በምን 
ታካክሰዋሇህ?” (ከንዯቩሌ- ፇዶኢሇሌ አእማሌ ገጽ፡275) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ኢማሙ የፊቲሃን ምእራፌ አንብቦ ሲጨርስ ተከታዮቹ “አሚን” ይበለ፡፡ 
ምክንያቱም የጀመዒው ቃሌ በሰማይ ካለት (መሊእክት) ቃሌ ጋር አንዴ 
አይነት ከሆነ የእያንዲንደ ሰው ያሇፈት ጥቃቅን ኃጢአቶች ሁለ 
ይማራለና፡፡” (ቡኻሪ) 

ዘገባዎች እንዯሚያሳዩት የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ በፌርደ ቀን 
እንሚከተሇው በማሇት ይጠይሌ፡-  

“ጏረቤቶቼ የታለ?”  

መሊእክት ይጠይቃለ፡-  

“ጌታችን ሆይ! ሊንተ ጏረቤት የሆነው ማን ነው?” 

የሊቀው ጌታ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“እነዚያ መሳጂድቼን የጀመዒ ሶሊት በመስገዴ ሲያሸበርቁ የኖሩት፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“መስጊዴ የእነዚያ የሙተቆች (አሊህን ፇሪዎች) ቤት ነው፡፡ እነዚያ 
መሳጂድችን ቤቶቻቸው ያዯረጉ አማኞች ምቾትን፣ እዝነትንና በሲራጥ 
ዴሌዴይ ሊይ ያሇጭንቀት ማሇፌን፣ እንዱሁም ጀነት ገብተው የእርሱን 
ውዳታ ማግኘትን እንዯሚታዯለ አሊህ ቃሌ ገብቶሊቸዋሌ፡፡” (ጦበራኒ) 

ከኦቶማን ቱርክ የታሪክ ፀሏፌት አንደ የሆነው አሲቅ ፓሻዜዴ አንዴ 
ጊዜ እንዱህ አሇ፡-  
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“እነዚህ የኦቶማን መሪዎች ከተከበረ የዘር ሃረግ የተገኙ ናቸው፡፡ 
አንዲቸውም ሕገወጥ ነገር ሲሰራ አይታይም፡፡ የኢስሊም ምሁራን 
ኃጢአትነቱን ያፀዯቁት አንዲች ነገር ካሇ በቻለት አቅማቸውና ጥረታቸው 
ያንን ነገር ሳያስወግደት አይቀሩም፡፡”  

ይህ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰው ባሕሪያቸው ምክንያት ሆኖ ሉሆን ይችሊሌ 
ሸይኹሌ ኢስሊም ሞሊ ፇነሪ የተባለ ምሁር የሱሌጣን የሌዴሪን ባያዚዴን 
በችልት ሊይ ምስክርነት መስጠት በግሌጽ እንዱቃወሙ ያስቻሊቸው፡፡ 
ይህንንም ያዯረጉት ሱሌጣኑ ሶሊቱን በጀማዒ ስሇማይሰግዴ ነበር፡፡ 
ሱሌጣኑ ያንን አቋም ሇምን በግሌጽ እንዯወሰደ ሊቀረበሊቸው ጥያቄ 
ሸይኹ ሲመሌሱ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ክቡር ሱሌጣን! እኔ በጀማዒ ሶሊት ሊይ ስትሰግዴ አሊይህም፡፡ አንተ 
የዚህ ታሊቅ ሃገር መሪ እንዯመሆንህ በመጀመሪያው ሶፌ ሊይ መገኘት 
ይገባህ ነበር፡፡ በላሊ አባባሌ የመሌካም ሥራ አርአያ ሆነህ መታየት 
ነበረብህ፡፡… ሶሊተሌጀማዒን የማትቀሊቀሌ ከሆነ ሇሕዝቦችህ መጥፍ 
አርአያነትን ስሇሚያስከትሌ ሇምስክርነትም ብቃት እንዲይኖርህ 
ያዯርጋሌ…”  

ከዚህ ክስተት በኋሊ ሱሌጣን የሌዴሪን ባያዚዴ ዝነኛውንና ቡርሳ ውስጥ 
የሚገኘውን መስጊዴ አስገንብቶ በየእሇቱ አምስት ወቅት ሶሊቱን እዚያ 
ይሰግዴ ነበር፡፡  

ሇማጠቃሇሌ ሶሊትን በጀማዒ መስገዴ የአንዴን ሰው የእምነት ጽናት 
የሚያረጋግጥ መገሇጫ ነው፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡
-  

“አንዴ ሰው አዘውትሮ ወዯ መስጊዴ ሲመሊሇስ ካያችሁት ኢማን 
(እምነት) አሇው ብሊችሁ መስክሩሇት፡” ይህን ካለ በኋሊ የሚከተሇውን 
የቁርአን አንቀጽ አነበቡ፡-  
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  چ 

  چ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 “የአሊህን መስጊድች የሚሰራው በአሊህም በመጨረሻው ቀን ያመነ 
ሶሊትንም በዯንቡ የሰገዯ ግዳታ ምጽዋትንም የሰጠ ከአሊህም ላሊ 
(ማንንም) ያሌፇራ ሰው ብቻ ነው፡፡ እነዚያም ከተመሩት ጭምር 
መሆቸው ተረጋገጠ፡፡” (አት-ተውባህ፡18) 

ሶሊትን በመስጊዴ በቀን አምስት ጊዜ መስገዴ የሚከተለትን ጥቅሞች 
እንዯሚያስገኝ የአሊህ ወዲጆች ይናገራለ፡-  

- አሊህ በመሳጂድች ውስጥ ከሚፇስሰው ፀጋና ችሮታ ሇመጠቀምና 
በምእመናን ሌቦች መካከሌ ጠንካራ ትስስር ሇማግኘት ያስችሊሌ፡፡  

- ሶሊትን በመጀመሪያዎቹና ከአሊህ ዘንዴ ተቀባይነት ባሊቸው ሰዒቶች 
ሇመስገዴ ያስችሊሌ፡፡ 

- ደዒ ሇማዴረግ፣ አሊህን ምህረት ሇመሇመንና የመሊእክትንም 
ምስክርነት ሇማግኘት ይረዲሌ፡፡  

- ከሰይጣን ጏትጏታ የመራቂያው ብቸኛ ቦታ በመሆኑ፡፡  

- የመጀመሪያውን ተክቢራ (ተክቢረተሌ ኢሕራምን) ከኢማሙ ቀጥል 
ማሇት ከአሊህ ዘንዴ የሚያስሰጠውን ታሊቅ ምንዲ ሇማግኘት 
ያስችሊሌ፡፡ 

- በጎ ሥራን ከይዩሌኝና ከይስሙሌኝ ነጻ ሇማዴረግ ያግዛሌ፡፡ 

- አሊህን በሕብረት በማውሳት የሚያስገኘውን ታሊቅ ጥቅም ያስገኛሌ፡፡  

- በሙስሉሞች (ምእመናን) መካከሌ የሚኖረው ትስስር ቀጣይነት 
እንዱያገኝ ያግዛሌ፡፡  

- አሊህን በመፌራትና እርሱን በመታዘዝ እርስ በርስ ሇመረዲዲት 
ያበቃሌ፡፡  
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- የቁርአንን ሕግጋት ሇማጥናትና ዴምጽን ከፌ አዴርጏ በመቅራት 
ሇመሇማመዴ ያግዛሌ፡፡  

- ሶሊትን በጥራትና ሰሊማዊ በሆነ ዴባብ ሇመስገዴ ያስችሊሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተጠቀሱትና ላልችም ብዙ ጥቅሞች የሚገኙት ሶሊትን 
በጀማዒና መስጊዴ ውስጥ በመስገዴ ነው፡፡ ሇዚህም ነው የሊቀው አሊህና 
የእርሱም ተወዲጅ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.)፣ ምእመናን ሶሊቶቻቸውን መስጊዴ 
ውስጥ በጀመዒ እንዱሰግደ አበክረው የሚያሳስቡት፡፡  

ሏ- የላሉት ሶሊት (ተሃጁዴ) 

ፀጥ ባሇውና ፌጥረታት ሁለ በእንቅሌፌ በተረቱበት ላሉት የታሊቅ 
ግርማና የመፇራት ባሇቤት ከሆነው አሊህ ጋር መገናኘት የሚያስገኘውን 
ሃሴት ከቶም በቃሊት መግሇጽ አይሞከርም፡፡ የላሉት ሶሊት ጽንፌ አሌባ 
የሆነውን የአሊህ እዝነት፣ ይቅርታውን እና ውዳታውንም ሇማግኘት 
በፌቱንነቱ ተወዲዲሪ የላሇው ፀጋ ነው፡፡ አሊህ በቁርአን እንዱህ ይሊሌ፡-  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ 

 ١٦: السجدة چں  

 “ጌታቸውን በመፌራትና በመከጀሌ የሚጠሩት ሆነው ጏኖቻቸው 
ከመጋዯሚያ ስፌራዎች ይራራቃለ፡፡ ከሰጠናቸውም (ፀጋ) ይሇግሳለ፡፡” 
(አስ-ሰጅዲህ፡16) 

በላሉት (ተሃጁዴ) ሶሊት ውስጥ አሊህ ያስቀመጠውን ጥበብና ፀጋ 
የሚያውቀው የሞከረውና ያጣጣመው ብቻ ነው፡፡ ይህ ከአሊህ ጋር 
የሚኖር ግንኙነት ይበሌጥ የሚሰምረው ወይም የሚዯበዝዘው በባሪያው 
ሌብ ውስጥ ባሇው ፌራቻና ክጀሊ ሌክ ነው፡፡ በጥሌቁ ጨሇማ በታጀበው 
ግርማዊ ላሉት ወዯፇጣሪዋ የምትቃትት ነፌስ፣ ምህረቱን የምትከጅሌና 
አንዲች ቁሳዊም ሆነ መንፇሳዊ ትሩፊት የምትሻ ሩህ ያሇምንም ግርድ 
ሁለንም ጉዲይዋን ገሊሌጣ ሇፇጣሪዋ የምትገሌጽበት ማሇፉያ ሰዒት ነው፡
፡  
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በሏዱስ እንዱህ የሚሌ ነገር ተጠቅሶ ይገኛሌ፡-  

“ሙስሉሞች የዚህችኛዋንም ሆነ የመጪውን ዒሇም ጉዲያቸውን ሇአሊህ 
ቢያቀርቡ ተቀባይነት የሚያገኙበት ጊዜ በላሉቱ የተወሰነ ክፌሌ ውስጥ 
ይገኛሌ፡፡ ይህም ጊዜ በእያንዲንደ ላሉት አሌሇ፡፡” (ሙስሉም) 

ሏጅ አሉ ራሚተኒ (አሊህ ይዘንሇትና) እንዱህ ይሊሌ፡-  

“ሶስት ሌቦች ከተገጣጠሙ የአንዴ አማኝ ጉዲይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
እነርሱም ፌፁማዊ የሆነው የባሪያው ሌብ፣ የቁርአን ሌብ (ይኸውም 
ሱራ ያሲን) እና የላሉቱ ሌብ (ይህም ከንጋት በፉት ያሇው ሰዒት) 
ናቸው፡፡ ይህንን ምርጥ ሁኔታ በሚገባ የተገነዘበ ማንም የአሊህ ባሪያ 
ወዯ ፇጣሪው በመመሇስ፣ ምህረቱን በመሇመንና የሚፇሌገውን ነገር 
እንዱሰጠው በመማፀን ወዯርሱ ተናንሶ ከቀረበ የሻውን ነገር ሁለ 
ማግኘቱ አይቀሬ ነው፡፡ ኃያለ አሊህ ይህንን ሁኔታ ወዯው በየጊዜው 
የሚጠቀሙበትን ባሪያዎቹን ሲያወዴስ እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ١٨ - ١٧: الذاريات چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ 

“ከላሉቱ ጥቂትን ብቻ ይተኙ ነበሩ፡፡ በላሉቱ መጨረሻዎችም እነርሱ 
ምሕረትን ይሇምናለ፡፡” (አዝ-ዛሪያት፡ 17-18) 

እንግዱህ ሊወቀበትና የመጪውን ዒሇም ታሊቅ አዯጋ ከራሱ ሊይ 
ሇመገፌተር ሇወዯዯ ሰው ጣፊጩን እንቅሌፌ መተውና ጏንን 
ከመጋዯሚያዎች ማራራቅ በትሌቁ እንዯሚክስ ይገነዘባሌ፡፡ ይህ ጊዜ 
በእርግጥም በአሊህ ፌቅርና የእርሱንም ታሊቅነት በማወቅ ወዯ አጽናፇ 
ዒሇሙ ጌታና አስተናባሪ ምስጢራት ሌብን የሚመራ መሆኑ እውነት 
ነው፡፡ ይህን ጣፊጭ የሆነ ጉዲይ የሚያውቁ ከቶም ከማንኛውም 
ምዴራዊ ቁስና አጓጊ ነገር ሁለ አብሌጠው በመምረጥ ከእንቅሌፊቸው 
መራራቃቸው የተሇመዯ ነው፡፡ ፌጥረት በሙለ ነፌሱን ስቶ በወዯቀበት 
ፀጥተኛ ላሉት የፇጣሪን ውዳታ ከመፇሇግና ወዯርሱ ውዳታ 
የሚያዯርሰውን መንገዴ ከመምረጥ የተሻሇ ምን ፀጋ ይኖራሌ? ኃያለና 



 138 

ጥበበኛው አሊህ አሁንም በላሊ የቁርአን አንቀጽ እነዚህን ባሮቹን እንዱህ 
እያሇ ያሞካሻቸዋሌ፡-  

ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  چ 

 ٦٥ - ٦٤: الفرقان چ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ەئائ  ائ

“የአር-ራሕማንም ባሮች እነዚያ በምዴር ሊይ በዝግታ የሚሄደ፣ 
ባሇጌዎች (በክፈ) ባነጋገሩዋቸው ጊዜ ሰሊም የሚለት ናቸው፡፡ እነዚያም 
ሇጌታቸው በግንባራቸው ተዯፉዎችና ቋሚዎች ሆነው የሚያዴሩት 
ናቸው፡፡” (አሌ-ፈርቃን፡64፡65) 

የላሉትን ሶሊት ሇመስገዴ መጣዯፌ የመንፇስንና የሌብን ግሇት 
በመጨመር፣ ዯስታንም በማጏናፀፌ ይክሳሌ፡፡ አንዲንዴ የአሊህ ባሪያዎች 
በላሉት ሶሊት የሚገኘውን የእምነት ሇዛና ፌስሃ በሚገባ ካጣጣሙ በኋሊ 
እንዱህ ሲለ ተዯምጠዋሌ፡-  

“በእኔና በላሉት ሶሊቴ መካከሌ የሚገባብኝ ባይሆን ኖሮ ሞትን 
አሌፇራም ነበር፡፡” 

ሰዎች ‹‹ጌታዬን ከሌብ እወዲሇሁ›› እያለ በግዳሇሽነት መጏናፀፉያ 
ተጀቡነው እስከንጋቱ ዴረስ በእንቅሌፌ ማሳሇፊቸው ምፀት አይሆንምን? 
በእውነቱ ከአሊህ ጋር ሳይገናኙ በግዳሇሽነት የሚያሌፌ ላሉት የባከነና 
በምንም መሌኩ ሉተካ የማይችሌ ክስረት ሲሆን የሚነፃፀረውም በምዴረ 
በዲ ከዘነበ ዝናብ ጋር ነው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አብዯሊህ ኢብን አምር ቢን አሌ-አስን 
(ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መክረዋቸዋሌ፡-  

“አብዯሊህ ሆይ! እንዯ እገላ አትሁን፡፡ እርሱ የላሉት ሶሊት ሲሰግዴ ከቆየ 
በኋሊ አሁን ግን አቋርጧሌ፡፡” (ቡኻሪ) 

ይህ የሚያሳየው የላሉት ሶሊት ሲሰግደ ከቆዩ በኋሊ ችሊ በማሇት 
መተው ከአሊህ ዘንዴ የተጠሊ ተግባር መሆኑን ነው፡፡  
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እንግዱህ አንዴ ሰው ከላሉቱ የተወሰነውን ክፌሌ ከጌታው ጋር 
ሇመገናኘት ከመዯበ መጀመር ያሇበት ምህረት እንዱያዯርግሇት በመሇመን 
(በእስቲግፊር) ነው፡፡ ከዚያም ቀስ እያሇ በቁርአን አንቀፆች  እየተዋዛ 
በተባረከው ላሉት ወዯመንፇሳዊው ዒሇም መቅዘፌ ነው፡፡ ከዚያም አሊህ 
በዚህም ሆነ በመጪው ዒሇም መሌካም ነገሮችን እንዱሰጠው ይሇምናሌ፣ 
ከጀሃነም ቅጣት ይጠብቀው ዘንዴ ይማፀናሌ፣ በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ 
የአክብሮትና የእዝነት ሰሊምታ ያወርዲሌ ወዘተ… 

በተሇይም ዯግሞ በላሉቱ መገባዯጃና በቁርአን እንዯተጠቀሰው በከዋክብት 
መጥሇቂያ ሰዒት ሊይ የላሉት ሶሊት መስገዴ በጣም የተወዯዯና ምርጥ 
ተግባር ነው፡፡ ይህን እዴሌ ማንም ሰው ቢሆን እንዯቀሊሌ ነገር 
በመቁጠር ማሳሇፌ የሇበትም፡፡ ሰውነታችን በአግባቡ ይንቀሳቀስና እኛም 
በሕሌውና እንቀጥሌ ዘንዴ ምግብ እንዯሚያስፇሌገን ሁለ ነፌሳችንም 
መንፇሳዊ የሆነ ቀሇብ እንዯሚያስፇሌጋት ማወቅ ይኖርብናሌ፡፡ ሇዚህም 
ነው ኃያለ አሊህ ከላሉቱ ክፌሌ ሁለ ይበሌጥ በመጨረሻውና ወዯ 
ንጋት ቀረብ ባሇው ክፌሌ እንዴናስታውሰው የሚፇሌገውና የበሇጠ 
ግምት የሚሰጠው፡፡ በቁርአን እንዱህ የሚሌ ተጽፎሌ፡-  

 ١٨ - ١٧: الذاريات چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ 

“ከላሉቱ ጥቂትን ብቻ ይተኙ ነበር፡፡ በላሉቱ መጨረሻዎችም እነርሱ 
ምሕረትን ይሇምናለ፡፡” (አዝ-ዛሪያት፡17-18) 

አሊህ እንዱህም ይሊሌ፡-  

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

 ٢٧ - ٢٦: اإلنسان چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

“ከላሉቱም ሇርሱ ስገዴ በረዥም ላሉትም አወዴሰው፡፡ እነዚህ ፇጣኒቱን 
ዒሇም ይወዲለ፡፡ ከባዴን ቀንም በስተፉታቸው ሆኖ ይተዋለ፡፡” (አዴ-
ዲህር፡26-27) 
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አምር ቢን አበሳ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  

“የአሊህን መሌትክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት ጠየቅኳቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ወዯ አሊህ ሇመቃረብ የሚያበቃ ከጊዜያቶች 
ሁለ የበሇጠ (የተሇየ) ጊዜ ይኖራሌን?” እርሳቸውም እንዱህ በማሇት 
መሇሱሌኝ፡-  

“እንዳታ! አሇ እንጂ፡፡ አንዴ ባሪያ ወዯ አሊህ የበሇጠ የሚቀርብበት ሰዒት 
የመጨረሻው የላሉቱ ክፌሌ አማካኝ ጊዜ ነው፡፡ በዚያ ሰዒት ጌታቸውን 
ከሚያስታውሱ ሰዎች መሆን ከቻሊችሁ አዴርጉት፡፡ ምክንያቱም በዚያ 
ሰዒት የሚሰገዴን ሶሊት መሊእክት ይጣደታሌና፡፡ (በዚያ ሰዒት መሊእክት 
የሰጋጁን ሰው በአንክሮ ይከታተሊለ ማሇት ነው፡፡)” (ነሳኢ) 

በአጭሩ አንዴ አማኝ ሰው አሊህና መሌእክተኛው (ሰ.ዏ.ወ.) ባመሊከቱትና 
በመከሩት መሠረት ትርጉም ባሇው አኳኋን ላሉቱን ከተጠቀመ ከቀኑ 
የበሇጠ ብርሃናማ ይሆንሇታሌ፡፡  

በያዚዴ ቢስቲማኢ የተባሇው የኦቶማን ቱርክ ሱሌጣን እንዱህ ብል 
ነበር፡-  

“ላሉቴ ከቀኔ ጋር እስኪመሳሰሌ (ብርሃናማ እስኪሆን ዴረስ) ምንም 
ዒይነት (የአምሌኮት) ምስጢር አሌተገሇፀሌኝም ነበር፡፡”  

እነዚያ የላሉቱን ትክክሇኛ ዋጋ በሚገባ የተገነዘቡና በውስጡ የያዘውን 
ታሊቅ በረከት የተረደ በሕይወታቸው ሊይ ታሊቅ ሇውጥ ሇማምጣትና 
በመንፇሳዊው ዒሇም የመጠቀ ስብዕናን ሇመሊበስ ተጠቅመውበታሌ፡፡ 
እናም የላሉቱን የተወሰነ ክፌሌ (በተሇይም የላሉቱን የመጨረሻ ሲሶ) 
ሇመማረክና የአሊህን ሞገስ ሇማግኘት የሚሻ ሰው ቀኑን በአግባቡና 
ከኃጢአት ርቆ ማሳሇፌ ይጠበቅበታሌ፡፡  
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የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

በላሉቱ ሰማይ ሊይ ያጠሇሇውን ተዝቆ የማያሌቅ ፀጋ ምዕመናን 
እንቅሌፊቸውን ተወት አዴርገው ይዘርፈ ዘንዴ የምንጊዜም አርአያቸው 
የሆኑትን ተወዲጅ ነቢይ አሊህ እንዱህ በማሇት አዝዟቸዋሌ፡፡ 

  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

“ከላሉትም ሊንተ ተጨማሪ የሆነችን ሶሊት በርሱ (በቁርአን) ስገዴ፤ 
ጌታህ ምስጉን በሆነ ሥፌራ በእርግጥ ያቆምሃሌ፡፡” (አሌ-ኢስራእ፡79) 

ይህ መሇኯታዊ ትዕዛዝ ከወረዯ በኋሊ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በተባረከውና የብዙ ትሩፊት ባሇቤት በሆነው ላሉት እየተነሱ አሊህን 
ምህረት ከመሇመን፣ ቁርአንን ከማንበብና ደዒም ከማዴረግ ቦዝነው 
አያውቁም፡፡ ይህንንም በሕመም ሊይ እያለና በሁሇት እግራቸው 
ተስተካክሇው መቆም በማይችለበት ጊዜ ሁለ ይፇጽሙት ነበር፡፡ 
ሁኔታዎች አስቸጋሪ ከሆኑባቸው ዯግሞ ቁጭ ብሇውም ቢሆን ይሰግዲለ 
እንጂ ፇጽሞ ትተውት አያውቁም፡፡  

የተባረኩ የሆኑት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የተሃጁዴ ሶሊትን 
በሕይወት ዘመናቸው በሙለ ሲሰግደ ኖረዋሌ፡፡ ይህም አጠቃሊይ 
አሥራ ሶስት የሚሆኑ ረከዒዎችን ከዊትር ሶሊት ጋር ይይዛሌ፡፡ 
በኋሇኞቹ የሕይወት ዘመኖቻቸው ወዯ አሥራ አንዴ ረከዒ ዝቅ 
አዴርገውት ነበር፡፡ ሉሞቱ አቅራቢያ ዯግሞ ዘጠኝ ረከዒዎችን ይሰግደ 
ነበር፡፡ (አቡዲውዴ) 

የነቢዩ (.ዏ.ወ.) ተወዲጅ ባሇቤት የነበረችው ዒኢሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ትሊሇች፡
-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በረመዲንም ሆነ በላሊ ጊዜ የተሃጁዴ 
ሶሊትን ከአሥራ አንዴ ረከዒ አስበሌጠው ሰግዯው አያውቁም፡፡ 
በመጀመሪያ በውበታቸው የሚሇዩና በርዝመታቸውም የሚታወቁ የሆኑ 
አራት ረከዒዎችን ይሰግዲለ፡፡ ከዚያም ላልች አራት ረከዒዎችን 
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ይጨምራለ፡፡ እነዚህንም ቢሆን ስሇውበታቸውና እርዝመታቸው 
አትጠይቁኝ፡ (በቀሊለ በቃሊት ሇመግሇጽ አይቻሌምና)፡፡ ከዚያ በኋሊ ሶስት 
ረከዒዎችን ይጨምራለ፡፡ አንዴ ጊዜ እንዱህ በማሇት ጠየቅኳቸው፡- 
“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! የዊትርን ሶሊት ሳይሰግደ ሉተኙ ነውን?” 

“ዒኢሻ ሆይ! አይኖቼ ቢያሸሌቡም ሌቤ ግን አይተኛም” በማሇት 
መሇሱሌኝ፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 

ይህ ሏዱስ የሚያሳየን የአሊህ መሌእክተኛ ሌብ ሲሰግደ ብቻ ሳይሆን 
ምንጊዜም ከአሊህ ጋር መሆኑን ነው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ በሶሊት ሊይ ሲሆኑ የሚታይባቸውን ሁኔታ ሁዘይፊ 
(ረ.ዏ.) አብሯቸው የሱና ሶሊት ሲሰግዴ አስተውሎሌ፡፡ እንዱህ በማሇት 
ይተርካሌ-  

“አንዴ ምሽት ሊይ ከአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋር መስገዴ ጀመርኩ፡፡ 
ከበቀራ ምዕራፌ ማንበብ ጀመሩ፡፡ እኔም ‘ምናሌባት መቶኛው አንቀጽ 
ሊይ ሲዯርሱ ሩኩዕ ያዯርጋለ’ ብዬ አሰብኩ፡፡ ሆኖም ግን መቶኛው 
አንቀጽ ሊይ ሲዯርሱ ማንበባቸውን ቀጠለ፡፡ ‘ምናሌባት በዚህ ምዕራፌ 
ሁሇት ረከዒ ሉሰግደ ፇሌገው ይሆናሌ’ ስሌ አሰብኩ፡፡ እርሳቸው ግን 
ማንበባቸውን ቀጠለ፡፡ ‘ይህ ምዕራፌ ሲያሌቅ ሩኩዕ ይወርደ ይሆናሌ’ 
አሌኩ፡፡ ይሁን እንጂ ማንበባቸውን ቀጥሇው ሱረቱሌ ኒሳእን ጀመሩ፡፡ 
ያንን ሲጨርሱ ወዯ አሉ-ዑምራን ተሸጋገሩ፡፡ ሲያነብቡ ተረጋግተውና 
ቀስ እያለ ነበር፡፡ አሊህን ማወዯስ የሚገባቸው ቦታ ሊይ ሲዯርሱ 
‘ሱብሃነሎህ’ (ሇአሊህ ጥራት ይገባው) ይሊለ፡፡   

ደዒ ማዴረግ ካሇባቸው አንቀጽ ሊይ ሲዯርሱ ደዒ ያዯርጋለ፡፡ በአሊህ 
መጠበቅ ካሇባቸው አንቀጽ ሊይ ሲዯርሱ በአሊህ ይጠበቃለ፡፡  

ከዚያ በኋሊ ሩኩእ አዯረጉና ‘ሱብሃነ ረቢየሌ አዚም’ (ታሊቅ የሆነው 
ጌታዬ ጥራት ተገባው) እያለ ከቆሙበት ጊዜ ጋር በሚስተካከሌ አኳኋን 
ሇረዥም ጊዜ አጏነበሱ፡፡ 
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ከዚያም “ሰሚአሊሁ ሉመን ሃሚዲ፤ ረበና ሇከሌ ሃምዴ (አሊህ 
ያመሰገነውን ይሰማሌ፤ ጌታችን ሆይ! ምስጋና ሁለ ሊንተ ይገባሌ) 
ብሇው ከሩኩእ ተነሱ፡፡ አሁንም ዘሇግ ሊሇ ጊዜ ከቆዩ በኋሊ ሱጁዴ ወረደ፡
፡ ከዚያም እንዱህ አለ፡- “ሱብሃነረቢየሌ አእሊ” (የሌቅና ባሇቤት የሆነው 
ጌታዬ ጥራት ተገባው) ሱጁዲቸው የወሰዯው ጊዜ ሌክ የቆሙበትን ያክሌ 
ይሆናሌ፡፡” (ሙስሉም) 

ዒኢሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ትሊሇች፡-  

“አንዴ ላሉት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከጏኔ እንዯላለ አረጋገጥኩ፡፡ 
ምናሌባትም ወዯ አንዶ ሚስታቸው ሄዯው ይሆናሌ ብዬም አሰብኩ፡፡ 
እፇሌጋቸውም ጀመር፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋሊ ስመሇስ ሩኩእ አዴርገው 
ወይም ሱጁዴ ሊይ ሆነው እንዱህ ይለ ነበር፡- “ሱብሃነከ ወቢሃምዱከ ሊ 
ኢሊሃ ኢሊ አንተ”  

(አሊህ ሆይ! አንተ ከማንኛውም ጉዴሇት የጠራህ ነህ፡፡ ከአንተ በቀርም 
የሚያመሌኩት ጌታ የሇም፡፡) በዚህ ጊዜ (ትንሽ ሃፌረት ብጤ 
እየተሰማኝ) እንዱህ አሌኩ፡-  

“እናትና አባቴ መስዋእት ይሁኑሌዎ! የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኔ 
የጠረጠርኩዎት በላሊ! እርስዎ የሚገኙበት ሁኔታ ላሊ!...” (ሙስሉም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇመንፇሳዊ ምጥቀት ፌቱን መዴሃኒት 
የሆነውን የተሃጁዴ (ሇይሌ) ሶሊት ሕዝባቸው በሙለ እንዱሇምዯውና 
እንዱተገብረው ይፇሌጉ ነበር፡፡ በዚህም መሠረት ይህን ታሊቅ ፀጋ 
በመጀመሪያ ሇእርሳቸው ቀረብ የሚሎቸው ሰዎች እንዱጀምሩት አዯረጉ፡፡ 
ሇምሳላ አንዴ ላሉት የሌጃቸው ባሌ የሆኑትን የዒሉን (ረ.ዏ.) እና 
የፊጢማን (ረ.ዏ.) ቤት አንኳኩተው እንዱህ አለ፡- “ተነስታችሁ የሇይሌ 
ሶሊት አትሰግደምን?” ይህን የሚያዯርጉትና በዚህ ምክራቸው ይፀኑ 
የነበረው ከላሉት ሶሊት የሚገኘውን መንፇሳዊ ፀጋ እንዱጏናፀፈ 
በመጓጓት ነበር፡፡  

ላልች ባሌዯረቦቻቸውን ዯግሞ እንዱህ ሲለ መክረዋቸዋሌ፡-  
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“ላሉት ተነስታችሁ ሇመስገዴ ጥረት አዴርጉ፡፡ ይህ ከእናንተ በፉት 
የነበሩ ሰዎች ይሰሩት የነበረና ከአሊህ ጋር ሇመቃረብም ሰበብ 
ይሆናችኋሌ፡፡ (የላሉት ሶሊት) ሃጢአትን ከመፇፀም እንዴትቆጠቡ፣ 
ሇሰራችሁትም ሃጢአት ሥርየት እንዴታገኙ ያዯርጋሌ፡፡ ጭንቀትንም 
ያስወግዲሌ፡፡” (ቲርሚዚ) 

የነቢዩሊህ ሱሇይማን (ዏ.ሰ.) እናት ሌጃቸውን እንዱህ ይሎቸው ነበር… 

“የምወዴህ ሌጄ! የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በላሉት ብዙ አትተኛ፡፡ 
ላሉት ብዙ መተኛት በፌርደ ቀን አንዴን ሰው (የመሌካም ሥራ) ዴሃ 
ያዯርገዋሌና፡፡” (ኢብኑ ማጀህ) 

የሚቀጥሇውን ክስተት የተረከው ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) ሲሆን በተጨባጭ 
የተሃጁዴ ሶሊት የሰውን ሌጅ ከጀሃነም ቅጣት እንዯሚያርቀው ያሳያሌ፡-  

“በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) የሕይወት ዘመናት አንዴ ሰው ህሌም ካየ ሇእርሳቸው 
ይነግራቸው ነበር፡፡ እኔም ሕሌም ባይና ሇእርሳቸው ብነግራቸው በጣም 
እመኝ ነበር፡፡  በዚያን ጊዜ ገና ወጣትና (ያሊገባሁ) ስሆን የምተኛውም 
መስጊዴ ውስጥ ነበር፡፡ አንዴ ጊዜ በሕሌሜ ሁሇት መሊእክት ወዯእኔ 
መጥተው ወዯ ጀሃነም ይዘውኝ ይሄዲለ፡፡ እዚያም ሁሇት የውሃ ጉዴጓዴ 
ግዴግዲዎች የመሰለ የግንብ አምድችን አየሁ፡፡ የማውቃቸውንም ጥቂት 
ሰዎች እዚያ በማየቴ በጣም ተዯነቅሁ፡፡ ከዚያም እንዱህ እያሌኩ መጮህ 
ጀመርኩ፡-  

“ከጀሃነም እሳት በአሊህ እጠበቃሇሁ!  ከጀሃነም እሳት በአሊህ 
እጠበቃሇሁ!” በዚያ ጊዜ አንዴ ላሊ መሌአክ ይመጣና እንዱህ ይሇኛሌ፡-  

“አይዞህ አትፌራ፡፡ ምንም ነገር አይዯርስብህም፡፡”  

ከዚያም ይህን ሕሌሜን የነበዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሇቤት ሇነበረችው ታሊቅ እህቴ 
ሇሃፌሳ (ረ.ዏ.) ስነግራት እርሷ ዯግሞ ሇአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ተረከችሊቸው፡፡ ሕሌሜን ከሰሙ በኋሊ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ 
ማሇታቸውን ሰማሁ፡-  



 145 

“አብዯሊህ ምን የተባረከ ሰው ነው! የላሉት ሶሊት ቢሰግዴ ዯግሞ ከዚህ 
በበሇጠ ይባረካሌ፡፡”  

ከዚያች እሇት በኋሊ አብዯሊህ (ረ.ዏ.) የላሉቱን አብዛኛውን ክፌሌ 
ሲሰግዴ በማዯር ጥቂት ብቻ ያሸሌብ ነበር፡፡” (ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ቀጥል በሚቀርበው ሏዱስ አሌ-ቁዴስ 
ምጽዋቶቻቸውን በዴብቅ የሚሰጡ፣ በላሉት ተነስተው የሚሰግደና 
በአሊህ መንገዴ በጽናት የሚጋዯለ ሰዎችን እንዱህ በማሇት 
አወዴሰዋቸዋሌ፡-  

“ሶስት ዒይነት ሰዎችን አሊህ ይወዲቸዋሌ፡፡ እንዱሁም ሶስት ዒይነት 
ሰዎችን ዯግሞ ይጠሊቸዋሌ፡፡ አሊህ የሚወዲቸው ሰዎች የሚከተለት 
ናቸው፡- የመጀመሪያው፡  

አንዴ ሰው ብዙ ሰዎች ወዯ ተሰበሰቡበት ይመጣና ስሇሚያውቃቸው 
ሳይሆን እንዱሁ ሇአሊህ ብሇው ብቻ አንዲች ነገር እንዱሰጡት 
ይጠይቃቸዋሌ፡፡ ሆኖም ግን ሰዎች የሚፇሌገውን ነገር ሳይሰጡት 
ይቀራለ፡፡ ይሁን እንጂ አንዴ ሰው ከመካከሊቸው ቀስ ብል ወዯ ኋሊ 
በመውጣት ማንም ሳያውቅበት ይህ ሰው የፇሇገውን ነገር ይሰጠዋሌ፡፡ 
ይህን ያዯረገው በምስጢር ከመሆኑ የተነሣ አሊህና ሰውየው ብቻ ናቸው 
ስሇጉዲዩ የሚያውቁት፡፡  

ሁሇተኛውን ሰው በተመሇከተ ሰዎች በቡዴን ሆነው ሲጓዙ በማዯራቸው 
በጣም ተዲክመዋሌ፡፡ ሇእነርሱ እንቅሌፌን ከማግኘት የበሇጠ ተወዲጅ 
ነገር አንዴም አሌነበረም፡፡ እናም የሆነ ቦታ ሲዯርሱ አረፌ አለ፡፡ 
የቀረውን ላሉት በእንቅሌፌ ሇማሳሇፌ ወስነው ሁለም ተኙ፡፡ 
ከመካከሊቸው አንደ ብቻ ተነስቶ እየሰገዯ የእኔን አንቀፆች ያነብባሌ፡፡  

ሶስተኛው ዯግሞ በአሊህ መንገዴ የሚዋጋ ሙጃሂዴ ነው፡፡ ከላልች 
ተዋጊዎች ጋር ሆኖ ጠሊትን ይገጥማለ፡፡ ሆኖም ግን ታሊቅ የሆነ 
ሽንፇት ያጋጥማቸዋሌ፡፡ ላልቹ በሙለ ሲሸሹ ይህ ሰው ብቻ ሇመዋጋት 
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ወስኖ ብቻውን ጠሊትን እስኪገዯሌ ወይም ዴሌ እስኪያገኝ ዴረስ 
ይገጥማሌ፡፡  

ከአሊህ ዘንዴ የተጠለት ሶስት ሰዎች የሽማግላ ዝሙተኛ፣ የዴሃ 
ኩራተኛ፣ የሃብታም ግፇኛ (ጨካኝ) ናቸው፡፡›› (ቲርሚዚ፣ ነሳኢ) 

አሉ (ረ.ዏ.) ባስተሊሇፈት መሠረት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ 
ብሇዋሌ፡-  

“በጀነት ውስጥ አንዴ ቤተመንግስት አሇ፡፡ የውጪውን ከውስጥ ሆኖ 
የሚያሳይና ውስጡን ዯግሞ ከውጪ ሆኖ የሚያሳይ  ነው፡፡”  

ይህን የሰማ አንዴ ገጠሬ አእራብ (በዴዊን) እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“ይህ ቤተመንግስት ሇማን ነው የአሊህ መሌእክተኛ?” ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጡ፡-  

“…ንግግሩን በጥሩና ጣፊጭ በሆነ ሁኔታ ሇሚናገር አንዯበተ ሇስሊሳ፣ 
ሰዎችን መመገብ ሇሚወዴ፣ አዘውትሮ ሇሚፆምና ሰዎች ሁለ 
በእንቅሌፌ በተያዙበት ጊዜ ሇአሊህ ብል ተነስቶ ሇሚሰግዴ ሰው፡፡” 
(ቲርሚዚ) 

በጣም የተከበረው የእኛ መምህር ማስተር ሙሣ (አሊህ ይዘንሇትና) ስሇ 
ታሊቁ መሪያችን ሙሏመዴ ሳሚ ራማዛኖግለ ባሕሪ ሲናገር እንዱህ 
ብሎሌ፡-  

“ምንም እንኳን የሙሏመዴ ሳሚ ራማዛኖግለ ፉት ሁሌጊዜም በፇገግታ 
የዯመቀ ቢሆንም ሌቡ ግን ወዯ ውስጡ እንዲነባች ነው፡፡ የሙስሉሙ 
ኡማ (ሕዝብ) ከጨቋኞች መዲፌ ነጻ እንዱወጣ እንዯፀሇየና ሁሌጊዜም 
እንዲሇቀሰ ነው የኖረው፡፡ ሃጢአተኞችንና መንገዴ የሳቱትንም በደዒው 
በማሰብ እንባው ሳይፇስሊቸው የቀረበት ጊዜ የሇም፡፡ ቁርአን ሲነበብ 
ካዲመጠ በታሊቅ አክብሮታዊ ጉጉት የሚከታተሌ ሲሆን አንዲንዴ ጊዜ 
እንባው እየፇሰሰ በጺሙ ውስጥ ሲሰርግ ይታያሌ፡፡ ሇሏጅ በመካና 
መዱና መካከሌ ሲመሊሇስም የእንባው ነጠብጣቦች እንዯለሌ እንክብልች 
ከዒይኑ እየወዯቁ መሬት ሲያርፈ ይታይ ነበር፡፡ ባሌዯረቦቹ በሙለ 
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በእንቅሌፌ ዒሇም ውስጥ ተውጠው ባለበት ሰዒት እርሱ ግን ንቃትን 
ተሊብሶ በጠፌ ጨረቃ ፇጣሪውን ሲያስታውስ ሊየው የውበቱን መግነጢስ 
በቃሊት ሇመግሇጽ ከባዴ ነበር፡፡”  

ሙሳ ቶፕባስ ሇላሉት ሶሊት የነበረውን የጋሇ ስሜት ያየና የታዘበ ሰው 
ከጌታው ጋር ሇመገናኘት ከፌተኛ ጥማትና ፌቅር ያሇው ሰው ሆኖ 
ያገኘዋሌ፡፡ ይህ ፌሊጏቱ በህመም ሊይ ሆኖና አካለ በዯዌ ተተብትቦ 
እንኳን የማይበርዴ መሆኑ ያስዯንቃሌ፡፡ አንዴ ጊዜ የዒይን ቀድ ጥገና 
ተዯርጏሇት ገና የማዯንዘዣው ስሜት በቅጡ ሳይጠፊ ከአጠገቡ 
የነበሩትን ሰዎች እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“አሁን ስንት ሰዒት ነው?” ማስተር ሆይ! ከላሉቱ ዘጠኝ ሰዒት ሆኗሌ፡፡” 
የሚሌ መሌስ እንዲገኘ እንዱህ አሇ፡-  

“የላሉት ሶሊትን መስገዴ ወሳኝ የሆነበት ሰዒት ነው፡፡” ከዚያም አጠገቡ 
ባለት ሰዎች እየተረዲ ተየሙም አዴርጏ ሌቡን ወዯ ፇጣሪው በመመሇስ 
ሁሇት ረከዒ ሶሊት ሰገዯ፡፡ ይህን ያዯረገው በታሊቅ ጉጉትና በጋሇ ፌሊጏት 
ከመሆኑም በሊይ ወዱያው ዯግሞ አሊህን ማስታወስ (ዚክር) ቀጠሇ፡፡ 
ሁኔታውን ያጤነው ሰው የሚከተሇውን የቁርአን አንቀጽ እንዱያስታውስ 
ያዯርገዋሌ፡-  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ 

 ١٦: السجدة چں  

“ጌታቸውን ሇመፌራትና ሇመከጀሌ የሚጠሩት ሆነው ጏኖቻቸው 
ከመጋዯሚያ ሥፌራዎች ይራራቃለ፡፡ ከሰጠናቸውም (ፀጋ) ይሇግሳለ፡፡” 
(አሌ-ሰጅዲህ፡16) 

አንዴ ጊዜ ኢብራሂም ኢብን አዴሃም እንዱህ ተባለ፡-  

“በላሉት ሰዒቶች ተነስቼ ሇመስገዴ አሌቻሌኩም፡፡ እባክዎ ምን ባዯርግ 
ይሻሇኛሌ?” 

እርሳቸውም እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጡ፡-  
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“በቀን ሰዒቶች አሊህን አታምጽ፡፡ በላሉት ሰዒቶች እፉቱ ቆመህ 
ማርታውን ታገኝ ዘንዴ ሁኔታዎችን ያመቻችሌሃሌ፡፡ ከእርሱ ፉት 
በላሉት ሰዒታት መቆም መቻሌ እጅግ የተሊቀ የሆነ ክብር ነው፡፡ 
ኃጢአተኞች ዯግሞ ሇዚህ ክብር አይበቁም!”  

በላሉት የሚሰገዴ ሶሊት በጣም ጠቃሚ ነው ሲባሌ መንፇሳዊውንም ሆነ 
አካሊዊውን ጤንነት ስሇሚያጏናጽፌ ነው፡፡ የላሉት ሶሊት በሽታን 
በማራቅ ከአካሊዊና መንፇሳዊ በሽታዎችን ይፇውሳሌ፡፡ እንዱሁም 
ብሌህነትንና ግርማን ያሊብሳሌ፡፡ የሚከተሇው ክስተት ምን ያህሌ 
አስጠንቃቂ ነው! 

በየርሙክ ጦርነት ሁሇቱ ሰራዊቶች እርስበርስ በተፊጠጡ ጊዜ 
የሮማውያን የጦር አዛዥ የሙስሉሞቹን ሁኔታ በመሰሇሌ አንዲንዴ 
መረጃዎችን ያቀብሇው ዘንዴ አንዴ የአረብ ሰሊይ ወዯ ሙስሉሞቹ ሰፇር 
አሰማራ፡፡ ያ ሰሊይ አስፇሊጊ የሆነውን መረጃ ከሰበሰበ በኋሊ 
ወዯሮማውያኑ ሰፇር ሲመሇስ የሚከተሇው ጥያቄ ቀረበሇት፡-  

“ሙስሉሞቹ ያለበት ሁኔታ ምንዴን ነው? አሁን ምን በመፇፀም ሊይ 
ይገኛለ? ያ ሰሊይ በዒይኑ በብረቱ ያየውን እንዱህ ሲሌ ተናዘዘ፡-  

 تاليل زٌثان َتالىٍاز فسسان

 “በላሉት ሰዒቶች መናኞች በቀን ዯግሞ ፇረሰኛ ተዋጊዎች ናቸው፡፡”  

ይህን የሰማው የጦር አዛዥ የሚከተሇውን ተናገረ፡-  

“አሁን አንተ ያሌከው እውነት ከሆነ በምዴር ገጽ ሊይ ሆነን ከእነርሱ 
ጋር ከምንዋጋ ይሌቅ (ሞተን ብናርፇውና) ከምዴር ሥር ብንቀበር ይሻሌ 
ነበር፡፡”  

ቀጥል የሚቀርበውም ተመሳሳይ የሆነ ክስተት ነው፡-  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች በጦርነት ጊዜ ማንም 
አያሸንፊቸውም ነበር፡፡ የሮማውያን ንጉሥ የነበረው ሂረቅሌ ሠራዊቱ 
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ከፈኛ ከተዯቆሰና ሽንፇትንም ከቀመሰ በኋሊ በንዳት እንዱህ በማሇት 
ተዋጊዎቹን ጠየቃቸው፡-  

“ሇእናንተ አፇርኩ! ከእናንተ ጋር የተዋጉት ሙስሉሞች እንዯእናንተው 
ሰዎች አይዯለምን?”  

“እርግጥ ነው ሰዎች ናቸው” አሇ፡፡  

“መሌካም! በቁጥር የምትበሌጧቸው እናንተ ናችሁ ወይስ እነርሱ?”  

“ ከቁጥር አንፃር ከእነርሱ ይሌቅ እኛ በብዙ እጅ የበሇጥን ነን፡፡” አለ፡፡ 

“ታዱያ ሁሌጊዜም ከእነርሱ ጋር ስትጋጠሙ በየጊዜው አስዯንጋጭ 
ሽንፇት የሚገጥማችሁ ሇምንዴን ነው?” በዚህ ጊዜ ከሮማውያኑ ውስጥ 
አንዴ ብሌህ የሆኑ አረጋዊ ሰው ከመቀመጫቸው ተነሱና እንዱህ የሚሌ 
ማጠቃሇያ ሰጡ፡-  

“ክቡር ሆይ! እነዚያ ሰዎች ላሉታቸውን የሚያሳሌፈት ፇጣሪያቸውን 
በማምሇክ ሲሆን ቀን ቀን ዯግሞ ጿሚዎች ናቸው፡፡ ቃሌ ኪዲናቸውን 
አያፇርሱም፣ መሌካም ነገርን ሇመፇጸምና እኩይ ምግባርን ሇማስወገዴ 
እርስበርሳቸው ይረዲዲለ፡፡ ሌናሸንፊቸው ያሌቻሌንበቱ ምስጢር ይህ 
እንጂ ላሊ አይዯሇም፡፡”  

ይህን የሰማው ሂረቅሌ እንዱህ አሇ፡-  

“አንተ እውነቱን ተናግረሃሌ፡፡”1  

ሇማጠቃሇሌ የላሉት ሶሊት አእምሮን፣ መንፇስንና ሌብን ሇማስማማት 
ግንዛቤን፣ ስሜትንና የማስታወስ ኃይሌን ሇማስሊት በጣም ምቹና 
ተመራጭ ነው፡፡ በአካሌም ሆነ በመንፇስ ሇመጠንከር የሚሻ ሰው 
የላሉት ሶሊትን ያዘውትር፡፡ አሊህ ይህን ሁለ በማወቁ ነው በቁርአን 
እንዯሚከተሇው በማሇት የላሉት ሶሊትን ትሩፊት (ፇዶኢሌ) የሚገሌጸው  

                                                
1
 ኢብን አሳኪር ታሪኹ ዱመሽቅ 
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 ٦: المزمل چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

“የላሉት መነሳት እርሷ (ሕዋሳትንና ሌብን) ሇማስማማት በጣም ብርቱ 
ናት፡፡ ሇማንበብም ትክክሇኛ ናት፡፡” (አሌ-ሙዘሚሌ፡6) 

ብዙ የአሊህ ባሮች በቀን ሇሚጠብቃቸው ታሊቅ ተሌእኮ መንፇሳዊ 
ኃይሌን የሚሞለትና ብርታትን የሚስሰነቁት በላሉቱ ሰዒታቸው ነው፡፡ 
የላሉትን ሶሊት ሳይሰግዴና ከዒሇማት ጌታ አሊህ ጋር በምስጢር 
ሳያንሾካሹክ የተዋጣሇት የሙስሉሞች መሪ መሆን የቻሇ ሰው አሌታየም 
በታሪክ ገፆችም ሊይ ስሙ አሌሰፇረም፡፡ 

እውነተኛው የላሉት ሶሊት ምስጢር የሚገሇጽሊቸው እነዚያ በሃቅ 
የተመሩና የአሊህ ወዲጅ ሇመሆን የወሰኑ ሲሆኑ ላሉታቸውን በቁርዒንና 
በሶሊት በማስጌጥ ጠባያቸው ይታወቃለ፡፡  

መ. ሶሊትና ደዒ (ፀልት) 

አንዴ ባሪያ ከአሊህ ፉት ሲቆም የአሊህን ጽንፌ አሌባ ኃያሌነት፣ 
ግርማዊነትና ታሊቅነት፣ እንዱሁም የራሱንም ኢምንትነት ማረጋገጥና 
መቀበሌ ይኖርበታሌ፡፡ ከዚያም በሙለ ተመስጦና ትህትና የአሊህን 
እርዲታና ከእርሱ የሚከጅሇውን ማንኛውንም ዒሇማዊም ሆነ መንፇሳዊ 
ጉዲይ ያቀርባሌ፡፡ ይህ ነው እንግዱህ ሶሊትና ደዒ የሚባሇው፡፡  

ደዒ (ፀልት) በኃይማኖታችን ውስጥ ትሌቅ ጠቀሜታ ያሇው ሲሆን 
የእኛን የሰው ሌጆችን ዯካማነትና ረዲት የሇሽነት በመሇኮታዊው ችልት 
ፉት የማቅረቢያ መንገዴ ነው፡፡  

አንዴ ባሪያ ጉዲዮቹን ይፇጽምሇት ዘንዴ ወዯ ኃያለ አሊህ ፉት ይዞ 
ሲቀርብ ከቃሊት ማነብነብ ባሇፇ ሌባዊ በመሆንና ጽሞናን ፌጹም ወዯ 
አሊህ በማዞር መሆን አሇበት፡፡ ይህም ሲሆን ሁሌጊዜም ቢሆን አሊህን 
በመፌራትና ምህረቱንም ተስፊ በማዴረግ መካከሌ መሆን የግዴ ነው፡፡ 
ሇምሳላ አንዴ ሰው አሊህ ኃጢአቱን እንዱምረው ከፇሇገ በደዒው 
(ሌመናው) ውስጥ ሙለ ትኩረት ማዴረጉንና ጉዲዩን በሙለ ሌቡ 
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ሇፇጣሪው ማቅረቡን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ በፀፀት የተቃጠሇ ሌብና 
እንባ የሚያወርደ ዒይኖች  የፇጣሪን ትኩረት የማግኘት እዴሊቸው ሰፉ 
ነውና፡፡  

በሁለም አጋጣሚዎችና ሁኔታዎች አንዴ አማኝ የአሊህ ባሪያ መሆኑን 
ከሚያረጋግጥባቸው መስፇርቶች አንደ ሁሌጊዜም እርሱን መሇመን 
መቻለ ነው፡፡ ባሪያ የመሆን ምስጢሩና የእውነተኛ አምሌኮት አስኳሌ 
የሚገኘውም አሊህን በተከታታይና በዘውታሪነት በመሇመን ነው፡፡ 
ምክንያቱም ሶሊትና ደዒ ወዯ አሊህ የሚወስደ ወሳኝ መንፇሳዊ 
መንገድች ናቸውና፡፡ አሊህ በቁርአን እንዱህ ብሎሌ፡-  

   ۈئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئوئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ 

 ١٨٦: البقرة چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

“ባሮቼም ከእኔ በጠየቁህ ጊዜ (እንዱህ በሊቸው)፡-“እኔ ቅርብ ነኝ፡፡ 
የሇማኝን ፀልት በሇመነኝ ጊዜ እቀበሇዋሇሁ፡፡ ስሇዚህ ሇእኔ ይታዘዙ 
በእኔም ይመኑ እነርሱ ሉምመሩ ይከጀሊሌና፡፡” (አሌ-በቀራህ፡186) 

ደዒ በሚዯጋገምበት ጊዜ በአንዴ አማኝ መንፇስ ውስጥ ይቀረጻሌ፡፡ 
ከዚያም አንዲች ዒሇማዊ ወይም መንፇሳዊ እክሌ ሲገጥመው ያንን በሰገባ 
ውስጥ እየተቀመጠ የተሳሇ ሰይፌ በሕሉናው ማኀዯር ቅርጽና መሌክ 
ይዞ የተቀረፀ ደዒ በማውጣት ሥራ ሊይ ያውሇዋሌ፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከሶሊታቸው በተጨማሪ እንባቸውን 
እያፇሰሱና ተረከዛቸው እስኪያብጥ ዴረስ አሊህን በጽኑ ይማፀኑትና 
ይሇምኑት ነበር፡፡ አጭርና ሌባዊ የሆነን ሌመና (ደዒ) የመውዯዲቸውን 
ያክሌ ከሌብ ያሌሆነን ማነብነብ ይጠለ ነበር፡፡ ተከታዮቻቸውንም 
እንዯሚከተሇው በማሇት ይመክራለ፡-  

“ባሪያው ወዯ ጌታው ይበሌጥ ቅርብ የሚሆነው ሱጁዴ ሊይ ሲሆን ነው፡፡ 
ስሇዚህ ሱጁዴ ባዯረጋችሁበት ጊዜ ብዙ የምትፇሌጉትን ነገር አሊህ 
ያሳካሊችሁ ዘንዴ ሇምኑት፡፡” (ሙስሉም)  
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አንዴ አማኝ ሁሌጊዜም በፀልትና አሊህን በመሇመን (በደዒ) መትጋት 
የሚገባው መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ በእምነት ወንዴሙ የሆነ ሰውም 
ደዒ እንዱያዯርግሇት መጠየቅ ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ሰው ምናሌባትም 
ዴሃ፣ ዯካማ ወይም ችግረኛ ቢሆን እንኳን አሊህ የእርሱን ሌመና 
ሉሰማው ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ 
ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ሙስሉም ሇላሊው ወንዴሙ በላሇበት ከሚያዯርግሇት የበሇጠ 
በፌጥነት ተቀባይነትን የሚያገኝ ደዒ የሇም፡፡”  (ቲርሚዚ) 

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ ጊዜ እንዱህ አለ፡-  

“ሙስሉም ሰው አሊህን አንዲች ነገር ከጠየቀ የሌቅና ባሇቤት የሆነው 
አሊህ የፇሇገውን ነገር ይሰጠዋሌ ወይም ዯግሞ ሉሰጠው በነበረው 
መሌካም ነገር ተመጣጣኝ የሆነ መጥፍ ነገርን ያስወግዴሇታሌ፡፡ ይህም 
የሚሆነው ሰውየው የጠየቀው የተከሇከሇን (ሏራም) ነገር ካሌሆነና 
ዝምዴናንም ካሌቆረጠ ነው፡፡”  

ይህን ያዲመጠ አንዴ ባሌዯረባቸው እንዱህ አሇ፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ አሊህ ብዙ ነገሮችን እንዱሰጠን እንፇሌጋሇን፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ!”  

“የአሊህ መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት መሇሱ፡-  

“የአሊህ ፀጋ እናንተ ከምትጠይቁት ነገር ሁለ በሊጭ ነው፡፡” (ቲርሚዚ) 

ኃያለ አሊህ ከሌብ (በኢኽሊስ) የተዯረገን ደዒ ውዴቅ አያዯርግም፡፡ ይሁን 
እንጂ የተወሰኑ ጉዲዮች ከእርሱ ቅዴመ ውሳኔ (ቀዯር) ጋር የማይሄደ 
ከሆኑ ምንም እንኳን በሌባዊነት (ኢኽሊስ) የተጠየቁ ቢሆንም ሇጊዜው 
ሊይቀበሊቸው ይችሊሌ፡፡ እንዯዚያም ቢሆን የአሊህ አገሌጋይ የሆነ ባሪያ 
ምን ጊዜም ቢሆን ተስፊ መቁረጥና እጆቹን ወዯ ፇጣሪው ከመዘርጋት 
መገታት የሇበትም፡፡ ምክንያቱ በእንዱህ ዒይነት ጊዜ የሚዯረግ ደዒ 
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ሇመጪው ዒሇም ከመሌካም ሥራ ክምችት ውስጥ ገብቶ ይቀመጣሌና፡፡ 
ኃያለ አሊህ እንዱህ አሇ፡-  

 ٦٠: المؤمنون چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ 

“ጌታችሁም አሇ፡- ሇምኑኝ እቀበሊችኋሇሁና፡፡ እነዚያ እኔን ከመገዛት 
የሚኮሩት ተዋራጆች ሆነው ገሃነምን በእርግጥ ይገቧታሌ፡፡” (አሌ-
ሙእሚን፡60) 

የአሊህ ነቢይ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“አንዴ ባሪያ ወዯ ኃጢአት የሚወስዯውን ነገር እስካሌጠየቀ፣ 
ዝምዴናውን እስካሌቆረጠና ውጤቱን ሇማየት እስካሌቸኮሇ ዴረስ ደዒው 
(ሌመናው) ተቀባይነት ሳያገኝ አይቀርም፡፡”  

በዚህ ጊዜ እንዱህ የሚሌ ጥያቄ ቀረበሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሆይ፣ ችኮሊ ማሇት ምንዴን ነው ” 
እንዱህ አለ፡-  

“ባሪያው ይሊሌ፡- “ደዒ አዯርጋሇሁ ሆኖም ግን ደዒዬ ተቀባይነት 
አሊገኘም፡፡” ይህን ካሇ በኋሊ ደዒ ማዴረጉን ያቆማሌ፤ ምክንያቱም 
ወዱያው ተቀባይነት ስሊሊገኘ፡፡ (ይህ ነው ችኮሊ ማሇት፡፡) (ሙስሉም)  

በተመሳሳይ ሁኔታ ነቢዩ ዘከሪያ (ዏ.ሰ.) እንዱህ በማሇት አሊህን 
ሇምነዋሌ፡-  

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

 “ዘካሪያም ጌታዬ ሆይ! ብቻዬን አትተወኝ፤ አንተም ከወራሾች ሁለ 
በሊጭ ነህ ሲሌ ጌታውን በተጣራ ጊዜ (አስታውስ)፡፡” (አሌ-አንቢያ፡89) 

ይህን የተናገሩት ሃይማኖታቸውን የሚያጠናክር ሌጅ እንዱሰጣቸው 
አሊህን በተማፀኑበት ጊዜ ነበር፡፡ ያንን ሌመናቸውን የተቀበሇው አሊህ 
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ያህያ የሚባሌ ምርጥ የአሊህ ባሪያና ነቢይ በመስጠት ሇጥያቄያቸው 
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

አንዴ ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.0.ወ.) አንዴ ሰው በእርሳቸው ሊይ 
መጀመሪያ ሰሇዋትና ሰሊምታ ሳያወርዴ ደዒ ሲያዯርግ አዩትና እንዱህ 
አለ፡-  

“ይህ ሰው ትዕግስት የሇውም፡፡”  ከዚያም ያንን ሰው ጠሩትና ሇመሊው 
ሕዝባቸው የሚሆን ማስገንዘቢያ እንዱህ በማሇት ሰጡ፡-  

“ከእናንተ አንዲችሁ ደዒ ሲያዯርግ በመጀመሪያ አሊህን ያመስግን፡፡ 
ከዚያም በእኔ ሊይ ሶሇዋትና ሰሊምታን ካወረዯብኝ በኋሊ ሚፇሌገውን 
ነገር ይጠይቅ፡፡” (ቲርሚዚ) 

የአሊህ መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.)፡- ‹‹አንዴ አማኝ ሰው የኃይማኖት ወንዴሙ 
ሇሆነ ሰው እርሱ ባሇበት ወይም እርሱ በላሇበት ደዒ ያዴርግሇት›› 
በማሇት መክረዋሌ፡፡ ኡመር (ረ.ዏ.) ኡምራ ሇማዴረግ ፇቃዴ ይሰጧቸው 
ዘንዴ ሲጠይቋቸው እንዱህ አሎቸው፡-  

“ወንዴሜ ሆይ! በደዒህ ውስጥ ጨምረን፡፡ የእኛን ነገር እንዲትዘነጋው፡” 
(ቲርሚዚ) 

ኡመር (ረ.ዏ.) እነዚህን ቃሊት ከክቡሩ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) አፌ እንዯሰሙ 
ምን እንዯተሰማቸው እንዱህ በማሇት ተናገሩ፡-  

“መሊውን ዒሇም ቢሰጡኝ እንኳ እነዚህን ቃሊት ስሰማ ካዯረብኝ ዯስታ 
የበሇጠ አሌዯሰትም፡፡” (አቡ-ዲውዴ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ሙስሉም በኃይማኖት ወንዴሙ ሇሆነ ሰው እርሱ በላሇበት ደዒ 
ቢያዯርግሇት ተቀባይነት ያገኛሌ፡፡ አንዴ ሰው ሇወንዴሙ ደዒ ባዯረገ 
ቁጥ መሌአክ ከጏኑ ይሆንና ሇእርሱ እንዱህ እያሇ ደዒ ያዯርግሇታሌ፡- 
“አሊህ ያንተንም ደዒ ይቀበሌህ፤ ተመሳሳዩንም ነገር ሊንተ ይስጥህ፡፡” 
(ሙስሉም፣ ኢብኑ ማጀህ) 
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ስሇሆነም እኛ ሁሊችን በእምነት ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን ሇሆኑት 
ሁለ አሊህ የዚህንም ሆነ የመጪውን ዒሇም መሌካም ነገር 
እንዱሇግሳቸው ሌንሇምንሊቸው ይገባናሌ ማሇት ነው፡፡  

በዚህች ጠፉ ዒሇም ከሁለም ነገር በሊይ ሉኖረን የሚገባው ነገር ተቅዋ 
(የአሊህ ፌራቻ) ነው፡፡ ይህን ተቅዋ እንዱሰጠንም ነው በሶሊታችን ሊይ 
ሁሌጊዜም አሊህን የምንጠይቀው፡፡ አንዴ ሰው ወዯ አሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) መጣና እንዱህ አሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኔ ወዯ አንዴ ቦታ ሌጓዝ ፇሌጌያሇሁ፤ ደዒ 
ያዴርጉሌኝ፡፡”  

እርሳቸውም እንዱህ አለት፡-  

“አሊህ ተቅዋ ይስጥህ፡፡” ሰውዬውም “ላሊ ነገርም ይጨምሩሌኝ የአሊህ 
መሌክተኛ!” አሇ፡፡  

“አሊህ ኃጢአትህን ይማርህ!” አሁንም ይህ ባሌዯረባቸው እንዱህ አሇ፡-  

“እናትና አባቴ መስዋእት ይሁኑሌዎና አሁንም ይጨምሩሌኝ የአሊህ 
መሌክተኛ!” 

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡- 

“የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ የትም ቦታ ብትሆን መሌካም ነገርን 
ሇመሥራት ያግራሌህ፡፡” (ቲርሙዚ) 

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሚከተለትን የነቢዩሊህ 
ኢብራሂምን (ዏ.ሰ.) ቃሊትና የነቢዩ ዑሣን (ዏ.ሰ.) ደዒ (ፀልት) እንዱህ 
በማሇት አነበቡ፡- 

“ጌታዬ ሆይ! እነርሱ (ጣኦታት) ከሰዎች ብዙዎችን አሳስተዋሌና 
የተከተሇኝም ሰው እርሱ ከእኔ ነው….” (ኢብራሂም፡36) 

“ብትቀጣቸው እነርሱ ባሮችህ ናቸው፡፡ ብትምራቸውም አንተ አሸናፉው 
ጥበበኛው ነህ፡፡” (አሌ-ማኢዲህ፡118) 
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ከዚያ በኋሊ እጆቻቸውን ወዯ ሊይ አንስተው እያሇቀሱ አቤቱታቸውን 
ሇአሊህ እንዱህ በማሇት አቀረቡ፡-  

“አሊህ ሆይ! ሕዝቤን (ኡማዬን) ጠብቅሌኝ፣ በእነርሱም ሊይ እዝነትህን 
አውርዴ፡፡” በዚህ ጊዜ ኃያለ አሊህ እንዱህ አሇ፡-  

“ጂብሪሌ ሆይ! ጌታህ ሁለንም ነገር ጠንቅቆ የሚያውቅ ቢሆንም (ሰዎች 
ይገነዘቡ ዘንዲ) ወዯ ሙሏመዴ ሂዴና ሇምን እንዯሚያሇቅስ ጠይቀው፡፡”  

ጂብሪሌ (ዏ.ሰ.) ወዯ አሊህ መሌእክተኛ ሲሄዴ የሚያሇቅሱት 
የተከታዮቻቸው ሁኔታ አስጨንቋቸው መሆኑን ገሇጹሇት፡፡ ጂብሪሌ 
ይህንን ዜና ይዞ ወዯሊቀው ጌታ ወዯ አሊህ ሲሄዴ እንዱህ አሇው፡- 

“ጂብሪሌ ሆይ! ወዯ ሙሏመዴ ሂዴና መሌካሙን ዜና ንገረው፤ 
ተከታዮችህን በተመሇከተ አንተን ከምናስዯስትህ በስተቀር ሃዘን ፇጽሞ 
አይነካህም፡፡” (ሙስሉም) 

እንግዱህ የእኛ ነቢይ ሇተከታዮቻቸው ይህን ያክሌ አዛኝና ሩህሩህ ነበሩ፡፡ 
ስሇዚህ እርሳቸው ሊሳዩን ፌቅርና ርህራሄ እኛ የምናሳያቸው አፀፊ ምን 
ይመስሊሌ? ይህን ሏዱስ በአንክሮ እያስተነተን ራሳችንን መጠየቅ ያሇብን 
ጥያቄዎች አለ፡፡ ምን ያህለን የእርሳቸውን ሱና (ፇሇገ ሕይወት) 
ተከትሇናሌ? ምን ያህለንስ ባሕሪያቸውን ወርሰናሌ?  

በአንዴ ወቅት ሰዎች ዝናብ እንዲጡ በማማረር ሇተወዲጁ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) 
አቤት አለ፡፡ በዚህ ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሚንበር 
(የመስበኪያ ሰገነት) እንዱዘጋጅሊቸው ጠየቁ፡፡ የጠየቁት ነገር ዘወትር 
የኢዴና የጀናዛ ሶሊት በሚሰገዴበት ቦታ ሊይ ተዘጋጀሇቸው፡፡ እዚያ ቦታ 
ሊይ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቀን ተወሰነ፡፡ ፀሃይዋ ከአዴማሱ ሊይ ቀይ 
መሆን ስትጀምር ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከመስገጃው ቦታ ዯረሱና ሚንበሩ ሊይ 
ወጡ፡፡ ከዚያም ተክቢር (አሊሁ አክበር) ካለ በኋሊ አሊህን አመስግነው 
የሚከተሇውን ተናገሩ፡-  

“ሃገራችሁ በዴርቅ እንዯተጠቃ፣ እንዱሁም ዝናብ በተሇመዯው ጊዜ 
እንዲሌዘነበና እንዯዘገየም ተናግራችኋሌ፡፡ አሊህ (ጥራትና ሌእሌና 
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ይገባውና) እርሱን እንዴትሇምኑት አዟችኋሌ፡፡ ሌመናችሁንም 
እንዯሚቀበሌ ቃሌ ገብቷሌ፡፡” ካለ በኋሊ የሚከተሇውን ደዒ አዯረጉ፡-  

“ምስጋና የሚገባው ሇዒሇማት ሁለ ጌታ ነው፡፡ እርሱ እጅግ በጣም 
ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ ነው፡፡ የፌርደ ቀን ባሇቤት ነው፡፡ ከአሊህ 
በስተቀር ጌታ የሇም፡፡ እርሱ የሻውን የሚሰራ ጌታ ነው፡፡ አንተ 
ጠባቂያችን ሆይ! አንተ አሊህ ነህ፡፡ ከአንተም ላሊ አምሊክ የሇም፡፡ አንተ 
ባሇፀጋ ነህ፡፡ እኛ ዯገሞ ዴሃ ነን፡፡ ዝናብ በእኛ ሊይ እንዱዘንብ አዴርግ፡፡ 
የምትሰጠንንም ዝናብ ሇእኛ ጥንካሬና ጉሌበት የሚያሊብሰን አዴርገው፡፡ 
ዘሊቂና ዘውታሪም አዴገው፡፡”  

ይህን ካለ በኋሊ እጃቸውን ወዯ ሊይ አነሱ፡፡ እጆቻቸውን በጣም ከፌ 
ከማዴረጋቸው የተነሣ የብብታቸው ነጩ ክፌሌ ይታይ ነበር፡፡ ከዚያም 
ጀርባቸውን ወዯሰዎች አዞሩ፡፡ ይህን ሲያዯርጉ እጃቸው አሁንም ወዯ ሊይ 
እንዯተዘረጋ ነበር፡፡ ከዚያም ፉታቸውን ወዯ ሰዎች አዞሩ፡፡ በመጨረሻም 
ከሚንበራቸው ሊይ ወርዯው ሁሇት ረክዒ ሶሊት ሰገደ፡፡ የሌቅና ባሇቤት 
የሆነው አሊህ ወዱያውኑ ዲመናዎችን ሊከ፡፡ ዲመናው በጉርምርምታና 
በመብረቅ እየታገዘ ሰማዩን ይገምሰው ጀመር፡፡ በአሊህ ፇቃዴም ብዙም 
ሳይቆይ መዝነብ ጀመረ፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯመስጊዲቸው 
የመመሇስ እዴሌ እንኳን ሳያገኙ ከሰማይ ሊይ እንዯጉዴ ይቀዲው ጀመር፡
፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇሶሊት የወጣው ሕዝብ ዝናብ ሸሽቶ 
ሲሮጥ ተመሌክተው ፇገግ ካለ በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“አሊህ የፇሇገውን ነገር ሇመስራት እንዯሚችሌ፣ እንዱሁም እኔ ባሪያውና 
የአሊህ መሌእክተኛ መሆኔን እመሰክራሇሁ፡፡” (አቡዲውዴ) 

ሰዎች ዝናብን በመከጀሊቸው ከሊይ በተመሇከትነው ሁኔታ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ደዒ ወዱያው ተቀባይነት አግኝቶ ሉዘንብ ችሎሌ፡፡ 
ከዚያን ጊዜም አንስቶ ዝናብ ሲጠፊና ዴርቅ ሲያይሌ ይህን ሱና 
በመከተሌ አሊህን መሇመን ተገቢ መሆኑ ሲወርዴ ሲዋረዴ መጥቷሌ፡፡  

የነቢዩ ባሇቤት ዒኢሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ትሊሇች፡-  
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“አንዴ ላሉት ከእንቅሌፋ ስነቃ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከጏኔ 
እንዯላለ አረጋገጥኩ፡፡ ምናሌባት ላሊዋ ሚስታቸው ጋር ሄዯው ይሆናሌ 
ስሌም አሰብኩ፡፡ ዙሪያውን በእጄ እየዲበስኩ መኖራቸውን ሇማረጋገጥ 
ስሞክር እጄ እግራቸውን ነካ፡፡ በዚህ ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ሱጁዴ ሊይ መሆናቸውን አወቅኩ፡፡ ከዚያም እያሇቀሱ እንዯሚከተሇው 
በማሇት አሊህን ሲማፀኑ ሰማሁ፡፡  

“አሊህ ሆይ! ከቁጣህ ታርቀኝ ዘንዴ ወዲንተ እጠጋሇሁ፡፡ ከቅጣትህም 
አመሌጥ ዘንዴ ይቅርታህን እሻሇሁ፡፡ አሊህ ሆይ! አንተኑ ፇርቼ ወዲንተ 
እንጂ ወዯ ላሊ ወዯማንም አሌሸሽም፡፡ እንዯሚገባህ አዴርጌም ሊመሰግንህ 
አሌችሌም፡፡ አንተ በእርግጥም ራስህን እንዲመሰገንከው ነህና!” 
(ሙስሉም፣ ቲርሚዚ) 

ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“በበዴር ቀን የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የቁረይሽ አጋሪዎችን 
ሲመሇከቱ ወዯ አንዴ ሺህ የሚጠጋ ቁጥር ነበራቸው፡፡ የእርሳቸው 
ተዋጊዎች ግን ሶስት መቶ አሥራ ሶስት ብቻ ነበሩ፡፡ በዚህ ጊዜ ወዱያው 
ፉታቸውን ወዯ ካዕባ (ቂብሊ) አዙረው እጆቻቸውን ወዯ ሊይ በማንሳትና 
ዴምጻቸውን ከፌ በማዴረግ የሚከተሇውን ተማጽኖ አቀረቡ፡-  

“አሊህ ሆይ! ቃሌ ኪዲን የገባህሌኝን ፇጽምሌኝ፡፡ አሊህ ሆይ! ዴሌን 
አቀዲጀኝ፡፡ አሊህ ሆይ! ይህችን የሙስሉም ሰራዊት ካጠፊሃት በምዴር 
ገጽ ሊይ አንተን ብቻ የሚያመሌክ አንዴም ሰው አይኖርም፡፡”  

በዚህ ሁኔታ እጆቻቸውን ወዯ ሊይ እንዲዯረጉ ከትከሻቸው ሊይ 
መጏናፀፉያቸው እስኪወዴቅ ዴረስ ሌመናቸውን ቀጠለ፡፡ ይህን 
ያስተዋለት አቡበከር (ረ.ዏ.) ወዯርሳቸው በመሄዴ መጏናፀፉያቸውን 
መሌሰው ካሇበሷቸው በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ሇአሊህ ያቀረቡት ሌመና በቂ ነው፡፡ ሌቅና 
የተገባው ጌታ በእርግጠኝነት ቃሌ የገባሌዎትን ይፇጽምሌዎታሌ፡፡”  
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በዚያው ቅጽበት ሌቅና የተገባው ጌታ እንዱሁም ክቡሩና ሌዐለ ጌታ 
የሚከተሇውን የቁርአን አንቀጽ አወረዯ፡-  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ 

 ٩ :األنفال چڀ  

“ከጌታችሁ እርዲታን በፇሇጋችሁ ጊዜ እኔ በሺህ መሊእክት ተከታታዮች 
ሲሆኑ እረዲችኋሇሁ ሲሌ ሇእናንተ የተቀበሊችሁን (አስታውቅ)፡፡” (አሌ-
አንፊሌ፡9) 

በዚያ እሇት አሊህ ቃሌ ኪዲኑን በመሙሊት ምእመናንን ሇመርዲት 
መሊእክትን አወረዯ፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 

አቡ ማሉክ (ረ.ዏ.) የሚባሌና ከሰዎች ጋር በጋራ የንግዴ ሥራ 
የሚያካሂዴ ሶሃባ ነበር፡፡ ይህ ሰው ታማኝና አሊህን የሚፇራም ነበር፡፡ 
በአንዴ ወቅት በጉዞ ሊይ እያሇ አንዴ ቀማኛ መንገደን ቆረጠበትና 
እንዱህ አሇው፡-  

“ያሇህን ነገር ሁለ አምጣ፡፡ ከዚያም እገዴሌሃሇሁ፡፡”  

“የምትፇሌገው ገንዘቤን ከሆነ መውሰዴ ትችሊሇህ፡፡” አሇ አቡ ማሉክ፡፡  

“እኔ የምፇሌገው አንተን መግዯሌ ነው፡፡”  አሇ ቀማኛው፡፡ በዚህ ጊዜ 
አቡ ማሉክ (ረ.ዏ.) “እንዯዚያ ከሆነ እንዴሰግዴ ብቻ ፌቀዴሌኝ፡፡” አሇው፡፡  

“የፇሇግኸውን ያክሌ መስገዴ ትችሊሇህ፡፡” አሇ ቀማኛው፡፡ ሶሊቱን ሰግድ 
ከጨረሰ በኋሊ አቡ ማሉክ የሚከተሇውን ደዒ አዯረገ፡-  

“አንተ በሌቦች ዘንዴ የተወዯዴከው ሆይ! አንተ የታሊቁ አርሽ ጌታ ሆይ! 
አንተ ያ የፇሇግከውን የምትሰራ ሆይ! በተባረከውና ማንም 
በማይወዲዯረው ክብርህ እንዱሁም በማይሇካው ንግሥናህና ዙፊንህን 
በሸፇነው ብርሃንህ ከዚህ መጥፍ ቀማኛ ሰው ታዴነኝ ዘንዴ 
እጠይቅሃሇሁ፡፡ በእርዲታህ ሇሁለም ዯራሽ የሆንከው አሊህ ሆይ! 
እባክህን እርዲኝ፡፡”  
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አቡ ማሉክ (ረ.ዏ.) ይህንን ተማጽኖ ሇሶስት ጊዜ ያክሌ ዯጋገመው፡፡ ሌክ 
ደዒውን እንዯጨረሰ በእጁ ጦር የጨበጠ ፇረሰኛ ሰው በብርሃን ፌጥነት 
ከመጣ በኋሊ ያንን ቀማኛ ገዯሇው፡፡ በአሊህ እዝነት ከመሞት የተረፇው 
አቡ ማሉክ ፇረሰኛውን እንዱህ አሇው፡- 

“እኔን እንዴትረዲኝ አሊህ የሊከህ ከቶ አንተ ማን ነህ?”  

ፇረሰኛው እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጠው፡-  

“እኔ በሰማይ ካለት የጌታህ ሰራዊቶች መካከሌ በአራተኛው ሰማይ ሊይ 
የምገኝ መሌአክ ነኝ፡፡ የመጀመሪያውን ደዒህን ስታዯርግ የሰማያት 
ዯጃፍች ሲሰነጣጠቁ ሰማሁ፡፡ በሁሇተኛው ደዒህ የሰማያት ተቀማጮችን 
ጩኸት ሰማሁ፡፡ ሶስተኛውን ተማጽኖህን ስታቀርብ እንዱህ ተባሇ “አንዴ 
ችግር የዯረሰበት ሰው እርዲታ ይሻሌ!” ይህን እንዯሰማሁ ይህን ዘራፉ 
እገዴሇው ዘንዴ እንዱሌከኝ አሊህን ሇመንኩት፡፡ የሌቅናው ጌታ አሊህ 
ፇቀዯሌኝና መጣሁ፡፡ አንዴ ማወቅ ያሇብህ ማንም ሰው ውደእ አዴርጏ 
አራት ረከዒ ሶሊቶችን ከሰገዯ በኋሊ ይህን ደዒ ቢያዯርግ በችግር ሊይ 
ቢሆንም ባይሆንም ደዒው ተቀባይነት ያገኛሌ፡፡” (ኢብኑ ሏጀር) 

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሇቤት የነበሩት ኡሙ ሰሇማህ (ረ.ዏ.) እንዱህ የሚሌ 
ጥያቄ ቀርቦሊቸው ነበር፡-  

“የምእመናን እናት ሆይ! የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከእርስዎ ጋር 
በሚሆኑበት ጊዜ የሚያዘወትሩት የትኛውን ደዒ ነው?” ኡሙ ሰሇማህ 
(ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጡ፡-  

“አሊህ ሆይ! አንተ ሌቦችን የምትሇዋውጠው ጌታ ሌቤን (ቀሌቤን) በአንተ 
ኃይማኖት እንዱረጋ አዴርግሌኝ፡፡” (ቲርሙዚ፣ አህመዴ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሕዝባቸውን ወዯ እውነተኛው ጏዲና 
እንዱመራሊቸው ብዙ ጊዜ ደዒ ያዯርጉ ነበር፡፡ ሇአብነት ያክሌ ሇየመን 
ሕዝቦች የሚከተሇውን ደዒ አዴርገዋሌ፡-  

“አሊህ ሆይ! ሌቦቻቸውን ወዯእኛ አዙራቸው፡፡” (ቲርሚዚ) 
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የጧኢፌ ሰዎች ከከተማቸው ያባረሯቸው ሲሆን በዴንጋይ 
ወግረዋቸዋሌ፣ የቻለትን ስዴብና በዯሌ ሁለ አዴርገውባቸዋሌ፡፡ ከዚያ 
በኋሊም ቢሆን እስከ 9ኛው ዒመተ ሂጅራ ዴረስ ሙስሉሞችን በጽኑ 
ሲከሊከለና ሲያጠቁም ኖረዋሌ፡፡ እንዯዚያም ሆኖ ሩህሩህ የሆኑት ነቢይ 
(ሰ.ዏ.ወ.) አሊህ ሇጧኢፌ ሕዝቦች መሌካም ነገር እንዱያመጣሊቸው 
እንዱህ እያለ ይጠይቁ ነበር፡-  

“ጌታዬ ሆይ! ሰቂፌን ወዯ ቀናው መንገዴ ምራት፡፡ ወዯእኛ እንዱመጡም 
አዴርጋቸው፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አሉን ቃዱ (ዲኛ) አዴርገው ወዯ የመን 
ሲሌኳቸው በአጏታቸው ሌጅ ዯረት ሊይ በጉጉት እጃቸውን ካስቀመጡ 
በኋሊ የተጣሇባቸውን ከባዴ ኃሊፉነትና ሸክም እያሰቡ የሚከተሇውን ደዒ 
አዯረጉሊቸው፡-  

“አሊህ ሆይ! ሌቡን ወዯ ሃቅ ምራው፡፡ እንዱሁም ምሊሱንም በሃቅ ሊይ 
እንዱፀና አዴርገው፡፡”  

ዒሉ (ረ.ዏ.) ከጊዜ በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“ከዚያ ደዒ በኋሊ በሁሇት ሰዎች መካከሌ አሌፇረዴኩም፣ ምንም ዒይነት 
ማመንታት የማይታይብኝ ሆኜ ቢሆን እንጂ፡፡” (ኢብኑ ማጀህ) 

በታሊቁ ሏጅ መጠናቀቂያ ሊይ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ 
እጃቸውን ከግመሊቸው ሊይ ላሊኛውን እጃቸውን ዯግሞ ከፌ አዴርገው 
ባርነታቸውንና የሌባቸውን ረቂቅነት አጉሌቶ ያሳየውን ቀጣዩን ረዥም 
ደዒ አዯረጉ፡፡ የደዒው የተወሰነው ክፌሌ ከዚህ በታች ቀርቧሌ፡-  

“አሊህ ሆይ! አንተ ራስህን እንዲመሰገንከውና እኛም ምንግዜም ፇጽሞ 
ሌናመሰግንህ በማንችሌበት መንገዴ የተመሰገንክ ነህ፡፡ አሊህ ሆይ ! 
ሶሊቴ፣ አምሌኮቴ፣ ሕይወቴም ሆነ ሞቴ የዒሇማት ጌታ ሇሆንከው ሊንተ 
ነው፡፡ የምመሇሰውም ወዲንተ ብቻ ነው፡፡  

አሊህ ሆይ! ከመቃብር ስቃይ እጠበቅ ዘንዴ ወዲንተ እጠጋሇሁ፡፡ ሌብን 
ከሚያጥሇቀሌቀው የሰይጣን ጉትጏታ እንዱሁም ጉዲዮቼን ሁለ ሊንተው 
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እተዋሇሁ፡፡ አሊህ ሆይ! ኃያሌ አውል ነፊስ ከሚያመጣው አስከፉ 
ውዴመት ባንተው እጠበቃሇሁ፡፡  

አሊህ ሆይ! ሇዒይኖቼ፣ ሇጆሮዎቼና ሇሌቤ ብርሃንን አዴርግሌኝ፡፡ አሊህ 
ሆይ! ከጤነኝነት ወዯ ዴውይነት አሌረማመዴ ዘንዴ፣ በዴንገት የሚይዝ 
ከሆነው ከቅጣትህ ነጻ እሆን ዘንዴም ከቁጣህም እተርፌ ዘንዴ አንተኑ 
እማፀናሇሁ፡፡ አሊህ ሆይ! ወዯ ቀናው መንገዴህ ምራኝ፡፡ ያሇፇውንም ሆነ 
መጪውን ሃጢአቴን ማረኝ፡፡  

የሰማያትና የምዴር ፇጣሪ የሆንከው አሊህ ሆይ! በዯረጃዎች ከፌ 
የምታዯርገው፣ ፀጋዎችንም የምታጏናጽፇው በእርግጥ አንተ ነህ፡፡ 

አሊህ ሆይ! ንግግሬን ታዲምጣምሇህ፡፡ የት እንዲሇሁም ታያሇህ፡፡ እኔን 
የሚመሇከት ግሌጽም ሆነ ስውር የሆነውን ነገር ሁለ ታውቃሇህ፡፡ ከእኔ 
ጉዲይ ሊንተ የሚሰወርብህ አንዲች ነገር የሇም፡፡ እኔም ረዲት የሇሽና ዴሃ 
ነኝ፡፡ ትረዲኝና ታዝንሌኝ ዘንዴ እማፀንሃሇሁ፡፡ እኔ ስህተቴን እቀበሊሇሁ፡፡ 
ጠባቂዬ ሆይ! ሇፀልቴ መሌስ እንዲትነፌገኝ፡፡ ሇእኔም ዯግና ሩህሩህ 
ሁንሌኝ፡፡ አንተ ከሚሌሇመኑት ሁለ ምርጡና ከሰጭዎች ሁለ በሊጩ 
ሆይ፡፡”1  

አቡ ኡማማ (ረ.ዏ.) እንዱህ አለ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ብዙ ዒይነት ደዒዎችን አንብበውሌናሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ እኛ ሌናስታውሳቸው አሌቻሌንም፡፡ አንዴ እሇት እንዱህ 
አሌናቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እርስዎ በዙ ዒይነት ደዒዎችን አነበቡሌን፡፡ 

ይሁን እንጂ እኛ ሁለንም በቃሊችን ሌንይዛቸው አሌቻሌንም፡፡” በዚህ 
ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

                                                
1
 የኢብን ከሲር አሌ-ቢዲያን እንዱሁም የኢብን ቀይም ዛደሌ መዒዴን 
ተመሌከት፡፡  
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“እነዚያን ሁለ ደዒዎች የሚያጠቃሌሌ የሆነን ደዒ አሌነግራችሁምን? 
እንዱህ በለ፡- “አሊህ ሆይ! እኛ ነቢይህ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) የጠየቁህን 
መሌካም ነገሮች ሁለ ትሰጠን ዘንዴ እንጠይቅሃሇን፡፡ እንዱሁም ነቢይህ 
ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) እነዴትጠብቃቸው ከጠየቁህ መጥፍ ነገሮች ሁለ 
ትጠብቀን ዘንዴ እንጠይቅሃሇን፡፡ እርዲታ ሲጠየቅ መስጠት የሚችሌ 
ብቸኛው ጌታ አንተ ነህና፡፡ የሰው ሌጅ በዚህችም ሆነ በመጪው ዒሇም 
የፇሇገውን እንዱያገኝ ማዴረግ የምትችሇውም አንተ ብቻ ነህና፡፡  
ሃጢአትን ሇማስወገዴ ጥንካሬ ያሇው እንዱሁም አምሌኮት የሚገባው 
ከአሊህ በስተቀር አንዴም የሇም፡፡”  

አነስ (ረ.ዏ.) የሚከተሇውን አስተሊሌፇዋሌ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ ጊዜ በህመም ምክንያት ብዙ ክብዯት 
የቀነሰን ሰው ከጠየቁት በኋሊ እንዱህ አለት፡-  

“አሊህ አንዲች ነገር እንዱያዯርግሌህ አሌፀሇይክምን? ወይም አንዲች ነገር 
ይሰጥህ ዘንዴ አሌጠየቅከውምን?” ታማሚው ሰውም እንዱህ አሇ፡-  

“አዎን እንዱህ ብዬ ሇምኘው ነበር፡- አሊህ ሆይ! ቅጣቴን በዚህችው 
ዒሇም ሊይ አዴርግሌኝ፡፡ ከመጪው ዒሇም ቅጣት ግን ነጃ አዴርገኝ፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሇአሊህ ጥራት ይገባው፡፡ ይህንን ሇመቋቋም አቅም አይኖርህም፡፡ እንዱህ 
ብሇህ አትሇምነም ነበርን?  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

 ٢٠١: البقرة چې  ې  ې   

“ጌታችን ሆይ! በዚህች ዒሇም ሊይ መሌካም ነገር ስጠን በቀጣዩም አሇም 
መሌካም ነገር ስጠን፡፡ እንዱሁም ከእሳት ቅጣት ጠብቀን፡፡” (በቀራህ፡
201) 
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ሰውየው ይህን ካሇ በኋሊ ከህመሙ ተፇወሰ፡፡ ስሇሆነም አሊህን 
የምንጠይቀውን ጉዲይ በተመሇከተ ጠንቃቆች መሆን ይገባናሌ፡፡ 
እንዱሁም አሊህን ስንበይቅ የደዒን ሥነ ምግባሮች ማሟሊት ይኖርብናሌ፡
፡ እኛ እንዯምንፇሌገውና በመሰሇን መሌኩ ሳይሆን ሁሌጊዜም አሊህን 
ስንጠይቅ መሌካም ነገርንና ዯህንነትን ነው መጠየቅ ያሇብን፡፡ ደዒችን 
ይበሌጥ  እንዱሰምርሌን ከሻን ዯግሞ የአሊህ መሌእክተኛ በተሇያዩ 
ጊዜያት ሇተሇያዩ ነገሮች ያዯረጓቸውን ደዒዎች ማጥናት (መሏፇዝ) 
ይኖርብናሌ፡፡ ይህ ነው ፌቱንና ብቸኛ የሆነው መፌትሄ፡፡  

ዒሉ (ረ.ዏ.) እንዲስተሊሇፈት  ሥራ እንዱሰራሊቸው የተዋዋለት አንዴ 
ባሪያ ወዯርሳቸው መጣና እንዱህ አሊቸው፡-  

“እዲዬን መክፇሌ ስሊሌቻሌኩ እርዲታ አዴርግሌኝ፡፡” እርሳቸው ግን 
እንዱህ አለት፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ያስተማሩኝን ነገር ሊስተምርህን? ይህንን 
ደዒ ማዴረግህን እስከቀጠሌክ ዴረስ ከሁለም በሊይ የሆነው አሊህ የእዲህ 
መጠን የሰቢርን ተራራ ቢያክሌ እንኳን ይከፌሌሌሃሌ፡፡” ይህን ካለ በኋሊ 
የሚከተሇውን ደዒ አነበቡ፡-  

“አሊህ ሆይ! የተፇቀዯ በሆነው ሲሳይህ አብቃቃኝ፡ እንዱሁም ያሌተፇቀዯ 
ከሆነው አርቀኝ (ጠብቀኝ)፡፡ ከአንተ ላሊ በማንም ሊይ ጥገኛ 
እንዲሌሆንም እዘንሌኝ፡፡” (ቲርሚዚ) 

በአንዴ ወቅት በባሌካን ምዴር እንዱህ ሆነ…  

የኦቶማን ቱርክ ሱሌጣን ሙራዴ ቀዲማዊ በኮሶቮ ሜዲዎች ሊይ ሲጓዝ 
ኃያሌ አውል ነፊስ የቀሰቀሰው አቧራ ሰማይ ምዴሩን አጨሇመው፡፡ 
በዚህም የተነሣ ምንም ነገር አይታይም ነበር፡፡ ያ ላሉት ምሕረት 
የመሇመኛ ላሉት ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሁሇት ረክዒ ሶሊት ከሰገዯ በኋሊ 
ሱሌጣን ሙራዴ እንባው ከአይኖቹ እየተንከባሇሇና ወዯ ጺሙ እየሰረገ 
የሚከተሇውን ደዒ አዯረገ፡-  
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“ጌታዬ ሆይ! ይህ ማእበሌ የተነሳው ዯካማና ረዲት የሇሽ ጀሆንኩት 
ባሪያህ ኃጢአት ምክንያት ከሆነ እነዚህን ምስኪን ወታዯሮቼን 
አትቆጣቸው፡፡ እነርሱ ወዯዚህ የመጡት የአንተን ስም ከፌ ሇማዴረግና 
ኢስሊምን ሇማስፊፊት ነውና፡፡ 

“ጌታዬ ሆይ! በዚህ ዒመት ውስጥ አንዴም ጊዜ ሇሽንፇት አሌዲረግኸኝም፡
፡ ሁሌጊዜም ሌመናየን ትቀበሇኛሇህ፡፡ አሁንም ወዲንተ ተመሌሼያሇሁ፡፡ 
ሌመናየን ተቀበሇኝ፡፡ ዝናብ አዝንብሌን፡፡ ይህንን አቧራም አስወግዴሌን፡፡ 
የከሃዱያኑን ፉት እየተመሇከትን ፉት ሇፉት እንገጥማቸው ዘንዴ 
አዴርግሌን፡፡  

“ጌታዬ ሆይ! እነዚህ ባሮችህም ሆነ መሊው ሃብት ያንተ ነው፡፡ እኔ 
ዯካማና ረዲት የሇሽ ባሪያህ ነኝ፡፡ ሃሳቤንና ምስጢሬንም ጠንቅቀህ 
ታውቀዋሇህ፡፡ ዒሊማየ ሃብትና ንብረትን መሰብሰብ አይዯሇም፡፡ እኔ 
የምሻው ምንጊዜም አንተን ማስዯሰት ብቻ ነው፡፡  

ጌታዬ ሆይ! እነዚህን አማኝ ወታዯሮች በከሃዱያን እጅ እንዱሸነፈ 
አታዴርግ፡፡ ሁለም ሙስሉሞች ሉያከብሩት በሚችለት ዴሌ 
አንበሽብሻቸው፡፡ አንተ ከሻህም እነዚህን ባሮችህን ሇዚያ ዯስታ ሰማእት 
እንዱሆኑ አዴርጋቸው፡፡  

ጌታዬ ሆይ! እኔንም የብዙ ሙስሉሞች ማሇቅ ምክንያት አታዴርገኝ፡፡ 
እነርሱን አግዛቸውኧ ዴሌንም አጏናጽፊቸው፡፡ እኔ ግን ራሴን ሊንተ 
በማቅረብ ሰማእት እንዴሆንና ከሰማእታቱ ባሮችህ ጋርም ሇመቀሊቀሌ 
እሻሇሁ፡፡ እኔ ሇእነዚህ የኢስሊም ወታዯሮች የሰማእትነትን መንፇስ 
ሌዘራባቸው እሻሇሁ፡፡ እባክህ! የሰማእትነትን ዯረጃ አጏናጽፇኝ፡፡  
የሇመንኩህን አሁኑኑ ትሰጠኝ ዘንዴ በእዝነትህና በችሮታህ 
እጠይቅሃሇሁ፡፡… አሚን!”  

ይህን ሌባዊና ከውስጥ ስሜት ፇንቅል የወጣ ደዒ ካዯረገ በኋሊ ሱሌጣኑ 
ሌዩ በሆነ ጽሞና ቁርአን ማንበቡን ቀጠሇ፡፡ ከዚያ በኋሊ የእዝነት ዲመና 
ሲያንዣብብ ብዙም አሌቆየ፡፡ በኮሶቮ ገሊጣ ሥፌራዎች ሊይም ከባዴ 
ዝናም ወረዯ፡፡ ነፊሳም ፀጥ አሇ፡፡ አቧራውም እረጭ አሇ፡፡  
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ከዚያ በኋሊ ጠሊት በግሌጽ ሜዲ ሊይ ፉት ሇፉት እየታየ ይታጨዴ ያዘ፡፡ 
ስምንት ሰዒት በፇጀ ውጊያም ዴለ የሙስሉሞች ሆነ፡፡ ከጦርነቱ በኋሊ 
ሱሌጣን ሙራዴ ኻን በቆሰለትና በተሰውት ወታዯሮቹ መካከሌ 
በመዘዋወር ሊይ ነበር፡፡ አንዴ የቆሰሇ የሰርቢያ ወታዯር እንዯምንም 
ከቆመ በኋሊ እንዱህ አሇ፡-  

“እባካችሁ! ወዯ ሱሌጣኑ ሄጄ እጃቸውን ከሳምኩኝ በኋሊ ሙስሉም 
ሇመሆን እፇሌጋሇሁ፡፡” ከዚያም ያ ቁስሇኛ እንዯሆነ የተገመተ ወታዯር 
የሱሌጣኑን እጅ ሉስም ተንቀሳቀሰ፡፡ ከዚያም ሌክ ሱሌጣኑ አጠገብ 
እንዯዯረሰ በሚያስዯንቅ አኳኋን በክንደ ውስጥ ዯብቆ ያስቀመጠውን 
ሰይፌ በሱሌጣኑ ዯረት ሊይ ሸቀሸቀው፡፡ እናም የሱሌጣኑ ደዒ መሌስ 
አገኘ፡፡ አዎን! ሌመናው ምርጥ በሆነ አኳኋን መሌስ አገኘ፡፡ እነሆ 
ሱሌጣን ሙራዴ ቀዲማዊ በዚያ ከይሲ ሰው አጅ ሰማእትነቱን ተቀበሇ… 

ሇማጠቃሇሌ ደዒ (አሊህን መሇመን) አሊህን ከማምሇክና የእርሱ ባሪያ 
ከመሆን አንጻር ማእከሊዊ ሥፌራን ይይዛሌ፡፡ ይህም ሉሆን የሚችሌበት 
ምክንያት ባሪያው ዯካማነቱንና ረዲት የሇሽነቱን በመገንዘብ እጆቹን 
ወዯሰማይ ዘርግቶ ፇጣሪውን የሚማፀንበትን ሁኔታ የዒሇማቱ ጌታ አሊህ 
ስሇሚወዯው ነው፡፡  

ሇዚህም ነው አሊህ እርሱን ከመሇመን የሚኮሩና የሚብቃቁ ሰዎችን 
በአሳማሚ ቅጣት እንዯሚበቀሊቸው በቁርአን የሚገሌፀው፡-  

   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ ڀ  ٺچ 

 ٦٠:غافر چٹ    ڤ  ڤ  

“ጌታችሁም አሇ! ሇምኑኝ እቀበሊችኋሇሁና፡፡ እነዚያ እኔን ከመገዛት 
(ከመሇመን) የሚኮሩት ተዋራጆች ሆነው ገሃነምን በእርግጥ ይገባለ፡፡” 
(ጋፉር፡8) 
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ሠ- ትህትና (ተዋደዕ) እና ኹሹዕ 

‘ኹሹዕ’ የሚሇው የአረብኛ ቃሌ አሊህን በጥሌቅ ስሜት ማፌቀርና 
አክብሮት የተመሊበት ፌርሃት ማሳዯርን ያመሇክታሌ፡፡  

የኹሹዕ መንፇስ የሚያዴረው በሌብ ሊይ ይሁን እንጂ የሚገሇፀው ግን 
በላሊው የሰውነት ክፌሌ ሊይ በመሆኑ ሁሇት ዒይነት መሌክ አሇው፡-  

ኹሹዕ በሌብ ሊይ የሚያዴር ሇፇጣሪ የመተናነስና የርሱን ሌእሌና 
የመረዲት ስሜት ነው፡፡ ይህ ስሜት የተሰማት ነፌስ የአሊህን ትእዛዛት 
አሜን ብሊ በመቀበሌ እስከመጨረሻው የችልታዋ ጠርዝ ዴረስ 
በአክብሮትና በትህትና ትፇጽማሇች፡፡  

ኹሹዕ በላሊ በኩሌ በውጫዊው አካሌ ሊይ ይንፀባረቃሌ ሲባሌ የባሪያው 
ውስጥ ማሇትም ሌቡ (ቀሌቡ) እና ነፌሱ አሊህን ሲፇሩ ይህ ሁኔታ 
በውጫዊው የአካሌ ክፌልቹ ሊይ ክብርን፣ እርጋታን፣ የብርሃን ፀዲሌን 
(ኑር) በማሊበስ ተገሌፆ ስሇሚታይ ነው፡፡ ሇምሳላ አንዴ ሰው ሲሰግዴ 
ዒይኖቹ ወዱያና ወዱህ ሳይቃብዙ ተረጋግተው በአንዴ ሥፌራ ሊይ 
የሚያተኩሩ ከሆነ ይህ በራሱ ሰውየው ኹሹዕ እንዲሇው ያሳያሌ፡፡  

ኹሹዒ በአንዴ ሰው የእሇት ተእሇት ሕይወትና በአምሌኮቱ ሊይ 
የሚኖረውን ተጽእኖ ሇማወቅ ቀሊለ ዘዳ የተባረኩትን ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እና የባሌዯረቦቻቸውን ዜና መዋእሌ መመርመር ነው፡፡ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ማንኛውንም የሕይወታቸውን እንቅስቃሴ 
ከመጪው ዒሇም ጋር አስተሳስረው ቢሆን እንጂ አይመሇከቱም፡፡ አንዴ 
ሰው ፇጣሪውን በሚያመሌክበት ጊዜ ከዚያች ቅጽበት በኋሊ የመኖር 
እዴሌ እንዯማያገኝና የመጨረሻ ግንኙነቱ እንዯሆነ አዴርጏ እንዱያስብ 
ነበር የሚሹት፡፡  

አንዴ ጊዜ አንዴ ባሌዯረባቸው ወዯ አሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ዘንዴ 
መጣና እንዱህ አሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እጥር ምጥን ያሇች ምክር ይስጡኝ፡፡” በዚህ 
ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለት፡-  
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“ሶሊትህን ስትሰግዴ ከዚህች ዒሇም ሇመጨረሻ ጊዜ እንዯሚሰናበት ሰው 
ብጤ እያሰብክ ይሁን፡፡ ቆየት ብሇህ ይቅርታ የምትጠይቅበት የሆነን ቃሌ 
አትናገር፡፡ በሰዎች እጅ ሊይ ባሇ ነገር አትቅና፡፡” (ኢብኑ ዯጃህ፣ አህመዴ) 

ሶሊት የሚጠቅመውና ተቀባይነትም የሚያገኘው በንቃት፣ በኹሹዕና 
በተመስጦ ሲሰገዴ ነው፡፡ የሶሃቦችና ከእነርሱም በኋሊ ፇሇጋቸውን 
የተከተለ ሰሇፌ አባቶች ዋነኛው ፀጋቸው ይህን ባህሪ በሌባቸዉ ውስጥ 
ዘውታሪ ማዴረጋቸው ነበር፡፡  

አብዯሊህ ኢብኑ መስዐዴ (ረ.ዏ.) ጓዯኞቻቸውን እንዱህ እንዲሎቸው 
ተወስቷሌ፡-  

“እናንተ ከሶሃቦች የበሇጠ ትሰግዲሊችሁ፡፡ እንዱሁም ትግሌ 
ታዯርጋሊችሁ፡፡ ይሁን እንጂ እነርሱ ከእናንተ ይበሌጣለ፡፡”  

“እነርሱ ከእኛ ሉበሌጡ የቻለት በምንዴን ምክንያት ነው” ተብሇው 
ሲጠየቁ እንዱህ አለ፡-  

“እነርሱ ከዚህ ዒሇም ጣጣ በመራቅና ስሇመጪው ዒሇም በመጨነቅ 
ከእናንተ የተሻለ ስሇነበሩ ነው፡፡” (ኢብኑሌ-ጅውዚ) 

በሶሊት ሊይ መመሰጥና በኹሹዕ መስገዴ በመጪው ዒሇም ሇስኬት 
ሇመብቃትና መዴህን ሇማግኘት ወሳኝ ነው፡፡ አሊህ ይህን እውነታ 
በቁርአን እንዱህ በማሇት ይገሌፀዋሌ፡-  

 ٢ - ١: المؤمنون چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

“ምእመናን ፌሊጏታቸውን ሁለ በእርግጥ አገኙ (ዲኑ)፡፡ እነዚያ እነርሱ 
በስግዯታቸው ውስጥ (አሊህን) ፇሪዎች፡፡” (አሌ-ሙእሚኑን፡1-2) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከአንዴ የአሊህ ባሪያ መሌካም ሥራ ውስጥ 
በፌርደ ቀን በመጀመሪያ የሚገመገመው ሶሊቱ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን 
አንዴ ሰው ሶሊቱን ከሰገዯ በኋሊም የሶሊቱ ተቀባይነት የሚመዘነው 
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ሰውየው ሲሰግዴ በነበረው ኹሹዕና ተመስጦ ሌክ እንዯሆነ እንዱህ 
በማሇት አስቀምጠውታሌ፡-  

“አንዴ ባሪያ ሶሊት ይሰግዲሌ፡፡ ዲሩ ግን የሚመዘገብሇት አንዴ አሥረኛው 
ወይም አንዴ ዘጠነኛው፣ ወይም አንዴ ስምንተኛው፣ ወይም አንዴ 
ስዴስተኛው፣ ወይም አንዴ አምስተኛው፣ ወይም አንዴ አራተኛው፣ 
ወይም አንዴ ሶስተኛው፣ ወይም ግማሹ ይሆናሌ፡፡” (አቡዲውዴ) 

ይህ የሚያሳየን አንዴ የአሊህ ባሪያ ሶሊት ስሇሰገዯ ብቻ ተቀባይነት 
ያገኛሌ ማሇት እንዲሌሆነና ሶሊታችንን ሁሌጊዜም አቅማችን በቻሇው 
ያክሌ ተጠንቅቀን መስገዴ ያሇብን መሆኑን ነው፡፡ ሁኔታው በጣም 
አሳሳቢ ነው፡፡ ማንም ሰው ቢሆን በእርግጠኝነትና አፈን ሞሌቶ ሶሊቴን 
አሊህን እየፇራሁ ሰግጃሇሁ ብል ሇመናገር አይችሌም፡፡ የጉዲዩን 
አሳሳቢነት ይበሌጥ የሚያጏሊው ዯግሞ አሊህ እንዯሚከተሇው ባለ 
የቁርአን አንቀፆች የሚሰጣቸው ማስገንዘቢያዎች ናቸው፡- 

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

    ﯁   ﯀   ﮿   ﮾    ٤٦ - ٤٥: البقرة چ﮽  

“በመታገስና በሶሊት ተረደ፡፡ እርሷም (ሶሊት) በፇሪዎች ሊይ እንጅ 
በላሊው ሊይ በእርግጥ ከባዴ ናት፡፡ እነዚያ እነርሱ ጌታቸውን የሚገናኙ 
እነርሱም ወዯእርሱ ተመሊሾች መሆናቸውን የሚያረጋግጡ በሆኑት (ሊይ 
እንጂ ከባዴ ናት፡፡” (አሌ-በቀራህ፡ 45-46) 

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇአሊህ የነበራቸውን ፌራቻ አብደሊህ ቢን 
ሺህር (ረ.ዏ.) ሲገሌጽ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ ወዯ አሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ስሄዴ እየሰገደና 
እያሇቀሱም ነበር፡፡ ሇቅሷቸው የፇጠረውን ዴምጽ ሳዲምጠው ዯረታቸው 
የሚፇሊ ይመስሌ ነበር፡፡” (አቡዲውዴ፣ አህመዴ) 

ዒኢሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሊሇች፡-  
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“አቡ ጃህም (ረ.ዏ.) በአንዴ ወቅት በጥሌፌ ያሸበረቀ ቀሚስ ሇአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በስጦታ አበረከተሊቸው፡፡ እርሳቸውም ሇብሰው 
ሰገደበት፡፡ ሆኖም ግን ሶሊታቸውን እንዯጨረሱ እንዱህ አለ፡-  

“ይህን ቀሚስ ሇአቡ ጃህም መሌሱሇት፡፡ ዒይኖቼ በጥሌፍቹ ሊይ 
ተማረኩ፡፡ ሶሊት ውስጥ መሆኔን እንኳን እስክዘነጋ ዴረስ ረበሸኝ፡፡” 
(ሙወጠእ፣ ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሏጅን ሥርአት ሇሕዝባቸው በሚገባ 
ያስተማሩት በመሰናበቻው ሏጅ ጊዜ ነበር፡፡ ሌክ እንዯላልች የአምሌኮት 
ክፌልች ሁለ ሏጅም ጥሌቅ ተመስጦና ኹሹዕ እንዯሚያስፇሌገው በዚያ 
ጊዜ አብራርተዋሌ፡፡  

በዚያው ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) በአረፊ ቀን ከአረፊት ወዯ ሙዝዯሉፊ 
እየተመሇሱ ሳለ የተወሰኑ ሰዎች ከኋሊቸው እየጮሁና ግመልቻቸውንም 
እየዯበዯቡ ያስጓሯቸው ነበር፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯነዚያ ሰዎች 
በዘንጋቸው እያመሇከቱ እንዱህ አለ፡-  

“ሰዎች ሆይ! ረጋ በለ፡፡ ራሳችሁንም ተቆጣጠሩ፡፡ በመቸኮሌ የምታገኙት 
ምንዲ (አጅር) አታገኙም፡፡” (ቡኻሪና ሙስሉም) 

ዒሉ (ረ.ዏ.) እንዱህ አለ፡-  

“ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ ሰው ሶሊት ሊይ ሆኖ በጺሙ ሲጫወት 
ተመሌክተው እንዱህ አለ፡-  

“ሌቡ ውስጥ ኹሹዕ (ሇአሊህ በአክብሮት መተናነስ) ቢኖረው ኖሮ እጆቹም 
(አካሊቱም) አዯብ ይኖራቸው ነበር፡፡”  

እናቷ ኡሙ ሩማን (ረ.ዏ.) አንዴ ጊዜ እንዱህ እንዲሎት ዒኢሻ (ረ.ዏ.) 
አስተሊሌፊሇች፡-  

“አንዴ ጊዜ እየሰገዴኩ እያሇሁ ወዱያና ወዱህ እወዛወዝ ነበር፡፡ ይህን 
ሁኔታዬን ያስተዋለት አቡበከር (ረ.ዏ.) በኃይሌ የገሰጹኝ ከመሆኑ የተነሳ 
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ሶሊቴን ሊቋርጥ ምንም ያህሌ አሌቀረኝም ነበር፡፡ ከዚያ በኋሊ የአሊህ 
መሌክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሚከተሇውን ተናግረዋሌ ብሇው ተረኩሌኝ፡-  

“አንዲችሁ ሶሊት ሊይ ከቆመ መሊ አካሊቱ ተረጋግቶና በታሊቅ አክብሮት 
መሆን አሇበት፡፡ ሌክ እንዯ አይሁዲውያን ወዯኋሊና ወዯፉት መወዛወዝ 
የሇበትም፡፡ እግሮችና እጆች አንዴ ቦታ ሊይ ረግተው መቆማቸው 
ሶሊታችን የተሟሊ እንዱሆን ከሚያዯርጉት ሁኔታዎች አንደ ነው፡፡  

ነቢዩ ሱሇይማን (ዏ.ሰ.) ምንም እንኳን ስፌር ቁጥር የላሇውን ሃብትና 
ታሊቅ ንግሥና ቢሰጣቸውም ከዚህች ዒሇም ውዳታ፣ ከቁሳዊ ፌቅር 
ራሳቸውን በማራቅ ቀሇሌ ያሇ ሕይወትን ይመሩ ነበር፡፡ በዚህ 
ባህሪያቸውም በመግፊት አሊህን የሚፇሩ፣ ትሁትና የማይኮሩ ነበሩ፡፡ 
የእርሳቸውን ባሕሪ ይበሌጥ የሚያንፀባርቅ አባባሌ ከዚህ በታች 
ተጠቅሷሌ፡፡  

“ያንን ሁለ ማሇቂያ የላሇው ፀጋ የተሰጡት ሱሇይማን (ዏ.ሰ.) አሊህን 
እጅግ ከመፌራታቸው የተነሣ በሕይወታቸው አንዴም ጊዜ እንኳን ወዯ 
ሰማይ ተመሌክተው አያውቁም፡፡” (ኢብን አቢ ሸይባ) 

አብዯሊህ ቢን አቡ-በከር (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇ፡-  

“አቡ ጦሌሃ (ረ.ዏ.) አንዴ እሇት በአትክሌት ማሳቸው ውስጥ ይሰግደ 
ነበር፡፡ በዚያው ቅጽበት “ደብሉ” የተባሇ ወፌ ከማሳቸው ሇመውጣት 
መንገዴ እየፇሇገ ወዱያና ወዱህ ይበር ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ አቡ ጦሌሃን 
ያስዯነቃቸው በመሆኑ ሇሰከንድች ያክሌ በዒይናቸው ተከትሇውት ወዱያና 
ወዱህ አለ፡፡ ከዚያም ጽሞናቸውን ወዯሶሊታቸው ሲመሌሱ ስንት ረከዒ 
እንዯሰገደ ዘነጉት፡፡ ይህ ወፌ ሶሊታቸውን በኹሹዕ እንዲይሰግደ 
በማዴረግ የረበሻቸው በመሆኑ ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሄዯው የሆነውን 
ነገር ካጫወቷቸው በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ይህን ወፌ ሇእርስዎ በሰዯቃ መሌክ 
ሰጥቻሇሁ፡፡ እርስዎ ሇፇሇጉት ጉዲይ ያውለት ወይም ሇፇሇጉት ሰው 
ይስጡት፡፡” (ሙወጣእ) 
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የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባዎች በሶሊት ሊይ ሇአሊህ የነበራቸውን ፌራቻና 
መተናነስ የሚያሳየው የሚከተሇው ክስተት ምን ያህሌ ውብና የሚዯንቅ 
ነው፡፡  

“በአንዴ ወቅት ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከዘመቻ በኋሊ ወዯ መዱና ሲመሇሱ 
በመንገዴ ሊይ አረፌ አለ፡፡ ከዚያም ወዯ ባሌዯረቦቻቸው ዘወር ብሇው 
እንዱህ አለ፡-  

“ዛሬ ላሉት ሲጠብቀኝ የሚያዴር ማን ነው”  

አምማር ቢን ያሲር (ረ.ዏ.) ከሙሃጂሮች እንዱሁም አብባዴ ቢን ቢሽር 
(ረ.ዏ.) ዯግሞ ከአንሷሮች ወዱያውኑ ተነስተው በመቆም …እኛ 
እንጠብቅዎታሇን የአሊህ መሌእክተኛ፡፡” አለ፡፡  

አብባዴ (ረ.ዏ.) አምማርን (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇው፡-  

“ከላሉቱ መጀመሪያ ነው ወይስ የመጨረሻ ክፌሌ ዘብ መቆም 
የምትፇሌገው?” አምማር (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇ፡-  

“…እኔ መጠበቅ የምፇሌገው በላሉቱ መጨረሻ ሊይ ነው፡፡” ይህን ካሇ 
በኋሊ ዘወር ብል ጋዯም አሇ፡፡ አብባዴ ከዚያ በኋሊ ሶሊቱን መስገዴ 
ጀመረ፡፡ በዚያ ሁኔታ ሊይ እያሇ አንዴ አጋሪ መጣ፡፡ ከዚያም አንዴ 
የቆመ የሰው ቅርጽ ጥሊ ሲመሇከት ይህ ጠባቂ መሆን አሇበት በማሇት 
ቀስቱን አሌሞ አስወነጨፇ፡፡ ያ የቀስት አረር አብባዴን ወጋው፡፡ አብባዴ 
ፌሊጻውን ነቅል ከጣሇ በኋሊ መስገደን ቀጠሇ፡፡ አሁንም ያ አጋሪ 
እንዯገና አሌሞ በማስወንጨፌ ሇሁሇተኛና ሇሶስተኛ ጊዜ ወጋው፡፡ 
አብባዴም ፌሊጻዎቹን እየነቀሇ በመጣሌ መስገደን ቀጠሇ፡፡ ከዚያም ሩኩእ 
አዴርጏ ወዯ ሱጁዴ ወረዯ፡፡ ሶሊቱን በዚህ ዒይነት ሁኔታ እንዯጨረሰ 
ጓዯኛውን በመቀስቀስ እንዱህ አሇው፡-  

“ተነስ በቀስት ፌሊጻ ተወግቼ ቆስያሇሁ፡፡”  

አምማር ወዱያውኑ ተፇናጥሮ ተነሣ፡፡ አጋሪው ሰው ይህን እንዲየ እግሬ 
አውጪኝ ብል ሸመጠጠ፡፡ አምማር (ረ.ዏ.) ከአብባዴ ሰውነት ሊይ ዯም 
በኃይሌ ሲፇስ በማየቱ እንዱህ አሇ፡-  
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“ሇአሊህ ጥራት ይገባው! በመጀመሪያው አረር እንዯተወጋህ ሇምን 
አሌቀሰቀስከኝም?” 

አብባዴ (ረ.ዏ.) እንዯሚከተሇው በማሇት ሇሶሊት ያሇውን ጥሌቅ ስሜትና 
ፌሊጏት እንዱሁም በሚሰግዴበት ጊዜ የሚኖረውን ኹሹዕ ያንፀባረቀ 
መሌስ ሰጠው፡-  

“ከቁርአን አንዴ ምዕራፌ እያነበብኩኝ ነበር፡፡ የጀመርኩትን የቁርአን 
ምእራፌ ሳሌጨርስ ሶሊቴን ሇማቆም አሌፇሇግኩም፡፡ ሆኖም ግን 
የቀስቶቹ አረሮች ሲዯጋገሙብኝ ጊዜ ቁርአን ማንበቤን አቁሜ ሩኩዕ 
አዯረኩ፡፡ በአሊህ እምሊሇሁ፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሰጡኝን 
ይህን የጥበቃ ኃሊፉነት ባሇማክበር (ሇጥቃት አጋሌጫቸዋሇሁ ብዬ) 
ባሌፇራ ኖሮ ያንን የቁርአን ምእራፌ እያነበብኩ እያሇሁ ብገዯሌና ከዚያ 
በኋሊ ንባቡ ቢቋረጥ እመርጥ ነበር፡፡”  

የአቡበከር (ረ.ዏ.) ሌጅ የሆነችው አስማ (ረ.ዏ.) አንዴ ጊዜ በሌጇ ሌጅ 
በአብዯሊህ የሚከተሇው ጥያቄ ቀርቦሊት ነበር፡-  

“አያቴ! የነቢዩ ባሌዯረቦች ቁርዒንን ሲያዲምጡ ምን ያዯርጉ ነበር?” 
አስማ እንዱህ አሇች፡-  

“ከዒይኖቻቸው እንባ ይፇስሳሌ፡፡ አንዱሁም በቁርዒን እንዯተገሇፀው መሊ 
አካሊቸው ይንዘፇዘፊሌ፡፡›› ኃያለ አሊህ ቁርዒንን በጥሌቅ ተመስጦ 
የሚያነቡ ባሮቹ ምን ሁኔታ እንዯሚታይባቸው እንዱህ በማሇት ገሌጿሌ፡
-  

 ١٠٩: اإلسراء چڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  چ 

“…እያሇቀሱ በግንባራቸው መሬተ ሊይ (በስግዯት) ይወዴቃለ፤ 
ፌርሃትም ይጨምርሊቸዋሌ፡፡” (ኢስራእ፡109) 
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 ٢٣: الزمر چ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ
 “አሊህ ከዜና ሁለ መሌካምን ተመሳሳይ፣ ተዯጋጋሚ የሆነን መጽሏፌ 
አወረዯ፡፡ ከርሱ (ግሣጼ) የእነዚያ ጌታቸውን የሚፇሩት ሰዎች ቆዲዎች 
ይኮማተራለ፡፡ ከዚያም ቆዲዎቻቸውና ሌቦቻቸው ወዯ አሊህ (ተስፊ) 
ማስታወስ ይሇዝባለ፡፡” (አዝ-ዙመር፡23) (በይሃቂ) 

በአንዴ ጦርነት ሊይ በዒሉ (ረ.ዏ.) እግር የቀስት አረር ተሰካባቸው፡፡ 
ከዚያም ሰዎች ሉያወጡት ሲሞክሩ ከባዴ ሕመም ስሊስከተሇባቸው ዒሉ 
(ረ..) እንዱህ አለ፡-  

“ሶሊት ስሰግዴ ያን ጊዜ ታወጡሌኛሊችሁ፡፡”  

ሰዎቹም እንዯተባለት ዒሉ (ረ.ዏ.) ሶሊት ሊይ በቆሙ ጊዜ ያሇምንም 
ችግር መዝዘው አወጡሊቸው፡፡ በዚያን ጊዜ ምንም ህመም 
ያሌተሰማቸውና ሶሊታቸውን ተረጋግተው የጨረሱት ዒሉ (ረ.ዏ.) እንዱህ 
አለ፡-  

“ምንዴን ነው ያዯረጋችሁት?” 

“የቀስቱን አረር መዘን አወጣንሌዎ፡፡”  

ፇይሰሇ ካራኒ አንዴ ጊዜ ከእናቱ እንዱህ የሚሌ ጥያቄ ቀረበሇት፡፡  

“ሌጄ ሆይ! ላሉቱን ሙለ እስኪነጋ ዴረስ ስትሰግዴ የምታዴረው 
እንዳት ነው? እንዳት ዴካሙን ሁለ ተሸከምከው?” 

የአሊህ ወዲጅ የነበረው ፇይሰሌ እንዱህ አሇ፡-  

“የምወዴሽ አናቴ! ሶሊቴን የምሰግዯው በከፌተኛ ጥንቃቄና ንቃት ነው፡፡ 
በጣም ከመመሰጤና ከሚኖረኝ ኹሹዕ የተነሳ ዴካም የሚባሇውን ነገር 
አሊውቀውም፡፡ በምሰግዴበት ጊዜ ከዚህች ዒሇም ጋር የሚያገናኘኝን ነገር 
ሁለ እቆርጣሇሁ፡፡ እንዱሁም ከሥጋዊ ፌሊጏቴ ጋር የሚያስተሳስረኝን 
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ባሕሪ ሁለ አስወግዲሇሁ፡፡ በእንዱህ ዒይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ 
እየሰገዴኩ እያሇሁ ምንም ሳሊውቀው ንጋቱ ይቀርባሌ…”  

“ሇመሆኑ ይህ ኹሹዕ ማሇት ምንዴን ነው? ውዳ!” 

“ኹሹዕ ማሇትማ ላሊው ይቅርና የቀስት አረር እንኳን ሰውነትሽን 
ሲወጋሽ የማይሰማሽ መሆን ማሇት ነው፡፡”  

ዘይኑሌ አዯዱንን በተመሇከተ እንዱህ የሚሌ ዘገባ ተሊሌፎሌ፡- 

ዘይኑሌ አቢዱን ሁሌጊዜም ውደእ ሉያዯርጉ ሲዘጋጁ ፉታቸው 
ይገረጣሌ፡፡ እንዱሁም ሶሊት ሲጀምሩ እግሮቻቸው ይንቀጠቀጣለ፡፡ ይህ 
ሁኔታ የሚታይባቸው ሇምን እንዯሆነ ተጠይቀው ሲመሌሱ እንዱህ 
አለ፡-  

“ከማን ፉት ሇመቆም እየተዘጋጀሁ እንዲሇሁ አትገነዘቡምን?” (አቡ 
ኑዒይም) 

በአንዴ ወቅት ከቤታቸው ውስጥ ሆነው እየሰገደ እያለ ቤታቸው 
ተቃጠሇ፡፡ ይሁን እንጂ ይህን ሁኔታ እርሳቸው አሊወቁም ነበር፡፡ 
ሶሊታቸውን እንዯጨረሱ ስሇተፇጠረው ሁኔታ ከነገሯቸው በኋሊ ሰዎች 
የሚከተሇውን ጥያቄ አቀረቡሊቸው፡-  

“ቤትዎ በእሳት መያያዙን እንዲይገነዘቡ ያዯረገዎት ነገር ምንዴን ነው?” 

ዘይኑሌ አቢዱን እንዱህ አለ፡- “በመጪው ዒሇም የሰውን ሌጅ 
የሚጠብቀውና የተዯገሰሇትን የጀሃነም እሳት ሳስብ የዚህችን ዒሇም እሳት 
እንዴዘነጋው አዯረገኝ፡፡”  

የሙስሉም ቢን ያሲር ሶሊትም ተመሳሳይ ሁኔታ ይንፀባረቅበት ነበር፡፡  

አንዴ ጊዜ በበስራ መስጊዴ ውስጥ ይሰግዴ ነበር፡፡ በቅጽበት መስጊዴ 
ተዯርምሶ መሬት ሊይ ወዯቀ፡፡ ይሁን እንጂ ሙስሉም ቢን ያሲር ይህን 
ክስተት ሳይገነዘብ በሶሊቱ ሊይ እንዯተመሰጠ ቀጥሎሌ፡፡ ሶሊቱን 
እንዯጨረሰም ሰዎች ጠየቁት፡-  
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“መስጊደ በሊይህ ሊይ እየተዯረመሰ አንተ ግን አንዴ ኢንች እንኳን 
አሌተንቀሳቀስክም፡፡ ይህ ሁኔታ ምንዴን ነው?” 

ሙስሉም ቢን ያሲር በመዯነቅ የሚከተሇውን ጥያቄ ሇጠያቂዎቹ መሌሶ 
አቀረበሊቸው፡-  

“እንዳ! መስጊደ ተዯርምሷሌ ነው የምትለኝ?” 

አንዴ የአሊህ ወዲጅ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“እኔ የዙህርን ሶሊት ከዘኑን መስሪ ኋሊ ቆሜ በመስገዴ ሊይ ነበርኩ፡፡ ያ 
ብሩክ ሰው “አሊሁ አክበር (አሊህ ታሊቅ ነው) ሲሌ “አሊህ” የሚሇው ቃሌ 
በእርሱ ሊይ የሚፇጥረውን ተጽእኖ ሳስተውሌ በአካለ ውስጥ ነፌስ 
ያሇው እስከማይመስሌ ዴረስ ዴርቅ ብል ነበር የሚቆመው፡፡ “አክበር” 
የሚሇውንም ከአፈ ሲያወጣው ከቃለ ከባዴነት (ባሇግርማ መሆን) 
የተነሣ ሌቤ ፌርስ ሌትሌ ምንም አይቀራትም ነበር፡፡”  

አምር ኢብን አብደሊህ ሶሊት ሊይ በሚቆምበት ጊዜ ከውጨኛው ዒሇም 
ጋር የሚያስተሳስረው ነገር ሁለ ይቆረጥና ከአሊህ ጋር ያሇውን ግንኙነት 
የሚያውክ አንዲችም ነገር አይፇጠርበትም ነበር፡፡  

ይህንን ሁኔታ ራሱ በአንዯበቱ ሲገሌጽ እንዱህ ይሌ ነበር፡-  

“እኔ ሶሊት ሊይ እያሇሁ የሰዎችን ዴርጊትና ዴምጽ ከምከታተሌ በቀስት 
ፌሊጻ ሰውነቴን ብወጋ ይሻሇኛሌ፡፡”  
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ምዕራፌ ሰባት 

ከቅደስ ቁርዒን ጋር መተሳሰር 
ቅደስ ቁርዒን መታጣት ያሌቀዯመውና መጥፊትም የማይከተሇው 
የሆነው የዒሇማት ጌታ አሊህ ሇሰው ዘር በሙለ ያወረዯው የመጨረሻው 
ኪዲን ነው፡፡ ቁርዒን ሇምዕመናን እዝነት፣ በሌብ ውስጥ ሊሇ በሽታም 
መዴሃኒት ነው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ መሇከታዊ ግሳጼና የሰውን ሌጅ 
በሙለ ከመንፇሳዊ ጽሌመት በአሊህ ፇቃዴ ወዯ ብርሃን ስርቀት ጏትቶ 
የሚያወጣ ተዒምር ነው፡፡  

ቅደስ ቁርዒን መሇኮታዊ አዋጅ ሲሆን የሥነ ፌጥረትን ምስጢርና ዒሊማ 
እንዱሁም ምለእ በኩሌሄ የሆነው አሊህ ሰውን ራሱን የፇጠረበትን 
ምክንያት ያስረዲሌ፡፡ በአጽናፇ ዒሇሙ ውስጥ ያሇውን ሚና እንዱሁም 
ፇጣሪው ከእርሱ የሚፇሌግበትን ዯንብና ሥርዒት በምሌዒት ያብራራሌ፡፡  

ኃያለ አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

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

  ڌ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 ٢٣: الزمر چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
“አሊህ ከዜና ሁለ መሌካምን ተመሳሳይ፣ ተዯጋጋሚ የሆነን መጽሏፌ 
አወረዯ፡፡ ከእርሱ (ግሣጼ) የእነዚያ ጌታቸውን የሚፇሩት ሰዎች ቆዲዎች 
ይኮማተራለ፡፡ ከዚያም ቆዲዎቻቸውና ሌቦቻቸው ወዯ አሊህ (ተስፊ) 
ማሰታወስ ይሇዝባለ፡፡ ይህ የአሊህ መመሪያ ነው፡፡ በእርሱ የሚሻውን 
ሰው ይመራበታሌ፡፡ አሊህም የሚያጠመው ሰው ሇእርሱ ምንም አቅኚ 
የሇውም፡፡” (አዝ-ዙመር፡ 23) 

ይህ የቁርዒን አንቀጽ የሚያሳየን ሌባችን ከቁርዒን ጋር ሉኖረው 
የሚገባውን ትስስሮሽ ነው፡፡ እኛ ሁሊችን የሚኖረን የተቅዋ (አሊህን 
የመፌራትና የመጠንቀቅ) ዯረጃ የሚወሰነው ቁርዒን በሕይወታችን ሊይ 
በሚያሳዴረው አዎንታዊ ተጽእኖ ሌክ ነው፡፡ ይህም የሚገሇጸው 
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በአምሌኮታችን (ኢባዲ) ሊይ በሚኖረን ኢኽሊስ፣ በባሕሪያችን ማማርና 
በሌፊታችን ስፊት ነው፡፡  

ቁርዒንን አጥብቆ የያዘና የሰራበት በእርግጥም ሇእርሱ መበጠሻ የላሇው 
የሆነን ዘሇበት እንዯጨበጠ ነው የሚቆጠረው፡፡ ከሁለም በሊይ የሆነው 
አሊህ የእርሱን ውዳታ ሇሚሹና ከጀሃነም ቅጣት ሇመዲን ሇሚፇሌጉ 
የዘረጋው የእርቅ ሰነዴ ነው፡፡ እርሱን ከፌ ከፌ ያዯረጉና ሉመሩበት 
የወዯደ በእውነትም መዲን ተገባቸው፤ ክብራቸውም ተጠበቀ፡፡ እርሱን 
ያጣጣለትና በያዛቸው የሥነ ምግባር እሴቶች ሇመመራት እንቢኝ ያለ 
ኪሣራና ውርዯት ተገባቸው፤ መንገዴም ሳቱ፡፡  

ቅደስ ቁርአን ጣእሙና ሇዛው የማይበሊሽና ጊዜ አይሽሬ የሆነ ከአሇማት 
ጌታ ሇባሮቹ የተወረዯ መንፇሳዊ ዴግስ ነው፡፡ በዚህ ግብዣ ሇመታዯም 
የፇቀደ ሰሊምን፣ ዯስታንና ፌስሃን ገንዘባቸው ያዯርጋለ፡፡  

እውነተኛ የሰው ሌጆች ክብር ቁርአንን ተቀብሇው፣ በእርሱም አምነው 
ሇመስራት ባሊቸው ዝግጁነት ሊይ ጥገኛ ነው፡፡ ሰው ሕይወቱን በዘፇቀዯ 
ሇመምራት ከመረጠ መዴሃኒት በማይገኝሇት ኃያሌ ዯዌ ተሇከፇ ማሇት 
ነው፡፡ የቁርአንን ሇዛ፣ ጥፌጥና፣ ጥበብና ግሳፄ የተነፇገ (ያጣ) ሰው 
በዚህች ዒሇም ሊይ አሇኝ የሚሇው ነገር ሁለ ከንቱ መሆኑን ማወቅ 
አሇበት፡፡ እርሱ በእርግጥም ምንም ነገር የሇውምና!  

ስሇሆነም የመጪውን ዒሇም ፀጋና መዲን የምንከጅሌ ከሆነ ከቁርአን ጋር 
ያሇንን ዝምዴና ማሻሻሌና ዯረጃውን ከፌ ማዴረግ አሇብን፡፡ ያን ማዴረግ 
ስንችሌ በእውነትም ትክክሇኛ የሆነውን ኢስሊማዊ ስብእና ማንፀባረቅ 
እንችሊሇን፡፡  

በሏዱስ እንዱህ ተብል ተጽፎሌ፡-  

“ከእናንተ አንዲችሁ ጌታውን መሇመንና ከእርሱም ጋር መነጋገር 
የሚወዴ ከሆነ ከሌቡና በሙለ ተመስጦው ቁርአንን ያብብ፡፡” (ሱዩጢ) 

“ቁርአንን አንብቡ! ምክንያቱም በፌርደ ቀን እርሱን በሚገባ ሊነበበው 
ሰው አማሊጅ ሆኖ ይመጣሌና፡፡” (ሙስሉም) 
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“ቁርአንን በትክክሌ ሇሚያነብቡና ሲሰሩበት በኖሩ ሰዎች ወሊጆች ራስ 
ሊይ በፌርደ ቀን ዘውዴ ይዯፊሊቸዋሌ፡፡ በዚህ ዘውዴ ሊይ ያሇው 
የብርሃን ነፀብራቅ ከፀሏይ ብርሃን ይበሌጥ የሚያምር ሲሆን 
የተቀመጡበት ቤት በብርሃኑ ፀዲሌ ይሞሊዋሌ፡፡ በዚህ ዒይነት ቁርዒንን 
የሚቀራውና በእርሱም የሚሰራው ሰው ብርሃን ምን ሉመስሌ ይችሊሌ 
ብሊችሁ ትገምታሊችሁ?” (አቡዲውዴ) 

በላሉት ሁሇት ረከዒ ሶሊት እየሰገዯ ቁርአን ከሚያነብ ሰው የበሇጠ አሊህ 
ማንንም አያዲምጥም፡፡ ባሪያው በሶሊት ሊይ እስካሇ ዴረስም የአሊህ 
እዝነት በእርሱ ሊይ ይሰፌናሌ፡፡ ባሪያው አሊህን ከምንም በሊይ ይበሌጥ 
የሚቀርበው ቁርአንን በሚያነብበት ጊዜ ነው፡፡ “(ቲርሚዚ) 

በሏዱስ እንዱህ የሚለ አባባልች ተጠቅሰው ይገኛለ፡-  

“ቁርአንን አሊህ ካሳወቃቸውና በአእምሯቸውም ከያዙት (ከሃፇዙት) በኋሊ 
ትኩረትና በቂ ጊዜ ሳይሰጡት በመቅረታቸው የሚረሱት ሰዎች ታሊቅ 
ኃጢአት እንዯፇጸሙ ይቆጠርባቸዋሌ፡፡” (አቡዲውዴ) 

“በላሊ በኩሌ ዯግሞ አንዴ ሰው በሌቡ ውስጥ ምንም ዒይነት የቁርአን 
አንቀጽ የማይገኝ ከሆነ እንዯ ወና ቤት ይቆጠራሌ፡፡ (ቲርሚዚ)  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሌብ ብረትን  እንዯሚያገኘው ዝገት ብጤ ይዝጋሌ፡፡”  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ይህን ዝገት በምን ማስሇቀቅ ይቻሊሌ?” 
በማሇት ባሌዯረቦቻቸው ጠየቋቸው፡፡ 

“የአሊህን ቁርአን በብዛት በማንበብና አሊህንም በብዛት በማውሳት” 
በማሇት መሇሱሊቸው፡፡ (አሉ አሌ-ሙተቂ) 

በላሊ ቀን ዯግሞ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ተከታዮቻቸውን እንዱህ 
በማሇት መከሩ፡-  

“ከአምሌኮት ውሰጥ ሇዒይናችሁ የሚገባውን አዴርጉ!” 
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“ሇዒይናችን የሚገባው አምሌኮ ምንዴን ነው? የአሊህ መሌእክተኛ?” 
ተባለ፡፡  

“የቁርአንን ገጾች ማየት (ማንበብ)፣ በዚያ መሥራት፣ ከግሳጼው መማር” 
በማሇት መሌስ ሰጡ፡፡ (ሱዩጢ) 

በላሊ ጊዜ ዯግሞ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“በእረግጥ ከሰዎች ውስጥ ወዯ አሊህ የቀረቡ አለ፡፡”  

“የአሊህ መሌክተኛ ሆይ! እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው?” ተባለ፡፡ 

“እነርሱ የቁርአን ሕዝቦች፣ የአሊህ ሕዝቦችና የአሊህ ሌዩ ባሪያዎች 
ናቸው” አለ፡፡ (ኢብን ማጃህ) 

ሰዎች ተሰባስበው ቁርአንን ሇመማርና በውስጡ ያሇውንም ምስጢር 
ሇመረዲት ሲሞክሩ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ከተመሇከቱ በተሇየ ሁኔታ ይዯሰቱ 
ነበር፡፡ እንዱህ ዒይነት ሰዎችን አስመሌክተውም የሚከተሇውን 
ተናግረዋሌ፡- 

“…ሰዎች ከአሊህ ቤቶች በአንደ ተሰብስበው የአሊህን መጽሏፌ 
በሚያነቡበት (በጋራ በሚያጠኑበት) ወቅት በእነርሱ ሊይ እርጋታ 
ይሰፌናሌ፡፡ የአሊህ እዝነትም ያካብባቸዋሌ፣ መሊእክትም ያጅቧቸዋሌ፡፡ 
አሊህም ሇእርሱ ቅርብ በሆኑ ክፌልች (መሌአኮች ዘንዴ) ያወሳቸዋሌ፡፡ 
ሥራው (ወዯ ኋሊ) የሚጏትተው ዘሩ ወዯፉት አያስቀዴመውም፡፡” 
(ሙስሉም) 

እንግዱህ ሁኔታዎች ይህንን የሚመስለ ከሆነ በዚህም ሆነ በመጪው 
ዒሇም የስኬት ባሇቤት ሇመሆን ቁርአንን አጥብቀን መያዝ፣ በእርሱ 
መመራትና ከእርሱ ጋር ያሇንን ትስስር መጨመር ይኖርብናሌ፡፡ 
ስሇሆነም በየጊዜው ሌናነበው፣ ሌንገነዘበውና በሌባችን ሌናስተነትነው፣ 
እንዱሁም ሕግጋቱን በሁለም የሕይወት እንቀስቃሴዎቻችን 
ሌንተገብረው ግዴ ይሆንብናሌ ማሇት ነው፡፡  
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የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ቁርአንን ተስማሚ በሆነ ሁኔታ እንዱሁም ትርጉሙንም 
በጥሌቀት በመገንዘብ ትእዛዛቱንም ያሇምንም ማስተጓጏሌ በመተግበር 
ያነቡት ነበር፡፡ ቁርአንን በሙለ ሌባቸውና ተመስጦአቸው በማንበብ 
ይኖሩት ነበር፡፡ በሚያነቡት ጊዜም አሊህን ከሚያጠራ አንቀጽ ሊይ ከዯረሱ 
አሊህን ከጉዴሇት ሁለ በማጥራት “ሱብሃነሎህ” (ሇአሊህ ጥራት ተገባው) 
ይለ ነበር፡፡ ደዒ (ተማጽኖ) ማቅረብን ከሚጠይቅ ቦታ ሲዯርሱ ዯግሞ 
አሊህን ከሌብ ይማፀኑ ነበር፡፡ ከአሊህ ጥበቃ መሻትን የሚገሌጽ አንቀጽ 
ሲያጋጥማቸውም ወዱያውኑ የአሊህን ጥበቃ ይሻለ፡፡ (ሙስሉም፣ ነሳኢ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በየእሇቱ በመዯበኛነት ከቁርአን የተወሰነ 
ክፌሌን ያነቡ ነበር፡፡  

ከሰቂፌ ጏሣ የሆነውና ወዯመዱና የመጣው አውስ ቢን ሁዘይፊ (ረ.ዏ.) 
እንዱህ ብሎሌ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ ምሽት ከኢሻ ሶሊት በኋሊ ሇረዥም 
ጊዜ ብቅ ሳይለ ቆዩ፡፡ እኛም የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ሇረዥም ጊዜ 
ወዯእኛ ሳይወጡ የቆዩት ሇምንዴን? ነው?” አሌናቸው፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ አለ፡-  

“እኔ በራሴ ሊይ በየእሇቱ አንዴ ሑዝብ2 የሚሆን የቁርአን ክፌሌ 
ሇመቅራት ግዳታ አዴርጌያሇሁ፡፡ ያንን ሳሌጨርስ አሌወጣም፡፡” 

ሲነጋ ባሌዯረቦቻቸውን ጠየቅናቸው፡-  

“ቁርአንን እንዳት ነው የምትከፊፌለት?” እነርሱም የሚከተሇውን መሌስ 
ሰጡን፡-  

“የመጀመሪየዎቹን ሶስት ምዕራፍች አንዯኛ ሑዝብ እንሊቸዋሇን፡፡ 
ከዚያም የሚቀጥለትን አምስት ምእራፍች ሁሇተኛ ሑዝብ፣ ከዚያም 
ቀጣዮቹን ሰባት ምዕራፍች ሶስተኛ ሑዝብ ከዚያም ቀጣዮቹን ዘጠኝ 
ምእራፍች፣ ከዚያም ቀጣዮቹን አሥራ አንዴ ምእራፍች፣ ከዚያም 
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ቀጣዮቹን አሥራ ሦስት ምእራፍች፡፡ በመጨረሻም የቃፌ ምእራፌና 
ከዚያ በኋሊ ያለትን እንዯ አንዴ ሑዝብ እንቆጥራቸዋሇን፡፡ በዚህ ዒይነት 
ቁርአንን በሰባት ክፌልች እንከፌሇዋሇን፡፡” (አህመዴ፣ ኢብኑ ማጃህ) 

አብዯሊህ ኢብኑ መስዐዴ (ረ.ዏ.) የሚከተሇውን ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) “ኢብን መስዐዴ ሆይ!  ቁርአን አንብብሌኝ” 
እኔም “የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ቁርአን በእርስዎ ሊይ ወርድ እያሇ 
እንዯምን እኔ ሊነብሌዎት እችሊሇሁ?” አሌኳቸው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ቁአርንን ላሊ ሰው ሲቀራው (ሲያነበው) ማዲመጥ ዯስ ይሇኛሌ፡፡” እኔም 
በዚህ ጊዜ ከአን-ኒሳእ ምእራፌ ጀምሬ ማንበብ ቀጠሌኩኝ፡፡ ከዚያም 
ከሚከተሇው አንቀጽ ሊይ ዯረስኩ፡-  

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

“ከሕዝቦችም ሁለ መስካሪን ባመጣን ጊዜ አንተንም በእነዚህ ሊይ 
መስካሪ አዴርገን በምናመጣህ ጊዜ (የካሃዱያን ሁኔታ) እንዳት ይሆን?” 
(አን-ኒሳእ፡ 41)  

ይህን የሰሙት መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“በቃህ!”  

በዚያው ቅጽበት ከዒይናቸው ሊይ የእንባ ዘሇሊዎች እንዯ ለሌ 
እየተንከባሇለ ሲወርደ አስተዋሌኩ፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 

አንዴ እሇት ዒኢሻ (ረ.ዏ.) ወዯ ቤት ከመምጣት ዘገየች፡፡ ከዚያም 
እንዯመጣች ምን ችግር አጋጥሟት እንዯሆነ የአሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ሲጠይቋት መስጊዴ ውስጥ ቁርአንን እያዲመጠች መሆኑን 
ከነገረቻቸው በኋሊ እንዱህ አሇች፡-  
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“የአሊህ መሌእከተኛ ሆይ! መስጊዴ ውስጥ አንዴ ሰው አሇ፡፡ ከዚህ ሰው 
የበሇጠ ቁርአንን ባማረ ሁኔታ የሚያነብ ሰው ሰምቼ አሊውቅም፡፡” በዚህ 
ጊዜ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯ መስጊዴ ሄዯው ሰውየው ሳሉም 
(ረ.ዏ.) መሆኑን ከተመሇከቱ በኋሊ ተመሌሰው እንዱህ አለ፡-  

“ከሕዝቤ ውስጥ ይህን የመሰሇ ሰው እንዱኖር ሊዯረገው አሊህ ምስጋና 
ይገባው፡፡” (ኢብኑ ማጃህ፣ አህመዴ፣ ሏኪም) 

አንዴ ጊዜ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አንዴ ባሌዯረባቸው እንዱህ 
በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ከሁለም መሌካም ሥራ ይበሌጥ አሊህን 
የሚያስዯስተው ምንዴን ነው?” ተወዲጁ ነቢይም (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሃሌና ሙርተሂሌን መፇፀም ነው” 

“ሃሌና ሙርተሂሌ ምንዴን ነው?” አሊቸው፡፡ እርሳቸውም፡-  

“ቁርአንን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ማንበብና ያንን 
ከጨረሱ በኋሊ እንዯገና ከመጀመሪያው መጀመር ነው፡፡” (ቲርሚዚ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇቁርአን ታሊቅ ክብርና ትኩረት የሚሰጡ 
ሲሆን ይህንን የሚያዯርጉ ባሌዯረቦቻቸውንም ይወዶቸው ነበር፡፡  

አንዴ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ቁጥሩ የበዛ ሰራዊት ወዯ አንዴ ቦታ 
ሉያዘምቱ ፇሌገው  እያንዲንደ ሰው ቁርአንን እንዱቀራ አዯረጉ፡፡ ሁለም 
ሰው በቃለ ያጠናውን የቁርአን ምእራፌ አነበበ፡፡ ከዚያም ከሁለም 
ወጣት ወዯሆነው ባሌዯረባቸው ሄደና እንዱህ በማሇት ጠየቁት፡-  

“እገላ ሆይ! ምን የሚባሇውን ምእራፌ ነው በቃሌህ ያጠናኸው?” 

“እኔ ይህንና ይህን እንዱሁም ሱረቱሌ በቀራህን አጥንቼያሇሁ፡፡” አሇ፡፡  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሱራ አሌ-በቀራህን አጥንተሃሌ?” መሌሱ “አዎን”፡፡ 
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“እንዯዚያ ከሆነ መሪያቸው አንተ ነህ፡፡ ይህ ምእራፌ ከሞሊጏዯሌ 
ሁለንም የኃይማኖቱን ጉዲይ ይዟሌና፡፡”  

ከቡዴኑ መሪዎች አንደ እንዱህ አሇ፡-  

“በሱራ አሌ-በቀራህ ሊይ ያሇውን ነገር ሇመተግበር ያዯረብኝ ፌራቻ በቃላ 
እንዲሌይዘው አዯረገኝ፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን አባባሌ እንዯሰሙ እንዱህ አለ፡-  

“ቁርአዒንን ተማሩ፣ ከዚያም አንብቡት፣ ላልችም እንዱያነቡትና 
እንዱሰሩበትም ገፊፈ፡፡ ምክንያቱም ቁርአንን የተማረ፣ ያነበበውና 
የሰራበት ሰው በጠርሙስ ውስጥ እንዯታሸገ ሚስክ መዒዛው ሁለንም 
እንዯሚያውዴ ብጤ ነው፡፡ ቁአንን ተምሮ የማይሰራበት የታሸገበት ክዲን 
ሊሌቶ እንዯተከዯነ ሚስክ ማሇት ነው፡፡ (ቲርሙዚ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባዎች ከእርሳቸው አስር የሚሆኑ 
አንቀፆችን ከተማሩ (በቃሊቸውም ካጠኑ) በኋሊ ላልች አስር አንቀፆችን 
ሇማጥናት አይንቀሳቀሱም ነበር፡፡ ከዚያ ይሌቅ በእነዚያ በመጀመሪያ 
ባወቋቸው አንቀፆች መሥራትን፣ ሇትእዛዛቱ ማዯርን፣ ከክሌከሊዎች 
መታቀብን፣ ከጥበባቸው መቋዯስን እንዱሁም በግሳጼዎቹ መታነጽን 
ያስቀዴሙ ነበር፡፡ በዚህ ዒይነት ስብእናቸውን ከቁርአን ሥነ-ምግባርና 
እሴቶች ጋር ሇማስማማት ብዙ ከዯከሙና ነፌሳቸውን ከገሩ በኋሊ ነው 
ወዯ ላልች አንቀፆች የሚረማመደት፡፡ (አህመዴ) 

ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ አለ፡-  

“እኔ ሱራ አሌ-በቀራህን በአሥራ ሁሇት አመቴ አጠናቀቅኩ፡፡ ሇዚህም 
ምስጋና ይሆን ዘንዴ አንዴ ግመሌ አረዴኩ፡፡” (ቁርጡቢ) 

አብዯሊህ ኢብኑ ኡመር (ረ.ዏ.) ሱራ አሌ-በቀራህን በስምንት ዒመታት 
አጠናቅቀዋሌ፡፡ (ሙወጠእ) 

አንዴ ሰው ቁርአንን አጠናቀቀ የሚባሇው በሕይወት ሲኖረውና 
ሇላልችም ሲያስተምረው መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡  
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የሰቂፌ ጏሣ ተወካዮች ነቢዩን ሉያነጋግሩ በመጡ ጊዜ ኡስማን ቢን 
አቢሌ-አሰን ወዯ ኋሊ እንዱቀርና እንስሳዎቻቸውን እንዱጠብቅሊቸው 
አዴርገውት ነበር፡፡ ምክንያቱም ከሁለም የጏሣው አባሊት በእዴሜ ትንሽ 
የነበረው እርሱ ስሇነበር ነው፡፡ የጏሣው ሰዎች በቀትር ሰዒት 
ወዯማረፉያቸው ሄዯው ሲተኙ ኡስማን (ረ.ዏ.) ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በመሄዴ ጥያቄዎችን እየጠየቃቸው፣ ስሇሃይማኖቱ እየተማረና 
ቁርአንንም እየቀራ ቆየ፡፡ በዚህ ዒይነት ቁርአንን ማንበብና 
የተወሰነውንም ክፌሌ በቃለ ማጥናት የቻሇው በቀጥታ ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በመማር ነው፡፡  

ኡስማን (ረ.ዏ.) በዚህ ዒይነት ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋር ሲገናኝ ከቆየ በኋሊ 
በምስጢር ኢስሊምን ተቀብል ከእርሳቸውም ጋር ስምምነት አዴርጏ 
ኃይማኖቱን ሲማር ቆየ፡፡ እርሳቸው በማይገኙ ጊዜም ወዯ አቡበከር 
(ረ.ዏ.) ወይም ኡበይ ኢብን ካእብ (ረ.ዏ.) በመሄዴ መጠየቅ የሚገባውን 
በመጠየቅና መማር የሚገባውን በመማር እውቀቱን አዲበረ፡፡  

ይህ የኡስማን (ረ.ዏ.) ዴርጊት ያስዯሰታቸው ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) በጣም 
ወዯደት፡፡ የሰቂፌ ሰዎች ወዯ ሏገራቸው ሇመሄዴ ሲነሱ እንዱህ አለ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ከመካከሇሊችን አንዲችንን መሪ አዴርገው 
አይሾሙሌንምን?”  

በዚህ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ምንም እንኳን ከሁለም በእዴሜ አነስተኛው 
እርሱ ቢሆንም ኡስማን ቢን አቢሌ-አስን መሪያቸው እንዱሆን 
ሾሙሊቸው፡፡ (ኢብን ሰዒዴ፣ ኢብን ሑሻም፣ አህመዴ) 

ሇዘመናት ሳይቋረጥ፣ አንደ ላሊውን እየተከተሇ ሲወርዴ የነበረው ወህይ 
ሇአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እና ሇተከታዮቻቸው በቃሊት የማይገሇጽ 
ዯስታን ሲያጏናጽፊቸው ቆይቷሌ፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን ተከታዮቻቸው 
ሇኃይማኖታቸው የነበራቸው ቁርጠኝነት እንዱታዯስ ሌባቸው ከአሊህ ጋር 
ያሇው ትስስት እንዱጠበቅ፣ ተስፊቸው እንዱያበብና በአጠቃሊይ 
የመጽናናታቸው ምንጭ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያት በነቢዩ 
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(ሰ.ዏ.ወ.) መሞት የወህዩ መውረዴ ሲቋረጥ በሁለም ሊይ ብርቱ የሃዘን 
በትር  አረፇ፡፡  

ሶሏቦች ሇወህይ የነበራቸውን ፌቅር ሇመረዲት የሚከተሇውን ገጠመኝ 
እንከታተሌ፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህችን ዒሇም ተሰናብተው ከሄደ በኋሊ 
አቡበከር (.ዏ.) ኡመርን (ረ.ዏ.) እንዱህ አሎቸው፡-  

“ተነስ ወዯ ኡሙ አይመን እንሂዴ፡፡ እርሷ ሇአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
በጣም ተወዲጅ ነበረች፡፡ እርሳቸው ይጠይቋት እንዯነበረውም እኛም 
እንጠይቃት፡፡”  

ኡሙ አይመን (ረ.ዏ.) ወዲሇችበት ሲሄደ ማሌቀስ ጀመረች፡፡ እነርሱም 
ሇምን እንዯምታሇቅስ ጠየቋት፡፡  

“ሇምን ታሇቅሻሇሽ? ከአሊህ ዘንዴ ያሇው ፀጋ ሇነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) የተሻሇ 
እንዯሆነ አታውቂምን?”  

ኡሙ አይመን (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇች፡-  

“እኔ የማሇቅሰው ሇዚያ አይዯሇም፡፡ ብሩክ ሇሆኑት ነቢይ ከአሊህ ዘንዴ 
ያሇው ፀጋ በጣም የተሻሇ እንዯሆነ አውቃሇሁ፡፡ እኔ የማሇቅሰው ወህይ 
መውረደ በመቋረጡ ነው፡፡”  

ይህ ያሌተጠበቀና ከዚህች ሴት አፌ ይወጣሌ ተብል ያሌተገመተ አባባሌ 
ሁሇቱንም ሰዎች አስዯነቃቸው፡፡ ሇወህይ የነበራትን ናፌቆትም 
በመገንዘባቸው ሇቅሶዋ ወዯነርሱም ተጋባና አቡበከር (ረ.ዏ.) እና 
ኡመርም (ረ.ዏ.) ከኡሙ አይመን (ረ.ዏ.) ጋር አብረው ማሌቀስ ጀመሩ፡፡ 
(ሙስሉም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ቁርአንን በየጊዜው የሚያነቡት 
ሲሆን ቁርአንን ሳያነቡ ላሊው ቢቀር ገፆቹን እንኳን ሳያዩ አንዱትም ቀን 
እንዴታሌፊቸው አይፇሌጉም ነበር፡፡ ቀናቸውን በቁርአን የሚጀምሩ 
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ሲሆን የማየት ችግር ያሇባቸው ሰዎችም የቁርአንን ገፆች እንዱመሇከቱ 
ይመክሯቸው ነበር፡፡ (ሃይሰሚ) 

ጃሚዐሌ ቁርአን (የቁርአን ሰብሳቢ) በሚሌ ማእረግ የሚታወቁት 
ኡስማን (ረ.ዏ.) ቁርአንን በጣም ከማዘውተራቸው ብዛት ሁሇት የቁርአን 
ቅጅዎችን በእጃቸው ሊይ አርጅተው ከጥቅም ውጭ ሆነዋሌ፡፡ (ካታኒ) 

ኡሰይዴ ኢብን ሁዯይር (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ምሽት ሊይ የበቀራህን ምእራፌ አነብ ነበር፡፡ ፇረሴ ዯግሞ አጠገቤ 
ታስሯሌ፡፡ አንዴ ቦታ ሊይ ስዯርስ በኋሊ እግሮቹ ቆሞ የፉት እግሮቹን 
ወዯ ሊይ አነሣ፡፡ በዚህ ጊዜ መቅራቴን በማቆሜ እርሱም ተረጋጋ፡፡ 
እንዯገና መቅራቴን ስጀምር አሁንም ፇረሴ እግሮቹን ወዯ ሊይ አቆመ፡፡ 
በዚህ ጊዜ ፇረሴ ከሌጄ ከህያን ሊይ እንዲይወጣ ፇራሁ፡፡ ስሇሆነም 
ከአጠገቡ ተቀመጥኩ፡፡ በዚያው ቅጽበት ሌክ ወዯ ሰማይ ስመሇከት 
የሚያበራ ነገር አስተዋሌኩ፡፡ ያ ብርሃንም ወዯ ሰማይ ከወጣ በኋሊ 
ተሰወረ፡፡  

ከነጋ በኋሊ የሆነውን ሁለ ሇአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ስነግራቸው 
እንዱህ አለ፡-  

“አንብብ! ኡሰይዴ ሆይ አንብብ!” … ከዚያም እንዱህ አለ፡- “ኡሰየዴ 
ሆይ! ያየኸው ነገር ምን እንዯሆነ አውቀሃሌ?”  

“አሊወቅኩም፡፡” በማሇት መሇስኩ፡፡  

“እነርሱማ አንተ የምትቀራውን ቁርአን ሇማዲመጥ የመጡ መሊእክት 
ነበሩ፡፡ ማንበብህን ቀጥሇህ ቢሆን ኖሮ እስከንጋት ዴረስ ያዲምጡህ ነበር፡
፡ እነርሱን ሇማየት ብቃት ሊሊቸው ሰዎች ራሳቸውን ሰውረው አይቆዩም፡
፡” (ቡኻሪና ሙስሉም) 

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የቁርአን ወዲጅ በመሆኑ 
በሰፉው የሚታወቀውን ኡበይ ኢብን ካዕብን እንዱህ በማሇት ብስራት 
ነገሩት፡-  
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“የሌቅና ባሇቤት የሆነው አሊህ “ሇምየኩኒሇዚነ ከፇሩ” የሚሇውን ምእራፌ 
ታነብ ዘንዴ ሇአንተ እንዴነግርህ አዝዞኛሌ፡፡”  

ኡበይ ቢን ካእብ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“ከሁለም በሊይ የሊቀው አሊህ እውን የእኔን ስም ጠቀሰ?”  

“እንዳታ!”  ነበር የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) መሌስ፡፡  

በዚህ ጊዜ ኡበይ ቢን ካዕብ በዚህ መሇኮታዊ ሙገሳ እጅግ ከመነካቱ 
የተነሣ ከመጠን በሊይ ማሌቀስ ጀመረ፡፡ (ቡኻሪና ሙስሉም) 

እንዯሚታወቀው ኡበይ ቢን ካእብ (ረ.ዏ.) ቁርአንን በቃሊቸው ካጠኑ 
ሰዎች መካከሌ ከመጀመሪያዎቹ የሚሰሇፌ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 
ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) “ከእነዚህ አራት ሰዎች ቁርአንን ተማሩ፡፡” ብሇው 
ከጠቀሷቸው እዴሇኛ ሰዎች መካከሌ ነበር፡፡ ኡበይ (ረ.ዏ.) ቁርአንን 
አሳምረውና ብዙ አዘውትረው ከሚያነቡ ሰዎች አንደ ነበር፡፡ እንግዱህ 
ኡበይ (ረ.ዏ.) ከቁርአን ጋር የነበረው ዝምዴናና ትስስር ነበር ይህን 
ሇመሰሇ ታሊቅ ማእረግ ያበቃው፡፡ ይህን ዯረጃ የሚጏናፀፈት ጥቂት 
እዴሇኞች ብቻ ናቸው፡፡ ምን ያማረ ክብር፤ ምንስ ያማረ ስጦታ ነው!  

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባዎች በአምሌኮታቸውና ቁርአንንም የሰብእናቸው 
አካሌ በማዴረጉ ሂዯት የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) ፇሇግ ይከተለ ነበር፡፡ ኪሃና 
አሌ አዯዊ (ረ.ዏ.) እንዱህ ይሊሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ ኡመር ኢብን አሌ-ኸጧብ (ረ.ዏ.) ሇሰራዊታቸው አዛዦች 
እንዱህ የሚሌ ዯብዲቤ ጻፈሊቸው፡-  

“ቁርአንን በቃሊቸው ያጠኑ ሰዎችን ከመካከሊችሁ ሇዩሌኝና ሌወቃቸው፡፡ 
ከዚያም ቁርአንን ሇሰዎች ያስተምሩሌኝ ዘንዴ ሌሾማቸውና በክብር 
ሌሌካቸው እፇሌጋሇሁ፡፡”  

በዚሁ የኡመር (ረ.ዏ.) ጥያቄ መሠረት አቡ ሙሳ አሌ-አሽዒሪ (ረ.ዏ.) 
በእርሳቸው እዝ ስር ሶስት መቶ የሚሆኑ ቁርአንን በቃሊቸው ያጠኑ 
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(ሃፉዞች) እንዲለ በመጥቀስ አሳወቁ፡፡ ኡመር (ረ.ዏ.) ሇእነዚያ ሃፉዞች 
ከጻፈሊቸው ምክር የተወሰነውን ከዚህ በታች እናቀርባሇን፡፡  

“ቁርአን የክብራችሁ ምንጭና ከፇጣሪ የተሰጣችሁ ሽሌማት እንዯሆነ 
እወቁ፡፡ እርሱን ተከተለ እንጂ እንዱከተሊችሁ አታዴርጉ፡፡ ቁርአንን 
ከኋሊው ሇማስከተሌ የሚሞክሩ ጭንቅሊታቸው ተዘቅዝቆ ወዯ ጀሃነም 
እሳት እንዯሚጣለ አትዘንጉ፡፡ ሇቁርአን ታማኝ የሆነ በሊእሊይ ጀነት 
በፉርዯውስ እንዯሚሰፌር ተስፊ ያዴርግ፡፡ ሁሊችሁም አቅማችሁ 
የቻሇውን ያክሌ የቁርአንን ትዲጌ (አማሊጅነት) ሇማግኘት ጥረት አዴርጉ 
እንጂ በናንተ ሊይ መስካሪ አዴርጋችሁ አትያዙት፡፡ ምክንያቱም ቁርአን 
ያማሇዯው ሰው ጀነት እንዯሚገባና በእርሱ ሊይ የመሰከረበት ዯግሞ 
ጀሃነም እንዯሚወርዴ እሙን ነውና፡፡ ቁርአን ወዯ ቀናው መንገዴ 
የመመራትና የእውቀት ሁለ ምንጭ ነው፡፡ ከአዛኙ ፇጣሪ ወዯ 
ሰብአዊው ፌጡር የተሊከ የመጨረሻው መጽሏፌ ነው፡፡ እነሆ  የታወሩ 
አይኖች፣ የተዯፇኑ ጆሮዎች፣ የተዘጉ ሌቦች በእርሱ ይከፇታለ…” (አሉ 
አሌ-ሙተቂ) 

በሌጅነታቸው ጊዜ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇረዥም ዘመናት 
ያገሇገለት አነስ ኢብኑ ማሉክ (ረ.ዏ.) ቁርአንን ባኸተሙ ቁጥር ሁለ 
ቤተሰባቸውን በሙለ ሰብስበው የኸትም ደዒ (ቁርአን ሲኸተም 
የሚዯረገውን ደዒ) ያዯርጉ ነበር፡፡ (ኢብን አቢ-ሸይባ) 

አቡ ሙሣ አሌ-አሽዒሪ (ረ.ዏ.) መሌካም ሇዛና የሚያምር ቃና ባሇው 
ዴምጽ ቁርአንን ያነቡ ስሇነበር በየጊዜው ቁርአን እንዱያነቡሊቸው ኡመር 
ኢብን አሌ-ኸጧብ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት ይጠይቋቸው ነበር፡-  

“አቡ ሙሣ ሆይ! እባክህ ጌታችንን እንዴናስታውስ አዴርገን!” በዚህ ጊዜ 
አቡ ሙሣ (ረ.ዏ.) ከቁርአን ምእራፍች ውስጥ የተወሰነውን ያነባለ፡፡ 
አንዴ ጊዜ እንዯተሇመዯው ኡመር (ረ.ዏ.) አቡ ሙሣን (ዏ.ሰ.) እንዱህ 
አሎቸው፡-  

“ወንዴሜ ሆይ! ሇጌታችን ያሇን ፌሊጏት ይጨምር ዘንዴ አንብብሌን!”  
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አቡ ሙሣም (ረ.ዏ.) ቁርአን ማንበባቸውን ቀጠለ፡፡ ሇተወሰነ ጊዜ ካነበቡ 
በኋሊ ኡመር (ረ.ዏ.) ሶሊት እንዱያሰግደ ተጠሩ፡፡ እጅግ ተመስጠው 
ሲያዲምጡ የነበሩት ኡመር (ረ.ዏ.) በዴንገት ተነሱና እንዱህ አለ፡-  

“እስከአሁን ሶሊት ሊይ አሌነበርንም እንዳ?” (ኢብን ሰዑዴ) 

ናፉእ የተባሇውን የአብዯሊህ ኢብን ኡመር (ረ.ዏ.) አገሌጋይ አንዴ ጊዜ 
ሰዎች እንዱህ በማሇት ጠየቁት፡-  

“አብዯሊህ በቤቱ ሲሆን ምንዴን ነው የሚያዯርገው?”  

ናፉእ እንዯሚከተሇው በማሇት መሌስ ሰጣቸው፡-  

“ሰዎች እርሱ የሚያዯርገውን ነገር ማዴረግ አይችለም፡፡ ሁሌጊዜም 
አንዴ የሶሊት ወቅት ሲመጣ ውደእ ያዯርግና ከሰገዯ በኋሊ የሚቀጥሇው 
የሶሊት ወቅት እስከሚመጣ ዴረስ ቁርአን ከፌቶ ሲያነብ ይቆያሌ፡፡” 
(ኢብን ሰዒዴ) 

እውነተኛ የቁርአን ወዲጆችና በቃሊቸው ያጠኑ ሰዎች በዚህም ሆነ 
በመጪው ዒሇም ከጌታቸው ዘንዴ ታሊሊቅ ስጦታዎችን ይስሰጣለ፡፡ 
ሙሏመዴ ሳሚ ራማዛኖግለ ስሇ አንዴ ስሇሚያውቀው ሃፉዝ ሰው 
እንዱህ በማሇት ተናግሯሌ፡- “ይህ ሰው በአዱና (ቱርክ) ከሰሊሳ ዒመታት 
በፉት ነበር የሞተው፡፡ ከዚያ በኋሊ መቃብሩ ያረፇበት ቦታ አዱስ 
መንገዴ ሉሰራበት ስሇታሰበ አጽሙ ወዯ ላሊ ሥፌራ መዛወር ነበረበት፡፡ 
መቃብሩ ሲከፇት ሰውነቱ ሉፇራርስ ይቅርና የተገነዘበት ጨርቅ እንኳን 
አሌወየበም፡፡”  

በሏዱስ እንዯሚከተሇው ተብል ተጽፎሌ፡-  

“ቁርአንን የሃፇዘ (በቃለ ያጠና) እንዱሁም በእርሱ ሲሰራበት የቆየ ሰው 
ሲሞት አሊህ ምዴርን አካለን እንዲትበሊ ያዛታሌ፡፡ እርሷም ሇትእዛዙ 
የሚከተሇውን መሌስ ትሰጣሇች፡-  

“ጌታዬ ሆይ! በዯረቱ ውስጥ ያንተን ንግግር የያዘን ባሪያ እንዳት አዴርጌ 
እበሊዋሇሁ” (ዲይሇሚ፤ አሉ፡ አሌ-ሙተቂ) 
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እንግዱህ ተራሮች እንኳን ክብዯቱን መሸከም ፇርተው አንቀበሌም 
ያለትን አዯራ (ዱን) እኛ ሰዎች የተሸከምነው መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ 
ቁርአንን በተመሇከተም ማዴረግ የሚገባንን ጥንቃቄና መስጠት 
የሚገባንን ክብር ሁሌጊዜም ማጓዯሌ አይኖርብንም፡፡ ምክንያቱም አሁን 
እኛ እየኖርን ያሇነው ብዙ መንፇሳዊ ፀጋዎችና መሌካም ሥራዎች 
በተጓዯለበት ዘመን ሊይ እንዯመሆኑ የቁርአንን መንፇሳዊ ፀጋ 
እየተቋዯስን ነው ሇማሇት ስሇማያስዯፌር ነው፡፡  

ሇአብነት ያክሌ ውደእ ሳናዯርግ ቁርአንን መንካትም ሆነ ማንበብ 
አይኖርብንም፡፡ የሚከተሇው የቁርአን አንቀጽ በግሌጽ የሚነግረን ይህንኑ 
ነው፡-  

 ٧٩: الواقعة چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ 

“የተጥራሩት እንጂ ላሊ አይነካውም፡፡” (አሌ-ዋቂአህ፡ 79) 

ይህ አንቀጽ የሚያስረዲን ውደእን፣ ከጀናባ መንጻትን፣ ከወር አበባና 
የወሉዴ ዯም መንጻትን ሁለ ነው፡፡ አራቱ የታወቁ የፉቅህ ት/ቤቶች 
(መዝሃቦች) ቁርአንን ያሇ ውደእ መንካት እንዯማይቻሌ ከሞሊ ጏዯሌ 
ይስማማለ፡፡ ይህ ዯንብ ከ14ዏዏ ዒመታት በፉት ጀምሮ ሥራ ሊይ 
የዋሇውም ሇዚሁ ነው፡፡ እርግጥ ነው ከፌ ሲሌ የተጠቀሰውን የቁርአን 
አንቀጽ በላሊ መንገዴ የሚተረጉሙ የኢስሊም ምሁራን አለ፡፡ እንዯነርሱ 
አባባሌ “የተጥራሩት እንጂ ላሊ አይነካውም” የሚሇው አባባሌ 
የተጠበቀውን ሰላዲ (ሇውሃሌ ማህፈዝን) የሚመሇከትና `የተጥራሩ` 
የተባለትም መሊእክት ናቸው፡፡ ይህ አባባሌ የሚያስኬዴ ቢመስሌም ብዙ 
ዴጋፌ የሚሰጠው አይዯሇም፡፡  

በተጨማሪም የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) አምር ቢን ሃዝምን (ረ.ዏ.) 
ወዯ የመን ሲሌኩት አንዴ ሰነዴ (መግሇጫ) አስይዘው ሲሆን በዚያ ሰነዴ 
ሊይም ፇርዴ (ግዳታ) የሆኑ አምሌኮቶች፣ ሱና የሆኑ ነገሮችና ሸሪዒዊ 
ሕግጋቶች ሁለ ተጠቅሰዋሌ፡፡ እንዱሁም በሰነደ ሊይ የተጠቀሰው ላሊው 
ጉዯይ አምር ሕዝቦቹን ቁርአን እንዱያስተምራቸው፣ ትእዛዛቱንና 
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ክሌከሊዎችን፣ በውስጡ የያዛቸውን ጥበባት እንዱሁም ውደእ ሳያዯርጉ 
እንዲይነኩት ጭምር እንዱነግራቸው ታዟሌ፡፡ (ሙወጣእ) 

የኢማም ማሉክ አቋም በሚከተሇው አኳኋን ተገሌጿሌ፡-  

ማንም ቢሆን ውደእ ሳይኖረው ቁርአንን በማንጠሌጠያም ቢሆን 
እንዲይሸከመው፣ ከትራስ ሊይ አዴርጏም እንዲያነሣው የከሇከለ ሲሆን 
ይህ ሁለ የተጠሊ ዴርጊት ነው ብሇዋሌ፡፡ ይህን ያለትም ቁርአንን 
ሇማሊቅና ከሊይ የተሰጠውን ከፌ ያሇ ክብር ጠብቀው ሇማቆየት በመሻት 
ነው፡፡  

በተጨማሪም ማንም ቢሆን የቁርአንን ክብር በሚዲፇርና ዯረጃውን ዝቅ 
በሚያዯርግ ሁኔታ ሉይዘው እንዯማይገባ መታወቅ አሇበት፡፡ ይህም 
ከዝቅተኛ ቦታ ሊይ ማስቀመጥ፣ መሬት ሊይ መጣሌ፣ ላልች 
መጻህፌትን (ኃይማኖታዊም ቢሆኑ) ከሊዩ ሊይ መዯርዯር፣ ቁርአን ወዯ 
ተቀመጠበት ቦታ እግርን መዘርጋት፣ እንዯተገሇጠ ትቶ ላሊ ሥራ 
መሥራት ወይም ማውራት፣ ሊዩ ሊይ የተሇያዩ ቁሳቁሶችን ማስቀመጥ 
የመሳሰለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ ይህ ሁለ የሚሆነውና መሆን የሚገባው 
ሌክ እንዯ አምሌኮት (ኢባዲ) አካሌ ተቆጥሮ ነው፡፡ ምክንያቱም ቁርአን 
የአሊህ ንግግር ከሆነ እርሱን አከበርን አሊቅን ማሇት ያወረዯውን አካሌ 
አከበርን፣ አሊቅን ማሇት ነውና፡፡ ይህም ስሜትና መንፇስ ከትውሌዴ 
ትውሌዴ መተሊሇፌ ይኖርበታሌ፡፡  

ኃያለና ጥበበኛው አሊህ የኃይማኖቱን ምሌክቶች እንዴናከብርና ሌቅና 
እንዴንሰጣቸው በግሌጽ የረብኛ ቋንቋ ባወረዯው ቁርአኑ ሊይ እንዱህ 
በማሇት ገሌጿሌ፡-  

 ٣٢ :الحج چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ 

“…የአሊህን የኃይማኖት ምሌክቶች የሚያከብር ሰው እርሷ ከሌቦች 
የሆነች ጥንቃቄ ናት፡፡” (አሌ-ሏጅ፡32) 
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ሇቁርአን አካሊዊም መንፇሳዊም አክብሮትን እንዴናሳይና አጥብቀንም 
እንዴይዘው ሇአሇማት እዝነት ተዯርገው የተሊኩት ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ በማሇት ይመክሩናሌ፡-  

“…ቁርአን ሌክ እንዯ ጠንካራ ገመዴ ሆኖ አንደ ጫፈ ያሇው ከአሊህ 
ዘንዴ ሲሆን ላሊው ጫፈ ዯግሞ በእናንተ እጅ ነው፡፡ ስሇሆነም 
አጥብቃችሁ ያዙት፡፡ እንዯዚያ ካዯረጋችሁ ጥመት አይነካችሁም፡፡ 
አትጠፈምም፡፡” (ሃይሰሚ) 

ከቁርአን ብዙ መንፇሳዊ ትሩፊቶችንንና ፀጋዎችን ባገኘን ቁጥር 
እምነታችንም የዚያኑ ያክሌ እየጠነከረ ይሄዲሌ፡፡ እነዚያ ራሳቸውን ሙለ 
ሇሙለ ሇቁርአን የሰጡ በዚህም የአሊህንና የመሌእክተኛውን (ሰ.ዏ.ወ.) 
ውዳታ የከጀለ የኋሊ ኋሊ መጨረሻቸው የሚያምርና ቃሊት ተሰባስበው 
ሉገሌጹት በማይችለት የዴልት ሃገር (በጀነት) የሚጨጏለ መሆኑ 
እውነት ነው፡፡ አሊህ ከእነዚህ ሰዎች መካከሌ ያዴርገን፤ አሚን!”  
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ምዕራፌ ስምንት 

ዚክር ማዴረግና ሰሇዋት ማውረዴ 
‘ኢንሳን’ የሚሇው የአረብኛ ቃሌ ሰው የሚሌ ትርጓሜን የያዘ ሲሆን 
‘ኒስያን’ ከሚሇውና ‘መርሳት’ የሚሌ ትርጉም ካዘሇው ሥርወ-ቃሌ 
የተገኘ ነው፡፡ ይህም ዚክር (ማስታወስ) ከሚሇው ቃሌ ተቃራኒ የሆነና 
የሰውን ሌጅ ከተጠናወቱት ዴክመቶች አንደ ነው፡፡ በዚህ ኒስያን 
(መርሳት) በተባሇ አባዜ የሰው ዘር ከሚዯርስበት ጉዲት በዚክር (አሊህን 
በማሰታወስ) መዴህን ማግኘት ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም አንዴን ነገር 
ዯጋግሞ ማውሳትና ማስታወስ ሇዚያ ነገር ያሇንን ትኩረት እንዱጨምር 
ስሇሚያዯርገው ነው፡፡ በዚሁ መሠረት አሊህን ዯጋግመን ባስታወስን 
ቁጥር ከሰብዒዊነታችን ጋር ተያይዘው የሚከሰቱብን ችግሮች ሁለ 
ይቀለሌናሌ፣ ይወገደሌናሌ፡፡ 

‘ዚክር’ የሚሇው ቃሌ በቁርአን ውስጥ ከሁሇት መቶ ሃምሣ  ጊዜ በሊይ 
ተጠቅሷሌ፡፡ አንዴ የአሊህ ባሪያ እውነተኛ የእርሱ አገሌጋይ መሆን 
የሚችሇው ስሇ አሊህ ተገቢ የሆነ እውቀት ሲኖረውና ሃቆቹንና ከእርሱ 
የሚጠበቅበትን ግዳታ ሁለ ሇይቶ ሲገነዘብ ብቻ ነው፡፡ ይህ ሁለ 
የሚገኘው ዯግሞ ስሇ አሊህ በጥሌቀት ከማሰብ፣ ቁርአንን ከማንበብና 
ከማስተንተን እንዱሁም መንፇሳዊ እውቀትን በመሰብሰብ ነው፡፡ ይህ 
ሁለ ሲጠቃሇሌ ዚክር በሚባሌ በሰው ሌጅ ሌቦናና አእምሮ ሊይ 
በሚከናወን የወሌ ስም ይጠራሌ፡፡ ጌታችን አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- 

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

   ٢٠٥: األعراف چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

“ጌታህንም በምስጢር ተዋዴቀህና ፇርተህ ከጩኸት በታችም በሆነ ቃሌ 
በጧትም በማታም አውሳው፡፡ ከዘንጊዎቹም አትሁን፡፡” (አሌ-አዕራፌ፡
205) 

 ٤٥: العنكبوت چ  ەئائ   ائ  ەئچ 
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“…አሊህንም ማውሳት ከሁለ ነገር በሊጭ ነው፡፡” (አሌ-ዏንከቡት፡45) 

 ١٩١: آل عمران چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ     چ 

“(እነርሱም) እነዚያ ቆመው፣ ተቀምጠውም፣ በጏኖቻቸው ተጋዴመውም 
አሊህንየሚያወሱ…”(አሉ-ዑምራን፡191) 
የሰውነታችን ሁለ ዋነኛ አንቀሳቃሽ የሆነችው ሌብ (ቀሌብ) አሊህን 
በማስታወስ ሕያው ከሆነች ሃቅንና ባጢሌን (ሃሰትን) ሇመሇየት 
የሚያስችሊት ብርሃን በውስጧ ትምሞሊሇች፡፡ ያን ጊዜ መሊውን አካሌ 
ወዯ እውነትና ወዯ ጽዴቅም መንገዴ እየመራች ትጓዛሇች፡፡ ሇላልቹ 
የአካሌ ክፌልችም ተገቢ የሆነውን አመራር እየሰጠች በአጠቃሊይ 
ውጤቱም ሰውየውን አሊህ የሚወዯውና የሚዯሰትበትም ታዯርገዋሇች 
ማሇት ነው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የዚክርን ትሩፊት እንዯሚከተሇው በማሇት 
ገሌፀውታሌ፡-  

“አሊህን የሚያስታውስና የማያስታውስ ሰው ምሳላያቸው ሕያው 
እንዯሆነና እንዯሞተ ሰው ብጤ ነው፡፡” (ቡኻሪ) 

በተመሳሳይ ሁኔታ አሊህን ከማስታወስ የራቁ የእርሱንም ፌቅር 
ከማግኘት ርቀዋሌና በመሇኮታዊው ዛቻ ስር ናቸው፡፡ ይህን አስመሌክቶ 
በቁርአን እንዯሚከተሇው ተብል ተጽፎሌ፡-  

  ہ  ھ        ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

 ٩: المنافقون چھ  ھ  ھ  ے  ے  

 “እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ገንዘቦቻችሁና ሌጆቻችሁ አሊህን ከማስታወስ 
አያታሌሎችሁ፡፡ ይህንንም የሚሰሩ ሰዎች እነዚያ እነርሱ ከሳሪዎቹ 
ናቸው፡፡” (አሌ-ሙናፉቁን፡9) 

 ٢٢: الزمر چ  ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 



 196 

“…ሌቦቻቸውም ከአሊህ መወሳት ሇዯረቁ ሰዎች ወዮሊቸው…” (አዝ-
ዙመር፡22) 

 ٣٦: الزخرف چٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 

“ከአር-ራሕማን ግሣጼ (ከቁርአን) የሚዯናበርም ሰው ሇእርሱ ሰይጣንን 
እናስጠጋሇን፡፡ ስሇዚህ እርሱ ሇእርሱ ቁራኛ ነው፡፡” (አዝ-ዙኽሩፌ፡36) 

  چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی    چ 

“ከግሳጼዬም የዞረ ሰው ሇእርሱ ጠባብ ኑሮ አሇው፡፡ በትንሳኤም ቀን 
እውር ሆኖ እንቀሰቅሰዋሇን፡፡” (ጣሃ፡124) 

የአሇማቱ ጌታ አሊህን ከማሰታወስ ጏናቸውን የሚያጥፈና እርሱ 
ባወረዲቸው የሥነ ምግባር ዯንቦች ሇመመራት አሻፇረን ያለ ተዯጋጋሚ 
ዛቻና ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ከእነዚህ ማስጠንቀቂያዎች አንደ 
እንዱህ ይሊሌ፡-  

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

              ﯁    ﯀     چ            ﮿  
“ሇእነዚያ ሊመኑት ሇአሊህ ተግሳጽና ሌቦቻቸው ሉፇሩ እንዯነዚያም በፉት 
መጽሏፌን እንዯተሰጡቶች በእነርሱ ሊይ ጊዜ እንዯረዘመባቸው 
ሌቦቻቸውም እንዯ ዯረት ሊይሆኑ (ጊዜው) አሌቀረበምን? ከእነርሱም 
ብዙዎቹ አመፀኞች ናቸው፡፡” (አሌ-ሏዱዴ ፡16) 

ይህ የቁርአን አንቀጽ የወረዯው በመካ ስቃይና ሃዘን የሞሊበት ሕይወት 
ሲገፈ ከቆዩ በኋሊ ወዯመዱና የተሰዯደ ጥቂት ያመኑ ሰዎችን 
አስመሌክቶ ሲሆን እነዚያ ሰዎች መዱና ከዯረሱና ብዙ ፀጋዎችን ካገኙ 
በኋሊ የኃይማኖታቸውን ጉዲይ ችሊ ማሇት በመጀመራቸው ነው፡፡ 
(ሱዩጢ) 
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ሙሣና ሃሩን (በሁሇቱም ሊይ የአሊህ ሰሊም ይስፇን) ነቢያት ቢሆኑም 
ኃያለ አሊህ ወዯ ፇርኦን ሲሌካቸው የሚከተሇውን ማስጠነቀቂያ 
በመስጠት ነበር፡-  

 ٤٢: طه چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  چ 

“አንተም ወንዴምህም በተዒምራቶቼ ሂደ፡፡ እኔንም ከማውሳት አትቦዝኑ፡
፡” (ጣሃ፡42) 

እንግዱህ ጥበበኛው አሊህ ነቢያቱን እንኳን እርሱን ከማውሳት 
እንዲይቦዝኑ የሚያስጠነቅቅ ከሆነ ላልች ባሮቹ ከዚህ ተግሳጽ ምን 
ትምህረት ሉቀስም ይችሊሌ፡፡  

ሁሌጊዜም አሊህን ማስታወሰና ጥንቁቅ የመሆንን (ሙራቀባህ) 
አስፇሊጊነት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሲገሌጹ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“በማይረባና እንቶ ፇንቶ በሆነ ወሬ ተጠምዲችሁ አሊህን አትርሱ፡፡ 
ምክንያቱም ብዙ ማውራት አሊህን ከማስረሳቱም በሊይ ቀሌብን (ሌብን) 
ያዯርቃሌ፡፡ ከአሊህ የራቀ ሰው ማሇት የዯረቀ ቀሌብ (ሌብ) ያሇው ነው፡፡” 
(ቲርሚዚ)  

እንግዱህ አማኞች ሌባቸው አሊህን ከመዘንጋትና ከግዳሇሽነት እንዱርቅ 
ሇማዴረግ የሚችለበት ብቸኛው መንገዴ በተከታታይና በዘውታሪነት 
አሊህን በማስታወስ ነው፡፡ ይህ የአንዴ ወቅት ወይም ጊዜያዊ ተግባር 
መሆን የሇበትም፡፡ ዚክር የሕይወት ሙለ ተግባር ነው፡፡  

የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ባሇቤት አዑሻ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሊሇች፡-  

“እያንዲንደ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሁኔታና ዴርጊታቸው አሊህን 
የሚያስታውስ (ዚክር) ነው፡፡” (ሙስሉም) 

ኢብን አባስ (ረ.ዏ.) የሚከተሇውን የቁርአን አንቀጽ አስመሌክቶ እንዱህ 
ብሎሌ፡-  
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 ٤١: األحزاب چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  چ 

“እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ብዙ ማውሳትን አውሱት” (አሌ-
አሕዛብ፡41) 

“ከሁለም የበሊይ የሆነው አሊህ ግዳታ የተዯረጉ የአምሌኮት ዒይነቶችን 
ባሪያዎቹ ይፇጽሙ ዘንዴ ጊዜንና አሰራርን ገዴቧሌ፡፡ እንዱሁም ጥፊት 
ሊይ ሇወዯቁት ባሪያዎቹ ዯግሞ በንጹህ ሌብና በእውነተኛ ንስሃ ወዯ 
እርሱ እስከተመሇሱ ዴረስ ይቀበሊሌ፡፡ ሆኖም ግን ዚክርን በተመሇከተ 
ምንም ዒይነት ገዯብ፣ የጊዜ ምጣኔና ሌክ አሊዯረገም፡፡ ማንኛውም ሰው 
ነፌሱንና ጽሞናውን ወዯፇጣሪው መመሇስ በቻሇበት በየትኛውም 
አጋጣሚና ሁኔታ ሁለ እርሱን እንዱያስታውስ መዴረኩን ሁለ ክፌት 
አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም ኃያለ አሊህ የሰው ሌጅ የትም ሥፌራ፣ ቢሆን 
በምንም ዒይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ያስታውሰው ዘንዴ አዯራ ብሎሌ፡፡” 
(ጦበሪ) 

ሰዎች ዚክርን (አሊህን ማስታወስን) እንዱያበዙ ሇማበረታታት የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የሚከተሇውን ተናግረዋሌ፡-  

“ከኢስማኢሌ ዘር የሆኑ አራት ባሪያዎችን ነጻ ከማዴርግ ይሌቅ ከሱብህ 
(ፇጅር) ሶሊት በኋሊ ፀሏይ እስክትወጣ ዴረስ አሊህን ከሚያስታውሱ 
ሰዎች ጋር ብሆን የበሇጠ ያስዯስተኛሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ አራት 
ሰዎችን ከባርነት ነጻ ከማዴረግ ይሌቅ ከአስር ሶሊት በኋሊ ፀሏይ 
እስክትጠሌቅ ዴረስ አሊህን ከሚያወሱ ሰዎች ጋር ብሆን የበሇጠ 
ያስዯስተኛሌ፡፡” (አቡ ዲውዴ) 

በተጨማሪም በአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ የምናወርዯው ሰሇዋትና 
ሰሊምታም አሊህን እንዯማስታወስ  (ዚከር) ይቆጠርሌናሌ፡፡ ኃያለ አሊህ 
ብርሃን በተሞሊው መጽሏፈ እንዱህ ይሊሌ፡-  
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  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 

 ٥٦: األحزاب چڇ  ڇ  
“አሊህና መሊእክቱ የአክብሮት እዝነትን ያወርዲለ፡፡ እናንተ ያመናችሁ 
ሆይ! በእርሱ ሊይ የአክብሮት እዝነትን አውርደ፡፡ የማክበርንም ሰሊምታ 
ሰሊም በለ፡፡” (አሌ-አሕዛብ፡56) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) የዚህን ሰሇዋትና ሰሊምታ ጥቅም ሲያብራሩ 
እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ሰው በእኔ ሊይ አንዴ ሶሇዋት ሲያወርዴ ከሁለም የበሊይ የሆነው 
አሊህ በእርሱ ሊይ አሥር እጥፌ ያወርዴሇታሌ፣ አሥር ኃጢአቶቹን 
ይሰርዝሇታሌ፣ እንዱሁም አሥር ዯረጃዎችን ይጨምርሇታሌ፡፡” (ነሳኢ) 

በላሊ ሏዱስ ዯግሞ የሚከተሇውን ብሇዋሌ፡-  

“በፌርደ ቀን ከሰዎች ውስጥ ወዯእኔ የሚቀርቡት በእኔ ሊይ ብዙ 
ሰሇዋትና ሰሊምታ ያወረደብኝ ናቸው፡፡” (ቲርሚዚ) 

በመጨረሻም ስሇዚክር ስናነሳ ግዳታ የተዯረጉ ሶሊቶች፣ ፆም፣ የሏጅ 
ፀልት፣ ዘካ፣ ተስቢህ (አሊህን ማጥራት)1፣ ተህሚዴ (አሊህን 
ማመስገን)፣ ተክቢር (አሊህን ማሊቅ ወይም ማወዯስ) ወዘተ ዚክር 
መሆናቸውን መገንዘብ ይኖርብናሌ፡፡  

እንዱሁም ቁርአንን ማንበብ፣ ማስተንተን (ተዯቡር)፣ አንቀፆቹን 
ሇመተግበርና የስብእና ክፌሌ ሇማዴረግ መታገሌ ሁለ ዚክር ነው፡፡  

 

                                                
1 አሊህን ማጥራት (ተስቢህ) ማሇት አሊህ ጉዴሇት ኖሮበት ከዚያ ጉዴሇት 
ማጥራት ሳይሆን ከጉዴሇት ሁለ የጠራ (ምለእ በኩለሄ) ሇሆነወ የዒሇማት 
ጌታ ባሕሪያትና ስሞች እውቅናን መስጠት ነው፡፡  
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የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

የምእመናን እናት የሆነችው ዒኢሻ (ረ.ዏ.) የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
የላሉት ሶሊት (ተሃጁዴ) ሇመስገዴ ሲነሱ እያንዲንደን አሥር አሥር 
ጊዜ “አሊሁ አክበር” (አሊህ ታሊቅ ነው)፣ “አሌሃምደሉሊህ” (ምስጋና 
ሇአሊህ ይገባው)፣ “ሱብሃነሎሂ ወቢሃምዱሂ” (ሇአሊህ ጥራት ይገባው 
ምስጋና ሇአሊህ ይገባው)፣ “ሱብሃን አሌ-መሉኩሌ ቁደስ” (ሇአሊህ ጥራት 
ይገባው፣ሇንጉሱ፣ ቅደስ ሇሆነው)፣ “አስተግፉሩሎህ” (አሊህን ምህረት 
እጠይቃሇሁ)፣ “ሊኢሊሃኢሇሎህ” (ከአሊህ በስተቀር ጌታ የሇም) ካለ በኋሊ 
አሥር ጊዜ እንዱህ ይሊለ፡-  

 اللٍم إوى أعُذ تل مه ضيق الدويا َمه ضيق األخسج

“አሊህ ሆይ! በዚህም ሆነ በመጪው ዒሇም ከጭንቀትና ጥበት በአንተ 
እጠበቃሇሁ፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ይህን ካለ በኋሊ ሶሊታቸውን ይጀምራለ፡፡” 
(አቡዲውዴ)  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ማዴረግ የሚመርጡት አጭር ሆኖም ግን 
መሌእክቱ ጥሌቅ የሆነን ዚክር ነው፡፡ አንዴ እሇት ባሇቤታቸው ጁዌይሪያ 
(ረ.ዏ.) የሱብሂን (ፇጅርን) ሶሊት ሰግዲ በዚያው በሰገዯችበት ቦታ 
ሳትንቀሳቀስ ተቀምጣ ዚክር ማዴረግ ጀመረች፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ 
(ሰ.ዏ.ወ.)  ግን በጧት ከቤታቸው ወጥተው ከቆዩ በኋሊ ሲመሇሱ 
ጁዌይሪያን (ረ.ዏ.) እዚያው ከተቀመጠችበት ቦታ ሊይ እንዲሇች 
ሲያገኙዋት እንዱህ በማሇት ጠየቋት፡-  

“እኔ ትቼሽ ከሄዴኩኝ በኋሊ እስካሁን ዴረስ እዚሁ ሆነሽ ዚክር 
እያዯረግሽ ነበርን?” መሌሷ “አዎን” የሚሌ በሆነ ጊዜ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ አለ፡-  

“እነዚህን ዒረፌተነገሮች ሶስት ሶስት ግዜ ብትይ ኖሮ ከጧት ጀምረሽ 
እዚህ ቁጭ ብሇሽ ካዯረግሽው ዚክር ጋር በምንዲ ይመጣጠኑሌሽ ነበር፡፡  
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 سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد ملماته

‹‹በፌጡራኑ ሌክ የሆነ እርሱን የሚያስዯስት፣ ዙፊኑንና የማይነጥፌ 
ቃለን የሚመጥን ክብርና ምስጋና ሇአሊህ ይዴረሰው፡፡›› 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሇምሊስ የቀሇለ ሇሚዛን የከበደና አሊህን የሚያስዯስቱ ሁሇት ዒረፌተ 
ነገሮች አለ እነርሱም፡-  

"سثحان هللا َتحمدي سثحان هللا العظيم "  

“ሱብሃነሎህ ወቢሃምዱሂ ሱብሃነሎሂሌ አዚም” የሚለት ናቸው፡፡”  

ኃያለ አሊህ በእያንዲንደ ጊዜና በእያንዲንደም ሁኔታ የባሮቹ ሌቦች 
እርሱን በማውሳት ብቻ እንዱያዙ ይፇሌጋሌ፡፡ በሚቀጥሇው የቁርአን 
አንቀጽ እንዯተገሇፀውም እንዱህ ዒይነት ባሮቹን አሊህ ያወዴሳቸዋሌ፡፡  

 ١٩١: آل عمران چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  چ 

“(እነርሱም) እነዚያ ቆመው፣ ተቀምጠውም፣ በጏኖቻቸው ተጋዴመውም 
አሊህን የሚያወሱ…” (አሉ-ዑምራን፡191) 

አብደሊህ ቢን በስር (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት አስተሊሌፎሌ፡-  

“ሁሇት የገጠር አእራቦች (በዴዊኖች) ወዯ አሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
መጡና አንዯኛው እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ከሰዎች ሁለ በሊጩ ማን ነው?” የአሊህ 
መሌእክተኛም (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇው መሇሱሇት፡-  

“ረዥም እዴሜ ኖሮት ስራው ያማረሇት ሰው፡፡” ላሊው ዯግሞ እንዱህ 
በማሇት ጥያቄ አቀረበሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! የኢስሊም ህግጋት ብዙ ናቸው፡፡ አንዴ 
መሌካም ሥራን አጥብቄ እይዝ ዘንዴ ይንገሩኝ፡፡”  
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“ምሊስህ ምንግዜም አሊህን በማስታወስ የረጠበች ትሁን፡፡” (አህመዴ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ስሇዚከር ይህን ያክሌ አጽንኦት ሰጥተው 
የተናገሩትና ያስተማሩት አማኞች ምንጊዜም ቢሆን በዚክር ሊይ ከሆኑ 
ከቸሌተኝነትና ከመርሳት ተወግዯው ወዯ አሊህ ይቀርባለና ነው፡፡ ዚክር 
ማዴረግ የአሊህን ትእዛዝ ሇማክበርና ክሌከሊዎቹንም ሇመጠንቀቅ በሌብ 
(ቀሌብ) ሊይ ተነሳሽነትን ይጨምራሌ፡፡ ወዯ ኃያለ አሊህ ውዳታም 
ያቃርባሌ፡፡ 

አንዴ ሰው ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) መጣና እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“ታሊቅ ምንዲ የሚያስገኘው የትኛው ጅሃዴ ነው?” ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
እንዱህ በማሇት መሇሱሇት፡-  

“አሊህን በብዛት የሚያወሳ ሰው ጅሃዴ፡፡” ሰውዬው አሁንም ላሊ ጥያቄ 
አቀረበሊቸው፡-  

“የትኛው የፆም ዒይነት ነው ታሊቅ ምንዲ የሚያስገኘው?” 

“አሊህን በብዛት የሚያወሳ ሰው ፆም” በማሇት መሌስ ሰጡት፡፡ ከዚያ 
በኋሊ ሰውየው ተመሳሳይ የሆነን ጥያቄ ሇሶሊት፣ ሇዘካ፣ ሇሏጅና ሇሶዯቃ 
ጠየቃቸው፡፡ ሇእነዚህ ነገሮች ሁለ መሌሳቸው ተመሳሳይ ነበር፡-  

“አሊህን በብዛት የሚያወሳ ሰው፡፡”  

በዚህ ጊዜ አቡበከር (ረ.ዏ.) ኡመርን (ረ.ዏ.) እንዱህ አሎቸው፡-  

“ኡመር ሆይ! አሊህን የሚያወሱ ሰዎች ሁለንም የበጏ ምግባር ዴርሻ 
ወሰደትኮ!” ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) በዚህ ጊዜ ወዯነርሱ ፉታቸውን አዙረው 
እንዱህ አለ፡-  

“አዎን! ይህ እውነት ነው፡፡” (አህመዴ፣ ሃይሰሚ) 

ሁሌጊዜም ራሳችንን በዚክር ካሰሇጠንና ከጠመዴን በሁለም የመሌካም 
ሥራ አትራፉዎች መሆናችን አይቀርም፡፡  

ሙዒዝ ኢብን ጀበሌ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  
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“አንዴ ጊዜ ነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አሌኳቸው የአሊህ መሌእክተኛ 
ሆይ! ጥቂት ምክር ይስጡኝ፡፡”  

የአሊህ መሌእክተኛም (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት መሇሱሌኝ፡-  

“የቻሌከውን ያክሌ አሊህን ፌራ፡፡ ከዴንጋይ ወይም ዛፌ አጠገብ ብትሆን 
የትም ሆነህ አሊህን ፌራ፡፡ በዴብቅ ሇሰራኸው ኃጢአት አሊህን በዴብቅ 
ይቅርታ ጠይቀው፡፡ ሆኖም ግን በግሌጽ ሇሰራኸው ኃጢአት በግሌጽ 
ይቅርታ ጠይቀው፡፡” (ሃይሰሚ) 

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇባሌዯረቦቻቸው ዚክር 
ሇማዴረግ ስሇመሰባሰብ ጥቅም እንዱህ በማሇት ይነግሯቸው ነበር፡-  

“በጀነት ጨፋ አጠገብ ካሇፊችሁ አረፌ ብሊችሁ ተጠቀሙ፡፡”  

“የጀነት ጨፋ ምንዴን ነው የአሊህ መሌእክተኛ” ተብሇው ተጠየቁ፡፡  

“ዚክር የሚዯረግበት (አሊህ የሚወሳበት) ቦታ” በማሇት መሇሱ፡፡  

አብዯሊህ ኢብን ረዋሃ (ረ.ዏ.) አንዴ የነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) ባሌዯረባ ባገኘ 
ቁጥር እንዱህ ይሌ ነበር፡-  

“ወንዴሜ ሆይ! ሇጥቂት ጊዜ አረፌ እንበሌና በጌታችን ሊይ ያሇንን 
እምነት እናዴስ (ዚክር እናዴርግ)፡፡” 

አንዴ ባሌዯረባቸው ይህ የአብዯሊህ (ረ.ዏ.) ዴርጊት ስሊሌገባው ወዯ ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.)  በመሄዴ ስሇሁኔታው ነገራቸው፡፡ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ጉዲዩን 
ከሰሙ በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“አብዯሊህ ኢብን ረዋሃ አሊህ ይዘንሇት፡፡ መሊእክት የሚያዯንቁትን ሇዚክር 
መሰባሰብ ያፇቅራሌ፡፡” (አህመዴ) 

አብዯሊህ ቢን ሸዲዴ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  

“ከበኒ ኡዝራ የሆኑ ሶስት ሰዎች ወዯ አሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ዘንዴ 
ከመጡ በኋሊ ኢስሊምን ተቀበለ፡፡ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ጥያቄ 
አቀረቡ፡-  
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“እነዚህን ሰዎች የሚንከባከብሌኝ ማን ነው”  

ጦሌሃ (ረ.ዏ.) እንዱህ አሇ፡-  

“እኔ እንከባከባቸዋሇሁ የአሊህ መሌእክተኛ!” 

እነዚህ ሰዎች ከጠሇሃ (ረ.ዏ.) ጋር ሳለ የአሊህ መሌእክተኛ አነስተኛ 
ቁጥር ያሇው ሰራዊት ወዯ አንዴ ቦታ አሰማሩ፡፡ ከሶስቱ ሰዎች አንደ 
ከዚያች አነስተኛ ቁጥር ያሊት ሰራዊት ጋር አብሮ ከዘመተ በኋሊ በዚያ 
እያሇ ተሰዋ (ሸሂዴ ሆነ)፡፡ ከዚያም የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ላሊ 
አነስተኛ ሰራዊትን የያዘ ጓዴ ሇዘመቻ አሰማሩ፡፡ ከእነዚህ ጋር ሁሇተኛው 
ሰው አብሮ ዘመተ፡፡ ሆኖም ግን እርሱም ተሰዋ (ሸሂዴ ሆነ)፡፡ ከዚያ 
በኋሊ ሶስተኛው ሰው ከጥቂት ጊዜ በኋሊ በአሌጋው ሊይ እያሇ ሞተ፡፡  

ጦሌሃ (ረ.ዏ.) እንዱህ ይሊሌ፡-  

“እነዚህን ሶስት ሰዎች በሕሌሜ በጀነት ውስጥ አየሁዋቸው፡፡ ከአሌጋው 
ሊይ ሆኖ የሞተው የመጀመሪያው ነው፡፡ ቀጥል ዯግሞ ሇዘመቻ 
በሁሇተኛ ዙር ወጥቶ የተሰዋው ሆነ፡፡ የመጨረሻ ዯረጃን የያዘው 
በመጀመሪያው ዙር ዘምቶ የተሰዋው ሆነ፡፡ በዚህ ሁኔታ በጣም ተዯንቄና 
በትንሹም ቢሆን ተናዴጄ ወዯ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) በመሄዴ ስሇሁኔታው 
ሳጫውታቸው እንዱህ አለ፡-  

“ይህ ሉገርምህ አይገባም፡፡ በአሊህ ዒይን ሁሌጊዜም በቋሚነት ተስቢህ፣ 
ተክቢርና ተህሉሌ ከሚሌና ሕይወቱን በኢስሊም አስተምህሮቶች 
ከሚመራ ሰው የበሇጠ መሌካም ሰሪ የሇም፡፡ (አህመዴ) 

አንዴ እሇት ኡፌቴዴ ወዯገጠራማው የቱርክ ግዛት ከተማሪዎቹ 
(ዯረሳዎቹ) ጋር ሄዯ፡፡ ከዚያም ውብ በሆነው የገጠር ቀበላ ሲዘዋወሩ 
ተማሪዎቹ ማራኪ የሆኑ የአበባ ዝንጣፉዎችን እያመጡ ሇመምህራቸው 
ማበርከት ጀመሩ፡፡ ይሁን እንጂ በኋሊ ሊይ አዚዝ ሙሏመዴ ሁዯይ 
በመባሌ የሚታወቀው ዝነኛ ተማሪያቸው አንደ ግንዶ የተሰበረና 
እንዯመጠውሇግ ያሇች አበባ ይዞ በመምጣት ሇመምህሩ ከሰጠ በኋሊ 
ጭንቅሊቱን አቀረቀረ፡፡ ኡስታዝ ኡፌቴዴ ሁኔታውን በጉጉት 
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በሚከታተለት ተማሪዎች እንዯታጀበ መሏመዴን  ግንዶ የተሰበረና 
የጠወሇገች አበባ ሇምን እንዲበረከተሇት በመዯነቅ ጠየቀው፡፡ 

ሙሏመዴ ጭንቅሊቱን እንዲቀረቀረ የሚከተሇውን መሌስ ሰጠው፡-  

“መምህር ሆይ! ያበረከትኩሌህ የአበባ ስጦታ ፇጽሞ አንተን 
እንዯማይመጥንህ አውቃሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ እያንዲንዶን የአበባ ግንዴ 
አስጏንብሼ አበባዋን ሌቀጥፌ ስሌ ጌታዋን የምትዘክርና አሊህ! አሊህ! 
የምትሌ መሰሇችኝ፡፡ ሌቤ ይህን ዚክር ሇማቋረጥ አሌፇቅዴ አሇኝ፡፡ 
ስሇሆነም ጨክኘ የምቆርጠው አበባ አጣሁ፡፡ ወዱያው ግን ዘወር ስሌ 
ይህች ዚክር ያቆመች አበባ ተሰብራ ግንዶ ተንጠሌጥሊ በማስተዋላ 
እነሆ! እርሷን ይዠ በመምጣት አበረከትኩሌህ፡፡››  

ሌባቸው ሇስሊሳ የሆኑና እንዯ ሙሏመዴ ኤፋንዱ ያለ ሰዎች በዚህ 
ፌጥረተ ዒሇም ውስጥ ያሇ ማንኛውም ነገር በዚክር (አሊህን በማስታወስ) 
ሊይ መሆኑን የሚያስተውለበት ውስጣዊ ሕሉና አሊቸው፡፡ ሁለም 
ሕይወት ያሊቸውም ሆኑ የላሊቸው ፌጡራን በቋሚነት አሊህን ይዘክራለ 
(ያወዴሳለ)፡፡ የጥበብና የማስተዋሌ ባሇቤት የሆነው አሊህ ይህን እውነታ 
እንዯሚከተሇው በማሇት በክቡር ቃለ ያረጋግጥሌናሌ፡- 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

   ٤٤: اإلسراء چ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  ۀڻ

“ሰባቱ ሰማያትና ምዴርም በውስጣቸውም ያሇው ሁለ እርሱን ያጠራለ 
(ያወዴሳለ)፡፡ ከነገርም ሁለ ከማመስገን ጋር የሚያጠራው እንጂ 
አንዴም የሇም፡፡ ግን ማጥራታቸውን አታውቁም፡፡ እርሱ ታጋሽ መሏሪ 
ነው፡፡” (አሌ-ኢስራእ፡ 44) 

የሰውም ሌጅ እንግዱህ ይህን ሁለ በአጽናፇ ዒሇሙ ውስጥ የሚገኝ 
ህሌቆ መሳፌርት የላሇው አስዯናቂ ትእይንት እያየና እየሰማ ፉቱን 
ማዞሩ ተገቢ አይሆንም፡፡ ስሇሆነም የፇጣሪውን ታሊቅነት ማወጅና 
በጧትም ሆነ በማታ ሉያወዴሰው፣ ሉያስታውሰውና ሉያጠራው ይገባሌ፡፡  



 206 

ከምናዯርጋቸው ዚክሮች ሁለ በሊጩ በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ ሰሇዋትና 
ሰሊምታን ማውረዴ ነው፡፡ አንዴ ሰው በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ ሰሇዋትና 
ሰሊም ባወረዯ ቁጥር መንፇሳዊ ዯረጃው ከፌ እያሇና ከአሊህ ዘንዴ ያሇው 
ቀረቤታም ከፌ እያሇ ይሄዲሌ፡፡ ምክንያቱም በአሊህ አይን ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ያሊቸው ሥፌራ እጅግ ከፌ ያሇና የተከበሩም ስሇሆኑ ነው፡፡  

ኡበይ ቢን ካእብ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት ተናግሯሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ የላሉት አንዴ ሶስተኛ እንዲሇፇ የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) 
ከእንቅሌፊቸው ከነቁ በኋሊ ተነስተው እንዱህ አለ፡-  

“ሰዎች ሆይ! አሊህን አስታውሱ! አሊህን አስታውሱ! የመጀመሪያው 
መሇከት ይንነፊና ምዴርን ከዲር እስከዲር ያናውጻታሌ፡፡ ከዚያም 
የሚቀጥሇው መሇከት ይንነፊሌ፡፡ ከዚያም ሞት ይመጣና ባሇው ኃይሌ 
ፌጡሩን ሁለ ይጠራርገዋሌ፡፡”  

በዚህ ጊዜ ነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት ጠየቅኳቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እኔ በእርስዎ ሊይ ብዙ ሰሇዋትና ሰሊምታ 
አወረዴኩብዎ፡፡ አሁንም ሌጨምር እንዳ? ምን ያህሌ ባወርዴ 
ይበቃኛሌ”  

“የፇሇግከውን ያክሌ ማውረዴ ትችሊሇህ” አለኝ፡፡  

“ሇዚክር ከመዯብኩት ጊዜዬ አንዴ አራተኛ የሚሆነው በእርስዎ ሊይ 
ሰሇዋትና ሰሊምታ ባወርዴበት አይበቃኝምን?” በማሇት ጠየቅኳቸው፡፡  

“የፇሇግከውን ያክሌ ጊዜ መዴብ፡፡ ሆኖም ግን ብትጨምር ሊንተ የተሻሇ 
ይሆናሌ” አለኝ፡፡  

“እንዯዚያ ከሆነ ሁለንም ጊዜዬን ሰሇዋትና ሰሊምታ በእርስዎ ሊይ 
ሇማውረዴ አውሇዋሇሁ፡፡” አሌኳቸው እርሳቸውም እንዱህ አለ፡-  

“እንዯዚ ካዯረግክ አሊህ ሁለንም ጭንቀትህን በማስወገዴ ኃጢአትህን 
በሙለ ይምርሃሌ፡፡” (ቲርሚዚ) 
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አንዴ ጊዜ የሆነ ባሌዯረባቸው (ራቅ ብል እያሇ) አሊህን በማመስገን 
ከጀመረ በኋሊ በእርሳቸው ሊይ ሰሇዋት አውርድ ደዒ ሲያዯረግ ሰምተው 
ካመሰገኑት በኋሊ እንዱህ አለ፡-  

“አንተ ደዒ የምታዯርግ ሰው! ጠይቅ የጠየቅከው ሁለ ተቀባይነት 
ያገኛሌና፡፡” (ቲርሚዚ) 

ኡመር ቢን አሌ-ኸጧብ (ረ.ዏ.) እንዱህ አለ፡-  

“የምታዯርጉት ደዒ ብቻውን በሰማይና በምዴር መካከሌ ይንጠሇጠሊሌ፡፡ 
በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ ሰሇዋት አስካሊወረዲችሁ ዴረስወዯ ወዯ አሊህ 
አይወጣም፡፡” (ቲርሚዚ) 

ካዕብ ቢን ኡጅራ (ረ.ዏ.) ነቢዩን (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! በእርስዎ ሊይ ሰሊምታ ማውረዴን ተማርን፡፡ 
ሆኖም ግን ሰሇዋት እንዳት እንዯምናወርዴሌዎት አሌተማርንም፡፡” 
የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡- “እንዯዚህ በለ፡-  

اللهم صلى على محمد وعلى أل محمد مما صليت على إبراهيم وعلى أل 

وبارك على محمد وعلى أل محمد مما بارمت على , إبراهيم إنل حميد مجيد

. إبراهيم وعلى أل إبراهيم أنل حميد مجيد

“አሊህ ሆይ! በኢብራሂምና በቤተሰባቸው ሊይ እዝነትህን 
እንዲወረዴክሊቸው በሙሏመዴና በቤተሰባቸውም ሊይ እዝነትህን 
አውርዴሊቸው፡፡ በእርግጥም አንተ ምስጉንና የሊቅክ ነህና፡፡ አሊህ ሆይ! 
ሇኢብራሂምና ሇቤተሰባቸው ርህራሄና ቸርነትህን እንዲዯረግህሊቸው 
ሇሙሏመዴና ሇቤተሰባቸውም ርናራሄና ቸርነትህን አዴርግሊቸው፡፡ 
በእርግጥ አንተ ምስጉንና እጅግ የሊቅክ ነህና፡፡” (ቡኻሪ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ማሇታቸው ተወስቷሌ፡-  

“ከሁለም ቀናት ውስጥ የተባረከው ቀናችሁ የጁምዒ ቀን ነው፡፡ 
…ስሇሆነም በዚያ ቀን ብዙ ሰሇዋትና ሰሊምታን አውርደብኝ፡፡ ያኔ 
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(ከሞትኩ በኋሊ) ይዯርሰኛሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ባሌዯረቦቻቸው እንዱህ በማሇት 
ጠየቁ፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እርሰዎ ከሞቱና ፊናዎ ከጠፊ በኋሊ የእኛ 
ሰሇዋትና ሰሊምታ እንዯምን ሉዯርስዎት ይችሊሌ?”  

ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇው መሇሱ፡- “ሌቅና የእርሱ የሆነው ጌታ 
የነቢያትን አካሌ እንዲትበሊ ምዴርን እርም አዴርጏባታሌ፡፡” (አቡዲውዴ) 

ዒሉ (ረ.ዏ.) በእሇተ ጁምዒ በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ ሶሇዋትና ሰሊምታ 
ማውረዴ ያሇውን ትሩፊት ሲገሌጹ እንዱህ አለ፡-  

“በእሇተ ጁሙዒ በነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሊይ መቶ ጊዜ ሶሇዋትና ሰሊምታን 
ያወረዯ በፌርደ ቀን የሚያምርና አንፀባራቂ ፉት ኖሮት ይቀሰቀሳሌ፡፡ 
ከዚያም ሰዎች በጉጉት እርስበርሳቸው እንዱህ እየተባባለ ይጠያየቃለ፡- 
“ይህ ሰው ምን ዒይነት ሥራ ሰርቶ ይሆን እንዱህ ፉቱ የሚያበራው” 
(ቡኻሪ) 

ከዒብ ቢን ኡጅራ (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሎሌ፡-  

“አንዴ ቀን የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ወዯ ሚንበራቸው (መስበኪያ 
ሰገነት) እንዴንሰባሰብ ነገሩን፡፡ ያዘዙንን አዯረግን፡፡ ከዚያም 
የመጀመሪያውን ዯረጃ ሲወጡ “አሚን!” አለ፡፡ ከዚያም ሁሇተኛውን ዯረጃ 
ሲወጡም “አሚን!” አለ፡፡ ሶስተኛውንም ዯረጃ ሲወጡ እንዱሁ “አሚን!” 
አለ፡፡  

ከሚንበሩ ሊይ ንግግራቸውን ጨርሰው እንዯወረደ ጠየቅናቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ከዚህ በፉት ሰምተነው የማናውቀውን ነገር 
ዛሬ ሲናገሩ ሰማን፡፡ ይህ “አሚን” ያለት ነገር ምንዴን ነው?”  እንዱህም 
ብሇው መሇሱሌን፡-  

“ጂብሪሌ (ዏ.ሰ.) ወዯ እኔ መጣና እንዱህ አሇኝ፡- “ረመዲን መጥቶ 
ሃጢአቱ ሳይማርሇት የቀረን ሰው (ከአሊህ እዝነት) መራቅ ይገባው!” 
አሇኝ እኔም “አሚን!” አሌኩ፡፡ ሁሇተኛውን ዯረጃ ስወጣ፣ “ያንተ ስም 
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ሲነሳ ሰምቶ ሰሇዋት የማያወርዴብህ ሰው (ከአሊህ እዝነት) መራቅ 
ይገባው!” አሇኝ፡፡ እኔም “አሚን!” አሌኩት፡፡ ሶስተኛውን ዯረጃ ስወጣ፡- 
“አንዲቸው ወይም ሁሇቱንም ወሊጆቹን በእርጅና ጊዜያቸው ዯርሶባቸው 
እነርሱን በማስዯሰት ጀነት መግባት ያሌቻሇ ሰው (ከአሊህ እዝነት) መራቅ 
ይገባው!” አሇኝ ፡፡ እኔም “አሚን!” አሌኩት፡፡” (ሏኪም፣ ቲርሚዚ) 

አንዴ የአሊህ አገሌጋይ እንዱህ አሇ፡-  

“የተሇያዩ ሙስሉም ምሁራንን መጽሏፌት እየገሇበጠ (እያበዛ) 
የሚያስቀምጥ አንዴ ጏረቤት ነበረኝ፡፡ ሲሞት በሕሌሜ አየሁትና እንዱህ 
ስሌ ጠየቅኩት፡-  

“ሌቅና የተገባው ጌታ እንዳት ያሇ አቀባበሌ አዯረገሌህ?”  

“ይቅርታ አዴርጏሌኛሌ፡፡” አሇኝ፡፡  

“የትኛው መሌካም ሥራህ ይሆን ሇዚህ ያበቃህ?” በማሇት ጠየቅኩት፡፡  

“በምጽፊቸው መጽሏፌት ሊይ ምንጊዜም የክቡሩን ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) ስም 
በጠቀስኩ ቁጥር ሰሇዋት ሳሊወርዴባቸው ቀርቼ አሊውቅም ነበር፡፡ በዚህም 
የተነሳ ጌታዬ ምህረትን አዴርጏሌኝ ዒይኖች አይተውት የማያውቁት፣ 
ጆሮዎችም ሰምተውት የማያውቁት እንዱሁም ማንም ቢሆን እንዱህ 
ይሆናሌ ብል ገምቶት የማያውቅ የሆነን ጀነት ሰጥቶኛሌ፡፡” (ነባሃኒ) 

የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ባህሪያትና ሱናቸውንም መተግበር 
ያሌቻሇ ሰው አንዴ ጊዜ በሕሌሙ አያቸው፡፡ ሳያናግሩት ቀሩ፡፡ በጣም 
ተከፌቶ እንዱህ በማሇት ጠየቃቸው፡-  

“የአሊህ መሌክተኛ ሆይ! ተቀይመውኛሌ ማሇት ነው?”  

“እንዱያውም!” 

“ታዱያ ሇምን ይሆን ሳያናግሩኝ የቀሩት?” 

“ማን እንዯሆንክ ስሊሊወቅኩህ ነው፡፡”  
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“ይህ እንዳት ይሆናሌ የአሊህ መሌእክተኛ! እኔ ከእርስዎ ኡማ (ሕዝብ) 
ውስጥ አንደ ነኝ፡፡ የእውቀት ባሇቤቶች (ዒሉሞች) እንዯነገሩን እርስዎ 
ተከታዮችዎን እናት ሌጇን ከምታውቀው በበሇጠ ሇይተው ያውቃለ…”  

“ይህ እውነት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባንተ ሊይ አንዴም የእኔን ፇሇግ 
አሊየሁብህም፡፡ በተጨማሪም አንዴም ጊዜ በእኔ ሊይ ሰሇዋትና ሶሊምታ 
አውርዯህብኝ ዯርሶኝ አያውቅም፡፡ እኔ ተከታዮቼን የማውቀው የእኔን 
ሱና አጥብቀው በመያዛቸውና ፇሇጌንም ስሇሚከተለ ነው፡፡”  

በዚህ ዒይነት ሁኔታ ከእንቅሌፈ የባነነው ያ ሰው እጅግ በጣም አዘነ፡፡ 
ከዚያም በጣም ተጸጽቶ ተውበት ካዯረገ በኋሊ ምስጉን የሆነውን የነቢዩን 
(ሶ.ዏ.ወ.) ባሕሪ ማጥናትና መተግበር ጀመረ፡፡ አብዛኛውን ጊዜውንም 
በእርሳቸው ሊይ ሰሇዋትና ሰሊምታ በማውረዴ ያሳሌፌ ነበር፡፡ ከጊዜ በኋሊ 
የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዯገና በሕሌሙ ተገሌፀውሇት እንዱህ 
አለት፡-  

“አሁን አውቄሃሇሁ፤ አማሊጅም (ሸፇዒ) እሆንሃሇሁ፡፡  

በአጭሩ ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ሲለ ተናግረዋሌ፡-  

“ሰው ከሚወዯው ጋር ይሆናሌ፡፡” (ቡኻሪ) 

በዚህ አባባሌ መሠረት አንዴ አፌቃሪ የተፇቃሪውን ሁለንም ነገሩን 
ይወዲሌ፡፡ ስሇሆነም እኛ የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) በዴርጊታችንም 
ሆነ በሁለም ሁኔታችን ሌንከተሊቸው ይገባናሌ፡፡ ሇእርሳቸው ያሇን 
ውዳታና የፌቅር ግሇት አሊህን የመውዯዲችንና ሇእርሱ የምናሳየው 
ፌቅር ሌማዴ ነው፡፡ ከዚህ የሚቃረን ማንኛውም ፌቅር በቁርአንም ሆነ 
በሱና የተወገዘ ነው፡፡  

ወዯ አሊህ ሇመቃረብና ቀናውን መንገዴ ሇመመራት ብቸኛው መንገዴ 
የአሊህን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ከምንምና ከማንም በሊይ ማፌቀር ነው፡፡ 
ማፌቀር ማሇት ዯግሞ ያፇቀሩትን በአርአያነት መከተሌና እርሱ 
የወዯዯውን መውዯዴ፣ የጠሊውንም መጥሊት ማሇት እንጂ ላሊ 
አይዯሇም፡፡ ኃያለ ጌታችን አሊህም እንዱህ ብሎሌ፡-  



 211 

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

  ٣١ :آل عمران چ

 “በሊቸው! አሊህን የምትወደ እንዯሆናችሁ ተከተለኝ፡፡ አሊህ 
ይወዲችኋሌና፡፡ ኃጢአቶቻችሁንም ሇእናንተ ይምራሌና፡፡ አሊህም መሏሪ 
አዛኝ ነው፡፡” (አሉ-ዑምራን፡31) 

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

 ٢١: األحزاب چی          جئ   
“ሇእናንተ አሊህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅሌ ሇሆነ ሰው አሊህንም 
በብዙ ሇሚያወሳ በአሊህ መሌእክተኛ መሌካም መከተሌ አሊችሁ፡፡” (አሌ-
አሕዛብ፡21) 
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ምዕራፌ ዘጠኝ 

ሇሞትና ሇመጪው ዒሇም መዘጋጀት 
አንዴ ሰው የዚህን አጽናፇ ዒሇም አጠቃሊይ አወቃቀርና የሚተዲዯርበትን 
ሥርአት ካስተዋሇ ሞት ከተባሇ አይቀሬ እዲ ጋር መፊጠጡ የግዴ ነው፡፡ 
ሇመሆኑ ሞት ምንዴን ነው? ሰዎች ዘሊሇማዊ ሥጋ ሇብሰው 
እንዲይኖሩ፣ ከሚወደት ሰው፣ ከቤታቸው፣ ከንብረታቸውና ከብዙ ውብ 
ነገሮች በግዴ ተመንጭቀው ወዯ ሞት የሚወሰደት ሇምንዴን ነው? 
ከሞት ጀርባ ያሇውስ ጥበብ ምን ይሆን 

ኃያለ አሊህ ሕይወትና ሞት ከጀርባቸው የያዙትን ጥበብ በሁሇት 
መስመር ቃሊት ውብ አዴርጏ ሲገሌፀው እንዱህ ይሊሌ፡- 

   ٢: الملك چ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ 

“ያ የትኛችሁ ሥራው ይበሌጥ ያማረ መሆኑን ሉሞክራችሁ ሞትንና 
ሕይወትን የፇጠረ ነው፡፡ እርሱም አሸናፉው መሀሪው ነው፡፡” (አሌ-
ሙሌክ፡2) 

የተፇጠርንበትና የምንሞትበት ዋነኛ ግብ ይኸው ነው፡፡ እናም ሰው ብቻ 
ሳይሆን ማንኛውም ሕይወት ያሇው ፌጥረት በውዴም ሆነ በግዴ ሞትን 
ይቀምሳሌ፡፡  

ይህን አንኳር ሃቅ አሊህ በቁርአን እንዱህ በማሇት ይገሌፀዋሌ፡-  

 ٢٦: الرحمن چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

“በርሷ (በምዴር) ያሇው ሁለ ጠፉ ነው፡፡” (አር-ራሕማን፡26) 

 چ  يئ  جب  حب   ىئ  ی  جئ  حئ  مئیىئ  ىئ  ی   یچ 

“ነፌስ ሁለ ሞትን ቀማሽ ናት ሇመፇተንም በክፈም በበጏም 
እንሞክራችኋሇን፡፡ ወዯ እኛም ትመሇሳሊችሁ፡፡” (አንቢያእ፡ 35) 
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ረንዯዚያም ሆኖ ብዙ ሰዎች አሁንም ቢሆን በከንቱ መታሇሌ ሆነው 
መታየታቸው ያስዯንቃሌ፡፡ በየእሇቱ የሞትን ትእይንት እዚህም እዚያም 
እያዩ ሆኖም ግን አንዴ ቀን ወዯ እነርሱ እንዯሚመጣ የማይገምቱ 
ከንቱዎች ብዙ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ እውነታው አንዴ ሰው ወዯዚህች 
ዒሇም ከመጣበት ቅጽበት ጀምሮ ወዯ ሞት የሚወስዯውንም ጏዲና 
የሚያያዘው መሆኑ ነው፡፡ ነፌስ እያወቀ ከመጣ ጀምሮ የሚያስተውሇው 
ሃቅ ሇሞት ዝግጅት ማዴረግ መጀመር እንዲሇበት ያሳስበዋሌ፡፡ ከዚያ 
በኋሊ ቢወዴም ቢጠሊም አንዴ እሇት ባሌታሰበ ሁኔታ ሞት ዯጁን 
ያንኳኳሌ፡፡ ሞት ወዯ መጪው ዒሇም የሚወስዴ የመሸጋገሪያ ሂዯት 
ሲሆን ታሊቅ ሇሆነ ጉዞ የመግቢያ በርም ነው፡፡ 

 ከሁለ የበሊይ የሆነው አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ٦٨ :يس چ  ى  ى  ائ   ېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ 

“እዴሜውንም የምናረዝመውን ሰው በፌጥረቱ (ወዯ ዯካማነት) 
እንመሌሰዋሇን፡፡ አያውቁምን” (ያሲን፡68) 

እንግዱህ የሰው ሌጅ በዚህች ጠፉ ዒሇም ሇተወሰኑ ዘመናት የመገኘቱ 
ምስጢር አሊህን የሚያዯስቱ መሌካም ተግባራትን ፇጽሞ ዘሊሇማዊ 
ተዴሊን ማግኘት ነው፡፡  

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አዋቂና ብሌህ ሰው ማሇት ሥጋዊ ፌሊጏቱንና ስሜታዊ ዝንባላውን 
ተቆጣጥሮ ከሞት በኋሊ ሊሇው ዒሇም የሰራ ነው፡፡ ሞኝ ተሊሊና ዯካማ 
ሰው ማሇት ዯግሞ በከንቱ ስሜቱ ቁጥጥር ስር  ራሱን አውል የአሊህን 
ምህረትና ፀጋውን በባድ ተምኔት የሚጠባበቅ ሰው ነው፡፡” (ቲርሚዚ) 

ነጂብ ፊዚሌ የተባሇው ገጣሚ ይህን ጉዲይ አስመሌክቶ የሚከተለትን 
ስንኞች ቋጥሯሌ፡-  
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አንተ በየሥፌራው የምትኳትን ነጋዳ  

ፇረንካ ፌሇጋ የምትባዝን መዯዳ  

እስቲ ስማኝ ምክር ብጤ ሊካፌሌህ  

ቀብር ስትገባ የምትሆንህ ሇነገህ  

ቆጥረህ አስቀምጥ ቀነስ አርግና ከትርፌህ!  

ሕይወት በአንዴ ብርጭቆ ሊይ እየተንጠባጠበ በሚሞሊ ውሃ ሌትመሰሌ 
ትችሊሇች፡፡ የብርጭቆው ንጹህ መሆን ጥገኛ የሆነው በነጠብጣቦቹ 
ውሃዎች ንጹህ መሆን ሊይ ነው፡፡ የመጨረሻዋ ጠብታ የሰው ሌጅ 
የመጨረሻ እስትንፊስ ስትሆን ከዚያ በኋሊ በሕይወት አውዴ በአጸዯ 
ነፌስ የመኖሩ ጉዲይ ያሌቅሇታሌ ማሇት ነው፡፡  

በአንዴ ሏዱስ ሊይ እንዱህ የሚሌ ተጽፍ እናገኛሇን፡-  

“የመጨረሻ ቃለ ‘ሊኢሊሃኢሇሎህ’ የሆነ ሰው ጀነት ይገባሌ፡፡” 
(አቡዲውዴ፣ሏኪም) 

ይህ አባባሌ በጣም አስፇሪና እጅግም የሚያሳስብ ነው፡፡ ሇመሆኑ ስንቱ 
ነው የመጨረሻ ቃለ “ሊኢሊሃኢሇሎህ” ሆና ከዚህች ዒሇም የሚወጣው? 
ይህን ሇማዴረግ ሁለም ሰው በነፌስ ወከፌ ሌቡን ከተሇያዩ በካይ 
ነገሮችና ይህችን ከሉማ ብል እንዲይወጣ ከሚያግደት ዯራሽ ፌሊጏቶች፣ 
ሥጋዊ አምሮቶች፣ ከንቱ ምኞቶችና ሞኛሞኝ አስተሳሰቦች ሁሌጊዜም 
ማጽዲት ይጠበቅበታሌ ማሇት ነው፡፡ ምክንያቱም ከዚህ የተሇየ ሕይወት 
ሲገፊ ሇኖረ ሰው በመጨረሻዋ ስቅታው “ሊኢሊሃ ኢሇሎህ” የምትሇዋን 
ቃሌ (ከሉማ) ከአንዯበቱ ሇማውጣት ያስቸግረዋሌና ነው፡፡ የእውነት 
ነቢይ የሆኑት ሙሏመዴ ቢን አብደሊህ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ሰዎች እንዯአኗኗራቸው ይሞታለ፡፡ እንዲሟሟታቸውም ይቀሰቀሳለ፡፡” 
(ሙስሉም) 
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የሰው ሌጅ የመጨረሻ እስትንፊስ በጭጋግ እንዲሌተሸፇነ መስታወት 
ናት፡፡ የሰው ሌጆች በመጨረሻው ሰዒታቸው ሁለንም እውነታ ያሇምንም 
ግርድሽ ይመሇከታለ፡፡ በክፈም ሆነ በበጏ ሁኔታ ያሳሇፈት ሕይወታቸው 
ነፀብራቅ በሌባቸውና በዒይናቸው ሊይ ቁሌጭ ብል እንዱታያቸው 
ይዯረጋለ፡፡ ስሇሆነም ከሞት የበሇጠ መካሪና ገሳጭ የሇም ማሇት ነው፡፡ 
በእውነቱ ሇሰው ሌጅ ከሞት የበሇጠ መካሪ ከየት ይመጣሇታሌ? የአሊህ 
ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ሥራ መቃብር አንዴም የጀነት ጨፋ ነው አሇያም ዯግሞ የጀሃነም 
ጉዴጓዴ ነው፡፡” (ቲርሚዚ) 

ስሇዚህም ነው እኛ ሁሊችንም በዚህች ምዴር ሊይ የምንኖርባቸውን 
የተቆጠሩ ዒመታትና ቀናት ነፌሳችን ከሥጋችን ስትሇይ ሇጥሩ ባሪያ 
የሚዯረገው መስተንግድ ይዯረግሊት ዘንዴ መሌፊት ያሇብን፡፡ ይህንን 
ስንፇጽምም ወዯ መጪው ዒሇም በሚያሸጋግረን የመጀመሪያው በር 
በመቃብራችን የጀነት ጨፋና ማራኪ ሽታዋ ይጠብቀናሌ፡፡ በቀብሩ 
የተሳካሇት ሰው በመጪው ዒሇምም ሇስኬት እንዯሚበቃ አይጠረጠርም፡፡  

ኃያለ አሊህ እንዱህ ብሎሌ፡-  

 ٩٩: الحجر چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ 

“እውነቱም (ሞት) እስከመጣህ ዴረስ ጌታህን ተገዛ” (አሌ-ሑጅር፡99) 

እንግዱህ ሕይወታቸውን በሙለ የአሊህንና የመሌእክተኛውን (ሰ.ዏ.ወ.) 
ትእዛዛት በመጠበቅና ክሌከሊዎቻቸውንም በመጠንቀቅ የኖሩ የሰሪን ሥራ 
የማያጠፊው አሊህ በመጨረሻ ይክሳቸዋሌ፡፡ ይህም ነፌሳቸው 
ከጉሮሮአቸው ከመውጣቷ በፉት ይህን ከሉመቱ ጠይባ (ሊኢሊሃኢሇሎህ 
ሙሏመደን ረሱለሊህ) በአንዯበታቸው በማረጋገጥ ወዯዝንታሇማዊ 
ቤታቸው ይሄዲለ፡፡ ጉዞው ምንኛ ያማረ አቀባበለስ ምንኛ የሰመረ ነው! 

የአሊህ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ከሞት በኋሊ ፀፀት የማይዘው አንዴም ሰው የሇም፡፡”  
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“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ፀፀቱ ከምን የተነሳ ነው?” የሚሌ ጥያቄ 
ቀረበሊቸው፡፡ እርሳቸውም እንዱህ አለ፡-  

“መሌካም ሥራዎችን ሰርቶ በመሌካም ሁኔታ የሞተ ሇምን ከበጏ 
ምግባሬ ጨመር አዴርጌ አሌሰራሁም? በማሇት የሚፀፀት ሲሆን 
በመጥፍ ሥራዎች ጌታውን የተገናኘ ዯግሞ እኩይ ዴርጊቱን ትቶ 
ፇጣሪውን ባሇመገናኘቱ ይፀፀታሌ፡፡” (ቲርሚዚ) 

ኃያለ አሊህ ባሪያዎቹን እንዱህ በማሇት ያስጠነቅቃሌ፡- 

  ہ  ھ        ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  

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

             ﯁   ﯀   ﮿   ﮾    ﮽      ﮼   ﮻   ﮺   ﮹  

 ١١ - ٩: المنافقون چ                                

“እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ገንዘቦቻችሁና ሌጆቻችሁ አሊህን ከማስታወስ 
አያታሌሎችሁ፡፡ ይህንንም የሚሰሩ ሰዎች እነዚያ እነርሱ ከሳሪዎቹ 
ናቸው፡፡ አንዲችሁንም ሞት ሳይመጣውና ጌታዬ ሆይ! እንዴመፀውትና 
ከዯጋጏቹም ሰዎች እንዴሆን ወዯ ጥቂት ጊዜ ብታቆየኝ እመኛሇሁ፡፡” 
በማሇት በፉት ከሰጠናችሁ ሲሳይ ሇግሱ፡፡ ማንኛይቱንም ነፌስ (የሞት) 
ጊዜዋ በመጣበት ጊዜ አሊህ በፌጹም አያቆያትም፡፡ አሊህ በምትሰሩት 
ሁለ ውስጥ አዋቂ ነው፡፡” (አሌ-ሙናፉቁን፡9-11) 

ሇማጠቃሇሌ ሞታችንም ሆነ በመቃብር ውስጥ እስከ ፌርደ ቀን ዴረስ 
የሚገጥመን ሁኔታ የሚቀረጸው በዚህች ዒሇም ሊይ ባሳሇፌነው 
የሕይወት ዘይቤና በሰራናቸው መሌካምም ሆነ አኩይ ተግባራት ነው፡፡  

የሰናይ ምግባራት ገጽታዎች 

አብዯሊህ ኢብኑ ኡመር (ረ.ዏ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ ከአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋር እያሇሁ አንዴ የአንሷር 
ሰው መጣና ሰሊምታ ካቀረበሊቸው በኋሊ እንዱህ አሇ፡-  
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“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! ከአማኞች ሁለ በሊጩ ማን ነው” 

ነቢዩም (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት መሇሱሇት፡-  

“ከሁለም የበሇጠ ጥሩ ፀባይ ያሇው፡፡” በዚህ ጊዜ ሰውየው ላሊ ጥያቄ 
አነሳ፡፡  

“መሌካም! ከአማኞች ሁለ ብሌሁስ ማን ነው” ነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ሇዚህም 
እንዱህ የሚሌ መሌስ ሰጡት፡-  

“ከሁለም የበሇጠ ሞትን የሚያስታውስና ከእርሱም (ከሞት) በኋሊ 
ሇሚመጣው ነገር የበሇጠ የሚዘጋጅ ነው፡፡ እርሱ ነው እውነተኛ ብሌህ 
የሚባሇው፡፡” (ኢብኑ ማጃህ) 

በራዕ (ረ.ዏ.) እንዱህ በማሇት አስተሊሌፎሌ፡-  

“በአንዴ የመቃብር ቦታ ከነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ.) ጋር አብረን ነበርን፡፡ ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) ከመቃብሩ አጠገብ ቁጭ አለና በዙሪያቸው ያሇው መሬት 
በእንባ እስኪርስ ዴረስ ማሌቀስ ጀመሩ፡፡ ከዚያም እንዱህ አለ፡-  

“ወንዴሞቼ (በሁሊችንም ሊይ ወዲቂ ሇሆነው) ሞት በሚገባ ተዘጋጁ፡፡” 
(ኢብኑ ማጃህ) 

ኡመር (ረ.ዏ.) በአንዴ ወቅት አንደን አገሌጋያቸውን በየእሇቱ 
የሚከተሇውን አረፌተ ነገር እንዱዯግምሊቸው አዝዘውት ነበር፡-  

“ኡመር ሆይ! ሞትን አትርሳ!” ይሁን እንጂ በጺማቸው ሊይ የተወሰኑ 
ነጫጭ ጸጉሮች መታየት ከጀመሩ በኋሊ አገሌጋያቸውን እንዱህ አለት፡-  

“ከእንግዱህ ይበቃሃሌ፡፡ እነዚህ በጺሜ ሊይ የበቀለት ነጫጭ ፀጉሮች 
በያንዲንደ ቅጽበት ሞትን ያስታውሱኛሌና፡፡”  

የአሊህ ነቢይ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) ከቀብር ትእይንቶች ውስጥ 
የተወሰነውን ሲገሌጹሌን ከሞት በኋሊና በመጪውም ዒሇም ከሚጠብቀን 
አዯጋ እንዴንጠበቅ በመሻታቸው እንጂ ሇላሊ አይዯሇም፡፡ ከእነዚያ 
ትእይንቶች የተወሰኑት እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡-  
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“ሙስሉም ሰው የሞት ጭንቀት (ጣእር) ሲይዘው ነጫጭ ሏር የሇበሱ 
የእዝነት መሊእክት ይወርደና እንዱህ ይሊለ፡-  

“አንች አማኝ ነፌስ ሆይ! ጌታሽ የሚሰጥሽን የወዯዴሽ ስትሆኝና ጌታሽም 
ካንቺ የወዯዯ ሲሆን ከዚህ አካሌ ውጪ፡፡ ወዯ ጌታሽም ተመሇሽ፡፡ 
ጣፊጭ በሆነ መዒዛ ታውዯሽ የጌታሽ ቁጣ የላሇብሽ ስትሆኝ ተመሇሺ፡፡  

ከዚያም ነፌሱ በጣም አስዯሳች በሆነ የሚስክ ሽታ እየታወዯች ከአካለ 
ተሇይታ መሊእክት ይዘዋት ወዯ ሰማይ ዯጃፌ ይወጣለ፡፡ እዚያ ያለ 
መሊእክትም ይሊለ፡-  

“ከምዴር ይዛችኋት የመጣችሁት ይህች ምን አስዯሳች መዒዛ ያሊት ነፌስ 
ናት! ከዚያም ከእርሱ በፉት ከሞቱ አማኝ ሰዎች ነፌሳት ጋር 
ትቀሊቀሊሇች፡፡ አንዲችሁ እጅግ የሚወዯው ነገር ጠፌቶት ሲያገኘው 
ከሚዯሰተው የበሇጠ እነዚያ አማኝ ነፌሶች በእርሱ መምጣት ይዯሰታለ፡፡ 
ከዚያም እንዱህ በማሇት ይጠይቁታሌ፡- “እገላ እንዳት ሆነ? እገላስ 
እንዳት ሆነ?” ይህም በምዴር ዒሇም የሚያውቁትን ሰው ሁኔታ 
ሇማወቅ ጥረት ሲያዯርጉ (ከመካከሊቸው የተወሰኑት እንዱህ ይሊለ)፡-  

“ኧረ እርሱን ተውት፡፡ እርሱ ኮ እዚያው በጭንቅ ተይዟሌ፡፡” በዚህ ጊዜ 
አዱስ የመጣው እንዱህ ይሊሌ፡- “እንዳ! እገላኮ ሞቷሌ፡፡ ወዯዚህ 
አሌመጣም እንዳ?” እነርሱም ይመሌሳለ፡- 

“እንዯዚያ ነው? እንዯርሱ ከሆነማ መሄዴ ወዲሇበት ቦታ ሄዶሌ ማሇማት 
ነው፡፡ ወዯ ጀሃነም ተወስዶሌ ማሇት ነው፡፡” 

አማኝ ያሌሆነ ሰው በሞት ጭንቅ በሚያዝበት ጊዜ የቅጣት መሊእክት 
አስቀያሚ መሌክ ያሇውና ከሻካራ ነገር የተሰራ ሌብስ ሇብሰው 
በመምጣት እንዱህ ይሊለ፡-  

“አንቺ ከሃዱ ነፌስ ሆይ! ይህን አካሌ በግዴ ሇቅቀሽ ውጪ፡፡ የአሊህ ቁጣ 
ባንቺ ሊይ ሰፌኗሌ፡፡ ወዯ ቅጣቱም ተመሊሽ ሆነሽ ውጪ፡፡ ከዚያም ያቺ 
ነፌስ እጅግ የሚገማ ሽታ ኖሯት አካለን ሇቅቃ ትወጣሇች፡፡ ከዚያም 
መሊእክቱ ይዘዋት ወዯ ሰማይ ይወጣለ፡፡ የሰማይ ነዋሪዎችም ይሊለ - 
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“ይህች እጅግ የምትገማ ነፌስ የማን ናት?” “የእገላ” ይባሊለ፡፡ “እርሷ 
የጌታዋ ቁጣ ያሇባት ስትሆን የሰማይ ዯጃፍች አይከፇቱሊትም!” ይሊለ፡፡ 
ከእዚያም መሊእክቱ ወዯ ምዴር ይመሇሱና ከላልች ከሃዱያን ነፌሳት 
ጋር እንዴትቀሊቀሌ ያዯርጓታሌ፡፡ (ነሳኢ) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“በፌርደ ቀን የአዯም ሌጅ እንዯ በግ እየተነዲ ወዯ አሊህ ፉት ይቀርብና 
ሌቅና የተገባው አሊህ እንዱህ ይሇዋሌ፡-  

“ብዙ ሃብትንና ንብረትም ሰጥቼህ ነበር፡፡ እንዱሁም ብዙ ውሇታዎችንና 
ፀጋዬንም አፌስሸሌህ ነበር፡፡ ሇዚህ ውሇታዬ ምንዴን ነው የሰጠኸኝ 
ምሊሽ?” ሰውየው ይሊሌ፡-  

“ጌታዬ ሆይ! አከማችቼዋሇሁ፡፡ አካብቼዋሇሁ፤ ደሮ ከነበረው እጅግ ብዙ 
እንዱሆን አዴርጌዋሇሁ፡፡ ወዯ ምዴርአሇም ሌሂዴና አምጥቼ ሊስረክብህ፡፡”  

ይህ ባሪያ ሇዚህ ነው ምንም መሌካም ነገር ሇመጪው ሕይወቱ 
ሳያሳሌፌ የቀረው፡፡ ሇዚህም ነው ወዯ ጀሃነም እሳት የሚጣሇው፡፡” 
(ቲርሚዚ) 

በዚህ ዒሇም ሳለ ሇመጪውና ከሞት በኋሊ ሊሇው ዒሇም  የማይዘጋጁና 
ሕይወታቸውን በግዳሇሽነት የሚመሩ መሪር የሆነ ፌጻሜ 
ይጠብቃቸዋሌ፡፡ ጥርስ ከማፊጨትና የጣትን አጽቆች በቁጭት ከመንከስ 
በቀር ላሊ ምንም መሌካም ሥራ የመስሪያ ጊዜና እዴሌ አይገኝም፡፡ 
ጥበበኛውና ኃያለ አሊህ የእውነት ብርሃን በተሞሊው መጽሏፈ እንዱህ 
ይሊሌ፡- 

ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  چ 

 ١٤ - ١٠: االنشقاق چڱ    ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  

“መጽሏፈን በጀርባው ኋሊ የተሰጠ ሰውማ (ዋ ጥፊቴ! በማሇት) ጥፊቱን 
በእርግጥ ይጠራሌ፡፡ የተጋጋመች እሳትንም ይገባሌ፡፡ እርሱ በቤተሰቡ 
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ውስጥ ተዯሳች ነበርና፡፡ እርሱ (ወዯ አሊህ) የማይመሇስ መሆኑን 
አስቧሌና፡፡” (አሌ-ኢንሺቃቅ፡10-14) 

በምዴራዊ ፀጋና ብሌጭሌጭ በሆነው የዚህች ዒሇም ከንቱ ሃብት እጅጉን 
የተሞኘ፣ ከዚያም የውዴቀቱን ጉዴጓዴ በገዛ እጁ እጅግ አዴርጏ በማራቅ 
የቆፇረ ከንቱ ሰው ቃሩን ነው፡፡ ይህ ሰው ከበኒ ኢስራኢሌ የካህናት ወገን 
ነበር፡፡ ሆኖም ግን በኋሇኞቹ የሕይወት ዘመናቱ እጅግ የናጠጠ ባሇፀጋ 
እንዱሆን ያስቻሇውን የቅመማ (ኬሚስትሪ) እውቀት ከኃያለ አሊህ 
(ሇፇተና) ተሰጠ፡፡ ቃሩን ፇተናውን ማሇፌ አሌቻሇም፡፡ ኮራ፣ ተኮፇሰ፣ 
ሕዝቦቹንና የአሊህንም ሕግጋት አጣጣሇ፡፡ ነቢያቱን ገሊመጠ፡፡ ከእምነትም 
ዞረ፤ ካዯ፡፡ በመጨረሻም በሕይወት እያሇ ምዴር ከነሃብቱና መሊ ቤተሰቡ 
እንዱሁም ከነ አሽከሮቹና ግሳንግሱ ዋጠችው፡፡ በመጪው ዒሇምም 
ፇርኦንንና ሃማንን ከመሳሰለት ቀንዯኛ ከሃዱያን ጋር በመሆን ወዯ 
ጀሃነም አዘቅቶች ይጣሊሌ፡፡ ቁርአን ይህንን እውነታ እንዯሚከተሇው 
ይዲስሰዋሌ፡-  

﮶   ے ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےچ ﮵   ﮴    ﮳   ﮲       ۓ  ۓ  

﮾ ﮿  ﮽    ﮼    ﮻   ﮺   ﮹   ﮸                        ﯀﮷     ﯁     

  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ڭ                     

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ       حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   جئ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۆۇ

  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        پپ

  ڃ  ڃ  ڄ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄٹٹ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  

گ    گ  گ    ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  

 ٨١ - ٧٦: القصص چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ہ  
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“ቃሩን ከሙሳ ነገድች ነበር፡፡ በእነርሱም ሊይ አመፀ ከዴሌቦችም ያንን 
መክፇቻዎቹ ብቻ የኃይሌ ባሇቤቶት የሆኑ ጭፌሮችን (ሸክሙ) 
የሚከብዴን ሰጠነው፡፡ ወገኖቹ ሇእርሱ አትኩራ፤ አሊህ ኩራተኛን 
አይወዴምና ባለት ጊዜ (አስታውስ)፡፡ አሊህም በሰጠህ ሃብት 
የመጨረሻይቱን አገር ፇሌግ፡፡ ከቅርቢቱም ዒሇም ፊንታህን አትርሳ፡፡ 
አሊህም ወዯ አንተ መሌካምን እንዲዯረገሌህ (ሇሰዎች) መሌካምን 
አዴርግ፡፡ በምዴርም ውስጥ ማጥፊትን አትፇሌግ፡፡ አሊህ አጥፉዎችን 
አይወዴና (አለት)፡፡ (ሃብቱን) የተሰጠሁት እኔ ዘንዴ ባሇው እውቀት 
ብቻ ነው አሇ፡፡ አሊህ ከርሱ በፉት ከክፌሇ ዘመናት ሰዎች በኃይሌ ከርሱ 
ይበሌጥ የበረቱትን (ሃብትን) በመሰብሰብም ይበሌጥ የበዙትን በእርግጥ 
ያጠፊ መሆኑን አያውቅምን? አመፀኞችም ከኃጢአቶቻቸው (ምኀረት 
የሚከተሇውን ጥያቄ) አይጠይቁም፡፡ በሕዝቦቹም ሊይ በጌጡ ውስጥ ሆኖ 
ወጣ፡፡ እነዚያ ቅርቢቱን ሕይወት የሚፇሌጉት ወይ ምኞታችን! ቃሩን 
የተሰጠው ብጤ ምነው ሇእኛ በኖረን እርሱ የታሊቅ እዴሌ ባሇቤት ነውና 
አለ፡፡ እነዚያም እውቀትን የተሰጡት ወዮሊችሁ! የአሊህ ምንዲ ሊመነ 
ሰው መሌካምንም ሇሰራ በሊጭ ነው፡፡ ታጋሾችም እንጂ ላሊው 
አያገኛትም አለ፡፡ በርሱም በቤቱም ምዴርን ዯረብን፡፡ ሇእርሱም ከአሊህ 
ላሊ የሚረደት ጭፌሮች ምንም አሌነበሩትም፡፡ ከሚርረደትም 
አሌነበረም፡፡” (አሌ-ቀሶስ፡76፡81) 

አንዴ እሇት የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ የሚሌ ጥያቄ 
ቀረበሊቸው፡-  

“የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! በፌርደ ቀን ጌታችንን እናየዋሇን?” ነቢዩ 
(ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ በማሇት ሰዎቹን ጠየቋቸው፡-  

“በቀትር ሊይ ወይም ዲመና በላሇበት ቀን ፀሏይን ሇማየት አንዲች 
የሚያግዲችሁ ነገር አሇን? የሰዎቹ መሌስ አለታዊ በሆነ ጊዜ እንዯገና 
ላሊ ጥያቄ አቀረቡሊቸው፡-  

“ዲመና በላሇበት ምሽት ጨረቃን ሇማየት እርስ በርሳችሁ 
ትጋፊሊችሁን?”  
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የባሌዯረቦቻቸው መሌስ አሁንም “አንጋፊም” የሚሌ በሆነ ጊዜ የአሊህ 
መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዱህ አለ፡-  

“ነፌሴ በእጆቹ በሆነችው ጌታዬ እምሊሇሁ! ፀሏይንና ጨረቃን ሇማየት 
እንዯማትጋፈ ሁለ ጌታችሁንም ሇማየት እንዯዚሁ እርስ በርሳችሁ 
አትጋፈም፡፡››  

በዚህ ዒይነት መሌኩ ባሪያው ከጌታው ጋር ፉት ሇፉት ይሆናሌ፡፡ 
አሊህም እንዱህ በማሇት ይጠይቀዋሌ፡-  

“እገላ ሆይ! ውሇታ አሌዋሌኩሌህምን? በብዙ ሰዎችስ ሊይ 
አሌሾምኩህምን? ሚስት አሌሰጠሁህምን? ፇረስንና ግመሌን 
እንዱያገሇግለህ አሌገራሁሌህምን? መሪ እንዴትሆን በማዴረግ ከሚገኘው 
ምርኮ አንዴ አራተኛውን እንዴትወስዴ አሊዯረኩህምን?” ባሪያው እንዱህ 
ይሊሌ፡-  

“አዎን! ጌታዬ ሆይ”  

ከሁለም በሊይ የሊቀው አሊህ አሁንም ይጠይቃሌ፡-  

“ታዱያ የማንገናኝ መስልህ ነበርን?”  

“ባሪያው ይሊሌ፡- “አይዯሇም ጌታዬ ሆይ!” አሊህም ይሊሌ፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ ያኔ ረስተኸኝ እንዯነበረው ዛሬ በተራዬ እኔ እረሳሃሇሁ፡፡”  

ከዚያም ሁሇተኛው ባሪያ ከአሊህ ፉት ይቀርባሌ፡፡ ከሁለም በሊይ የሆነው 
አሊህ ይህንንም ተመሳሳይ ጥያቄ ይጠይቀዋሌ፡፡ ከዚያም ሶስተኛውን 
ባሪያ እንዱህ በማሇት ይጠይቀዋሌ፡-  

“የማንገናኝ መሆናችንን ጠርጥረህ ነበርን?” ባሪያው ይመሌሳሌ፡-  

“ጌታዬ ሆይ! እኔ ባንተ አምኛሇሁ፡፡ በመጽሏፌትህም፣ በነቢያትህም 
አምኛሇሁ፡፡ እሰግዴ ነበር፣ እፆምም ነበር፣ ዘካም አወጣ ነበር፡፡” ይህን 
ካሇ በኋሊ የሌቅና ጌታ የሆነውን አሊህን የቻሇውን ያክሌ ያወዴሰውና 
ያመስግነው ጀመር፡፡ ሌእሌናና ኃያሌነት የተገባው አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  
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“በሌ ይበቃሃሌ! ከዚህ በኋሊ መስካሪ ይመጣና ይመሰክርብሃሌ፡፡” በዚህ 
ጊዜ ባሪያው እንዱህ እያሇ ያስባሌ፡-  

“ማን ነው በእኔ ሊይ ምስክርነቱን የሚሰጠው?” ከዚያም አፈ ይታሸጋሌ፡፡  
“ኑና ምስክርነታችሁን ስጡ” ይባሊለ፡፡ እነርሱም ዴርጊቶቹን በሙለ 
ይዘረዝራለ፡፡ በዚህም የተነሣ ባሪያው ምንም ዒይነት ይቅርታ 
አይዯረግሇትም፡፡ ይህ ሰው መናፌቅ ሲሆን የአሊህ ቁጣም ይሰፌንበታሌ፡፡
” (ሙስሉም) 

የአሊህ መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ.) እንዯሚከተሇው አለ፡-  

“አንዴ ባሪያ መቃብሩ ውስጥ እንዯተከተተና ዘመድቹና ቀባሪዎቹ ከእርሱ 
ርቀው የጫማቸውን ኮቴ እንዯሰማ መሊእክት ከሰማይ ወርዯው ፉት 
ሇፉቱ ይገኛለ፡፡ ከዚያም ቁጭ እንዱሌ ካዯረጉት በኋሊ እንዯሚከተሇው 
በማሇት ይጠይቁታሌ፡-  

“ስሇሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ.) ምን ታስባሇህ? የተጠየቀው ሰው አማኝ ከሆነ 
የሚከተሇውን መሌስ ይሰጣሌ፡-  

“እርሳቸው የአሊህ ባሪያና መሌእክተኛው መሆናቸውን እመሰክራሇሁ፡” 
ከዚያም እንዱህ በማሇት ይጠይቁታሌ፡-  

“በጀሃነም የነበረህን ቦታ ተመሌከት፡፡ አሊህ ይህንን በጀነት መናፇሻዎች 
ቀይሮሌሃሌ፡፡››  

ሰውየው ሁሇቱንም ቦታዎች ይመሇከታሌ፡፡ ከዚያም አሊህ በመቃብሩ 
ውስጥ ጀነትን የሚመሇከትበት መስኮት ያዯርግሇታሌ፡፡  

የሚጠየቀው ሰው ከሃዱ ወይም መናፌቅ ከሆነ ሇመሊእክቱ ጥያቄ 
የሚከተሇውን መሌስ ይሰጣሌ፡-  

“እኔ ስሇዚህ ስሇምትለት ሰው የማውቀው ነገር የሇም፡፡ ላልች ሰዎች 
ሲለ የምሰማውን ዝም ብዬ ስዯጋግም ነበር፡፡” ከዚያም እንዱህ ይባሊሌ፡-  

“ምንም የምታውቀው ነገር አሌነበረም፡፡ ስሇዚህ አሌተከተሌካቸውም፡፡”  
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ከዚያ በብረት ዘንግ በሁሇት ጆሮዎቹ መካከሌ ይመታሌ፡፡ በዚህ ጊዜ 
ታሊቅ ጮኸትን ይጮሃሌ፡፡ ከሰውና ከጂን በስተቀር ይህን ጩኸቱን 
ላልች ፌጡራን ሁለ ይሰሙታሌ፡፡” (ቡኻሪና ሙስሉም) 

የነቢዩሊህ ዲውዴ (ዏ.ሰ.) ሌጅ የሆኑት ነቢዩ ሱሇይማን (ዏ.ሰ.)መሬቱን 
እያረሰ በነበረ አንዴ ገበሬ አጠገብ ሲያሌፈ ገበሬው እንዱህ አሇ፡- 
“ያሇምንም ጥርጣሬ የዲውዴ ቤተሰቦች ታሊቅ ንግስናን ተሰጥተዋሌ፡፡”  

ይህን የገበሬውን ንግግር ነፊስ ሇነቢዩ ሱሇይማን (ዏ.ሰ.) ወስድ 
ስሊሰማቸው ከሚጓዙበት እንስሳ ሊይ ወርዯው ወዯ ገበሬው አመሩና 
እንዱህ አለት፡-  

“ወዲንተ የመጣሁት የማይገባህን (ሌትሸከመው የማትችሇውን) ነገር 
እንዲትመኝ ሊሳስብህ ነው፡፡” ይህን ካለ በኋሊ ቀጠሌ አዴርገው እንዱህ 
አለት፡-  

“አሊህ ዘንዴ ተቀባይነት ያሇው አንዴ ተስቢህ (አሊህን ማጥራትና ማሊቅ) 
ያሇምንም ጥርጥር ዲውዴና ቤተሰቡ ከተሰጡት ሃብትና ንግሥና ሁለ 
ይበሌጣሌ፡፡”  

እውነቱን ሇማየት ከቻሌን በዚህች ዒሇም ሊይ በፌጹም ኢኽሊስ 
የሰራናቸው መሌካም ሥራዎች በመጪውና ዘሊሇማዊ በሆነው ዒሇም 
ሇሚኖረን የዯስታና የስኬት ሕይወት ምክንያቶች ይሆኑሌናሌ፡፡ በቁርአን 
እንዯሚከተሇው ተብል ተጽፎሌ፡- 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 

   ١٨: الحشر چڦ  ڦ   ڦ  

“እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ፌሩ፡፡ ማንኛይቱም ነፌስ ሇነገ 
ያስቀዯመችውን ትመሌከት፡፡ አሊህንም ፌሩ! አሊህ በምትሰሩት ሁለ 
ውስጠ አዋቂ ነው፡፡” (አሌ-ሏሸር፡18) 
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ከሞት የምናመሌጥበት ምንም ዒይነት መንገዴ የሇም፡፡ ያሇን ብቸኛና 
የሚያዋጣ አማራጭ ሇእርሱ በቂ ዝግጅት አዴርጏ መጠበቅ ብቻ ነው፡፡ 
የአሊህ ነቢይ (ሰ.ዏ.ወ.) እነዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ነቢዩ ዲውዴ (ዏ.ሰ.) ሃይማኖታቸውን በተመሇከተ ሌዩ ትኩረት 
የሚያዯርጉና በጥሌቀት የሚያስተውለ ሇክብራቸውም በጣም የሚጠነቀቁ 
ሰው ነበሩ፡፡ ምንጊዜም ከቤታቸው ሲወጡ የቤታቸውን በር ማንም 
ሉከፌተው በማይችሌ ሁኔታ የሚቆሌፈ ሲሆን እስኪመሇሱ ዴረስ ማንም 
አይዯፌራቸውም ነበር፡፡ አንዴ እሇትም እንዯተሇመዯው ቤታቸውን 
ቆሌፇው ወጡ፡፡ …ሲመሇሱ ግን አንዴ ሰው በቤታቸው ውስጥ ተቀምጦ 
ተመሇከቱ፡፡ ከዚያም እንዱህ አለት፡-  

“አንተ ማን ነህ?” ሰውዬው እንዱህ ሲሌ መሇሰ፡-  

“እኔ ማንንም ላሊው ቀርቶ ንጉስም ቢሆን የማሌፇራ፣ ምንም ዒይነት 
ግርድ የማይመሌሰኝ ነኝ፡፡” ይህን አንዯሰሙ ዲውዴ (ዏ.ሰ.) እንዱህ አለ፡-  

“እንዯዚያ ከሆነ በአሊህ! አንተ የሞት መሌአክ መሆን አሇብህ፡፡ በአሊህ 
ፇቃዴ እንኳን ዯህና መጣህ፡፡”  

ይህ ከሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋሊ መሌአኩ ነፌሳቸውን ይዞ  ወዯ ሰማየ 
ሰማያት መጠቀ…” (አህመዴ) 

ሇሞት የተዘጋጁ ሰዎች ሞት በሚመጣበት ጊዜ የሚያሳዩት ሁኔታ ይህ 
ነው ፡፡  

የሚከተሇው ብሌህነት የተሞሊበት የአቡ ዘር (ረ.ዏ.) አባባሌ ሇሞትና 
ከዚያም በኋሊ ሇሚጠብቁን የተሇያዩ ፇተናዎች እንዳት መዘጋጀት 
እንዲሇብን የሚያሳየን ግሩም ምሳላ ነው፡-  

“በማንኛውም ንብረትህ (ሃብትህ) ይገባኛሌ ባዮች የሆኑ ሶስት አካሊት 
አለ፡፡ የመጀመሪያው አንተ ራስህ ነህ፡፡ ሁሇተኛው እዴሌህ ወይም እጣህ 
ነው፡፡ ይህም ጥሩ ይሁን መጥፍ፣ መከራ ወይም ሞት አንተን ሳያማክር 
ከች የሚሌ ነው፡፡ ሶስተኛው ዯግሞ ወራሽህ ሲሆን ባፌጢምህ 
እስክትዯፊና ውርስ እስኪያገኝ ዴረስ ትእግሰት በማጣት የሚጠባበቅህ 
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ነው፡፡ ከሞትክሇት ወዱያውኑ አንተ የምትጠየቅበትን ሃብትህን መንትፍ 
ዘወር ነው፡፡ ስሇሆነም አቅምህ ከቻሇ በእነዚህ ሶስት ባሇጋራዎችህ ሊይ 
ክንዴህ እንዲይዝሌ፡ (ቶል ቶል ብሇህ ገንዘብህን ሇመጪው ዒሇም 
ሕይወትህ አሻግር)፡፡  

ከሁለም በሊይ ሌቅና የተገባው ጌታ እንዱህ ይሊሌ፡- 

  چ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ 

“የምትወደትን እስከምትሇግሱ ዴረስ በጏን ሥራ (ዋጋውን) 
አታገኙም…” (አሉ-ዑምራን፡92) 

“በዚህ ዒሇም ሊይ ምርጥ የሆነው ንብረቴ ይህ ግመሌ ነው፡፡ በጀነት 
እንዯገና እንዲገኘው ስሇምፇሌግ አሁኑኑ ሰዯቃ በመስጠት ወዯዚያው 
ሊሸጋግረው እፇሌጋሇሁ፡፡” (አቡ ኑአይም) 

በኦቶማን ቱርኮች ወርቃማ ዘመን ይኖር የነበረ ኡቅባስ ኑረዱን ሏምዛ 
ኤፇንዱ የሚባሌ የታወቀ ምሁር ነበር፡፡ ይህ ሰው ገንዘቡን ከሞሊ ጏዯሌ 
ሁለንም ያጠራቅም ነበር፡፡ ምክንያቱም ማውጣት ስሇማይወዴ ነው፡፡ 
ፇረስ አይጋሌብም፣ አዱስ ሌብስ ከመግዛት ይሌቅ ያረጁ ሌብሶችንና 
አሮጌ ጫማዎችን ማዴረግን ይመርጥ ነበር፡፡ በዚህ ዒይነት ሁኔታ 
ገንዘቡን ዝም ብል ያጠራቅም ነበር፡፡ በዚህም የተነሣ ሰዎች ዘንዴ 
ኡቅባስ “ገንዘብ የሚያፇቅረው›› የሚሌ ቅጽሌ ስም ወጣሇት፡፡ 

በኋሊ ሊይ መዴረሳ አሳነጸ፡፡ ቀጥል ዯግሞ መስጊዴ አስገነባ፡፡ ሁሇቱንም 
ያስገነባው ሁለ እየተዘባበተበት ባጠራቀመው ገንዘቡ ነበር፡፡ መስጊደ 
ሌዩ የሆነና ሇምሁራን (ኡሇማዎች) እና ሇዴሆች ሰዎችም ማረፉያ 
ያሇው ሲሆን ሇእነዚህ ሰዎችም መተዲዯሪያ የሚሆን ገንዘብ 
ተቆርጦሊቸው ነበር፡፡ ይህን ሁለ በጏ ምግባር እንዯሰራ የሰሙ ሰዎች 
በጣም የተዯነቁና የተገረሙ ከመሆኑ የተነሣ በእርሱ ሊይ እንዱህ እያለ 
መቀሇዴ አመጡ፡-  
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“ያን ያክሌ ስትንገበገብሇት የኖርከውን ገንዘብ መሇየቱ እንዳት 
አስቻሇህ?”  

እርሱም የሚከተሇውን ቁምነገርና ቀሌዴ የተቀሊቀሇበት መሌስ 
ይሰጣቸው ነበር፡-  

“ውዴ ጓዯኞቼ! የተናገራችሁት ትክክሌ ነው፡፡ እንዲሊችሁት ገንዘቤን 
በጣም እወዯዋሇሁ፡፡ ሇዚህም ነው በዚህ ዒሇም ሊይ ጥየው ሊሇመሄዴ 
የወሰንኩት፡፡ አዎን! እዚህ ተሇይቶኝ እንዲይቀርና በመጪው ዒሇምም 
አብሮኝ እንዱሆን አስቀዴሜ ወዯዚያው ማሻገሬ ነው (መዴረሳና መስጊዴ 
መስራቴ)፡፡››  

አሉ (ረ.ዏ.) እንዱህ ይለ ነበር፡-  

“ይህች ዒሇም ጀርባዋን እየሰጠችንና እያሇፇች ነው፡፡ መጪው ዒሇም 
ዯግሞ ከፉት ሇፉታችን ሆኖ ይጠብቀናሌ፡፡ ሁሇቱም የየራሳቸው ሌጆች 
(ተከታዮች) አሎቸው፡፡ እናንተ የመጪው ዒሇም ሌጆች (ተከታዮች) 
እንጂ የዚህች ዒሇም ተከታዮች አትሁኑ፡፡ ዛሬ የሥራ ጊዜ ሲሆን ሑሳብ 
የሇም፡፡ ነገ ዯግሞ ሂሳብ እንጂ ሇሥራ የሚሆን ጊዜ የሇም፡፡” (ቡኻሪ) 

ይህን አባባሌ ፇተናውን ጨርሶ ከአዲራሽ ከሚወጣ ተማሪ ሁኔታ ጋር 
ማነጻጸር እንችሊሇን፡፡ ይህ ተማሪ ከዚያ በኋሊ ጥያቄ ሇመመሇስ ወይም 
ውጤቱን ሇማሻሻሌ ፇጽሞ አይችሌም፡፡  

ከዒሉ (ረ.ዏ.) ንግግር ተጠቃሚ የሆኑ የአሊህ ወዲጆች የሚከተሇውን 
ተናግረዋሌ፡-  

“ይህች ዒሇም ጀርባዋን አቀብሊን ስትሄዴ መጪው ዒሇም (አኺራ) ዯግሞ 
ፉት ሇፉታችን እየተጠባበቀን ይገኛሌ፡፡ ጀርባዋን ወዯሰጠችው ጠፉ ዒሇም 
ፉቱን ያዞረና አይቀሬ ሇሆነው መጪ ዒሇም (አኺራ) ዯግሞ ጀርባውን 
የሰጠ ሰው አይዯንቅምን?” 

አቡ ዯርዲእ (ረ.ዏ.) እንዱህ ሲለ ተዯምጠዋሌ፡-  
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“እኔ የምፇራሊችሁ በዚህች ዒሇም ፀጋዎች ትታሇለና በከንቱ 
ስሜቶቻችሁ ተጠርጋችሁ ትወሰዯሊችሁ ብዬ ነው፡፡ እነዚህ ፌሊጏታችሁ 
የሚቀሰቀሱት እውቀትን ስትራቡ ነው፡፡ ያኔ ሆዲችሁን በምግብ 
ትሞሊሊችሁ (መንፇሳችሁ ግን ባድ ይሆናሌ)፡፡ መጥፍ ጓዯኛ እንዱህ 
ሲሌ ባሌንጀራውን ይመክራሌ፡-   

“ወንዴሜ ሆይ! ና ከመሞታችን በፉት እንዯሰት፡፡ እንብሊ፣ እንጠጣ 
እንዱሁም የቻሌነውን ያክሌ ነፌሳችንን እናስዯስታት፡፡” (አቡ ኑዒይም)    

ሱፌያን አስ-ሰውሪ ገና በወጣትነት እዴሜያቸው ጀርባቸው ጏብጧሌ፡፡ 
ይህ ሇምን ሉሆን እንዯቻሇ ተጠይቀው ሲመሌሱ እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

“ብዙ እውቀት ያስገበየኝ አንዴ መምህር (ኡስታዝ) ነበረኝ፡፡ ሉሞት 
በጣእር ሊይ እያሇ የእምነት ማረጋገጫ የሆነውን ከሉማ እንዱሌ ዯጋግሜ 
ብወተውተውም ያንን ከሉማ ከአንዯበቱ ሉያወጣ ሳይችሌ ሞተ፡፡ ይህን 
ክስተት ካየሁ በኋሊ በሃሳብ ጏበጥኩ፡፡››  

ከነቢያት ውጪ ያሇ ማንንም ሰው ቢሆን ስሇፌጻሜው (ሐስነሌ 
ኻቲማው) መስጋቱ ተገቢ ነው፡፡ ላሊው ቀርቶ የአሊህ ነቢይ የነበሩት 
ዩሱፌ (ዏ.ሰ.) እንኳን የሚከተሇውን ደዒ ማዴረጋቸው በቁርዒን 
ተጠቅሷሌ፡-  

  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۇئ ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ

 ١٠١: يوسف چۈئ  ېئ  

“…የሰማያትና የምዴር ፇጣሪ ሆይ! …ሙስሉም ሆኜ ግዯሇኝ፣ 
ከመሌካሞቹም አስጠጋኝ (አሇ)፡፡” (ዩሱፌ፡101) 

እንግዱህ በየጊዜው ወህይ (ራዕይ) የሚወርዴሇትና የመሇኮት ምስጢር 
የሚገሇጽሇት ነቢይ ይህን ያክሌ ሇፌጻሜው ከሰጋ እኛማ እንዳት! 
ሇዚህም ነው ምእመናን ሁሌጊዜም አሊህን በመፌራትና የእርሱንም 
ምኀረት በመከጀሌ መካከሌ ሆነው ፇጣሪያቸውን እንዱያመሌኩ 
የሚመከሩት፡፡  
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ሸይኽ በሌሂ አንዴ ጊዜ በአንዴ መቃብር አጠገብ ሲያሌፈ በጥንቃቄ 
ያስተውለ ጀመር፡፡ ከዚያም አብረዋቸው ሇነበሩት ሰዎች እንዱህ አለ፡-  

“እዚህ ከተቀበሩት አብዛኞቹ ይህች ዒሇም እንዲታሇሇቻቸው በአሁኑ ጊዜ 
ተገንዝበዋሌ፡፡”  

“ሇምን?” የሚሌ ጥያቄ ሲቀርብሊቸው እንዱህ በማሇት መሇሱ፡-  

“በዙዎቹ በሕይወት በነበሩ ጊዜ ንብረት፣ ሃብት፣ ቤት፣ የመጓጓዣ 
እንስሳ፣ ቤተሰብ፣ የአትክሌት ቦታ (ማሳ) እንዱኖራቸው ጧት ማታ 
ይዯክሙ አሌነበረምን? ሆኖም ግን አሁን እንዯምታዩት ያንን ሁለ ነገር 
ጥሰው ከአፇር ውስጥ በስብሰዋሌ፡፡…”  

የአሊህ ወዲጅ የነበሩት የረቢእ ኢብን ሃይሰም (አሊህ ይዘንሊቸውና) 
ንግግርና ተግባር አንዴ ሰው ሇሞትና ሇመጪው ዒሇም ሕይወቱ ምን 
ያክሌ ማሰብና መጨነቅ እንዲሇበት ያስገነዝባሌ፡-  

ረቢእ ኢብን ሃይሰም አንዴ ጊዜ ከቤታቸው ጓሮ የመቃብር ጉዴጓዴ 
ቆፇሩ፡፡ ከዚያ በኋሊ ቀሌባቸው የዯረቀና ከአሊህ የራቁ በመሰሊቸው ጊዜ 
ሁለ እዚያ ጉዴጓዴ ውስጥ እየሄደ በመጋዯም ፌጻሜያቸውን ያስታውሱ 
ነበር፡፡ ይህን የሚያዯርጉት አንዴ ወቅት የሚገቡበት ቤታቸው 
ስሇሚሆነው ቀብር እያሰቡ ሥራቸውን ሇማስተንተንና አካሄዲቸውን 
ሇማሳመር በማሰብ ነው፡፡ እዚያ ውስጥ ገብተውም እያሇቀሱ አሊህን 
ምሕረት ይጠይቁት ነበር፡፡ የሚከተሇውንም የቁርአን አንቀጽ ያነብባለ፡-  

﮴   ﮵چ  ﮳   ﮲     چ    ﮶ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  

 “አንዲቸውም ሞት በመጣበት ጊዜ እንዱህ ይሊሌ ጌታዬ ሆይ! (ወዯ 
ምዴረ ዒሇም) መሌሰኝ፡፡ በተውኩት ነገር በጏን ሥራ ሌሰራ 
እከጅሊሇሁና፡፡” (አሌ-ሙእሚኑን 99-100) 

ከዚያ ራሳቸው ከማሱት የቀብር ጉዴጓዲቸው ሲወጡም እንዱህ ይለ 
ነበር፡-  
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“ረቢእ ሆይ! ተመሌከት፤ ዛሬ ወዯ ሕይወት የመመሇስ እዴሌ 
አግኝተሃሌ፡፡ ሆኖም ግን ይህ ምኞትህ ፇጽሞ ተቀባይነት የማያገኝበት 
የምር ቀን ይመጣሌ፡፡ ስሇዚህ ግሳፄህን ያዝ፡፡ ከዚያም መሌካም 
ሥራዎችህን ሇማብዛት ተጣዯፌ፡፡ በአሊህ መንገዴ የምታዯርገውን 
ትግሌህንና ሇሞት የምታዯርገውንም ዝግጅት አጧጡፌ፡”…”  

የኢማም አሌ-ገዛሉ ቀጣዩ ምክር ምንኛ የሚያምር ነው፡፡ እንዱህ ይሊለ፡-  

“ዘወትር የሱብሂ (ፇጅርን) ሶሊት ከሰገዯ በኋሊ እያንዲንደ አማኝ ከነፌሱ 
ጋር ፉት ሇፉት ይፊጠጥና የተወሰነ ውሌ ይዋዋሊሌ፡፡ ይህም ውሌ 
(ኮንትራክት) ሌክ አንዴ ነጋዳ ሇሸሪኩ (ባሌዯረባው) የመነገጃ ወረቱን 
(ካፒታለን) ሲያስረክበው አብሮ ማስጠንቀቂያም እንዯሚሰጠው ብጤ 
ነው፡፡ የሰውም ሌጅ በየእሇቱ ነፌሱን እንዱህ እያሇ ከማስጠንቀቅ ወዯ 
ኋሊ ማሇት የሇበትም፡፡  

“የእኔ ወረቴ (ካፒታላ) ሕይወቴ ነው፡፡ ሕይወቴ አበቃ ማሇት ወረቴ 
(ካፒታላ) ከሰረ፣ ትርፌና ጥቅማጥቅም አበቃሇት ማሇት ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ ይህ ቀን አዱስ ቀን ነው፡፡ ከሁለም የበሊይ የሆነው ጌታዬ አሊህ 
ይህን ቀን እኖርበት ዘንዴ ፇቃደ ሆኖ እነሆ ሰጥቶኛሌ፡፡ ጌታዬ ነፌሴን 
ወስዶት ቢሆን ኖሮ ያሌቅሌኝ ነበር፡፡ እኔ አሁንም ቢሆን ይህንን እዴሌ 
የምመሇከተው ጌታዬ ነፌሴን ከወሰዲት በኋሊ ሇአንዴ ቀን መሌካም ሥራ 
እሰራ ዘንዴ ፇቃደ ሆኖ እንዯሇቀቀሌኝ ነው፡፡ እንበሌና ነፌሳችሁ 
ከወጣች በኋሊ ተመሌሳ እንዴትገባ ተዯረገች፡፡ ከዚያ እሇት በኋሊ 
ሇቅጽበት እንኳን ኃጢአት ትፇጽማሊችሁን? ከጊዜያችሁ ውስጥስ አንዴ 
ሰከንዴ እንኳን ያሇአግባብ ታባክናሊችሁን? 

“ሌብ አዴርጉ፡፡ አንዴ ቀን ከነላሉቱ 24 ሰዒታት ያለት መሆኑ 
ይታወቃሌ፡፡ በፌርደ ቀን 24 የሚሆኑ ያታሸጉ ሳጥኖች በሰው ሌጅ ፉት 
በእያንዲንደ እሇት ይቀርቡሇታሌ፡፡ ከእነዚያ ሳጥኖች መካከሌ አንደ 
ይቀርብና ይከፇታሌ፡፡ ባሪያው በውስጡ ያሇውን ብርሃን ያያሌ፡፡ ይህም 
ሉሆን የቻሇው በዚያ ሰዒት በሰራው መሌካም ሥራ ምክንያት ሽሌማት 
(ምንዲ) ስሇተጻፇሇት ነው፡፡ አሊህ የሰጠውንም ፀጋ ሲመሇከት በጣም 
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ይዯሰታሌ፡፡ በዚያች አንዴ ሰዒት ውስጥ በሰራው መሌካም ሥራ ያገኘው 
ዯስታ ጀሃነም ውስጥ ሊለ ሰዎች ቢካፇሌ ስቃያቸውን ያስረሳቸው ነበር፡፡ 
ሁሇተኛው ሳጥን ሲከፇት ውስጡ ጨሇማና በአስቀያሚ ሽታ የተሞሊ 
ሆኖ ያገኘዋሌ፡፡ ይህ ሉሆን የቻሇው በዚያ ሰዒት ባሪያው አሊህን 
በማመጽ በማሳሇፈ ምክንያት ነው፡፡ ከዚያም ባሪያው በዚህ ሁኔታ በጣም 
ይከፊሌ፡፡ ይህ ሃዘኑ ጀነት ውስጥ ሇሚቀማጠለት አማኝ ነፌሳት ቢካፇሌ 
ዯስታቸውን ማጣጣም እንዲይችለ ያዯርጋቸው ነበር፡፡ ሶስተኛው ሳጥን 
ይከፇታሌ፡፡ በሚያስዯንቅ አኳኋን ባድ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው 
በዚያ ሰዒት ባሪያው በእንቅሌፌ በመወሰደ ምክንያት ነበር፡፡ ይህም 
የተፇቀዯ (ሏሊሌ) ዴርጊት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሥራ በሚመዘንበት ጊዜና 
ባሪያው ትንሽም ብትሆን መሌካም ሥራ በጣም በሚፇሌግበት ሰዒት 
ያችን ሰዒት በእንቅሌፌ በማሳሇፈ በፀፀት ይቃጠሊሌ፡፡… 

እንግዱህ ጉዲዩ ይህን የሚመስሌ ከሆነ አንቺ ሁሌጊዜም በመጥፍ 
የምታዢኝ ነፌሴ ሆይ? መሌካም ሥራ የመሥራት እዴለ አሁን በእጅሽ 
ይገኛሌና ሳጥኑን በእኩይ ወይም በጨሇማ ከመሙሊት ተቆጠቢ፡፡ ባድ 
ሆኖ እንዲያሳፌረኝም አትጏትጉቺኝ፡፡ ሰነፌና ዯካማ እንዴሆን 
አታዴርጊኝ፡፡ እንዯዛ ከሆንኩ ከታሊቅ የተራራ አናት ቁሌቁሌ ወርጄ 
በእሳት ወሇሌ ሊይ መዯፊቴ አይቀርምና፡፡ 

ኻሉዴ ባግዲዱ በተሇያዩ የሳይንስ ዘርፍች ጫፌ ሊይ የዯረሰ ጠቢብ 
ቢሆንም የፌጻሜው ነገር ሁሌጊዜም የሚያስጨንቀው ሰው ነበር፡፡ 
መክተባት በተባሇው መጽሏፈ እንዱህ ይሊሌ፡-  

“ከሁለም በሊይ በሊቀው ጌታዬ አሊህ እምሊሇሁ! እኔ በእርሱ ዒይን 
መሌካምና ተቀባይነት አሇው ብዬ የምተማመንበት አንዴም ሥራ 
የሇኝም፡፡ መሌካም ሥራን በተመሇከተ ዋጋ ቢስ መሆኗን እስካሊሰባችሁ 
ዴረስኮ ታሊቅ ኪሳራ ሊይ ወዴቃችኋሌ፡፡ ይህም የመሃይምነት ጫፌ 
እንጂ ላሊ አይዯሇም፡፡….”  
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ከዚህ በመቀጠሌ የሚቀርበው ዯግሞ ኻሉዴ ሇጓዯኛው ከጻፇው ረዘም ያሇ 
ዯብዲቤ የተወሰዯ ሲሆን ሇመጨረሻው እስትንፊሱ ምን ያህሌ ይዘጋጅ 
እንዯነበር ያሳያሌ፡-  

“…ራስህን በመጪው ዒሇም ሇሚጠቅምህና ነፌስህ አካሌህን ተሇይታ 
ስትወጣ በሚያገሇግሌህ ተግባር ሊይ እንዯጠመዴክ ተስፊ አዯርጋሇሁ፡፡ 
እንዱሁም የዚህችን ጠፉ ዒሇም አታሊይ አካሄዴ ወዯ ጏን ብሇህ 
የታሊቁን መሌእክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) ሱናዎች በክራንቻ ጥርስህ እንዯያዝክ 
እገምታሇሁ፡፡ ምስኪን ሇሆነው ወንዴምህ ሇኻሉዴ ደዒ ማዴረግህን 
አትዘንጋ፡፡ አሊህን ሲገናኝ መጨረሻው ያማረና በመሌካም ሁኔታ ተሰንቆ 
እንዱሄዴ በደዒህ አስታውሰው፡፡” (መክተባት ኻሉዴ ፡ ገጽ፡ 175) 

ታሊሊቅ የሚባለት የአሊህ ወዲጆች በሰሩት መሌካም ሥራ ያን ያክሌ 
የማይመኩና የአሊህን እዝነት ብቻ የሚሹ መሆኑን ከዚህ ትረካ መረዲት 
አይገዴም፡፡  

በአንዴ ወቅት በአንዴ ከተማ መውጫ በኩሌ የሸቀጣሸቀጥ መዯብር 
ያሇው ሰው ይኖር ነበር፡፡ የመቃብሩ ስፌራ የሚገኘው በእርሱ ሱቅ በኩሌ 
ስሇነበር ሰዎች አስከሬን ተሸክመው ሲሄደ በተመሇከቱ ቁጥር ከአጠገቡ 
በሚገኝ ሳጥን ውስጥ አንዴ ጠጠር ያስገባሌ፡፡ በመጨረሻም በወሩ 
መጨረሻ ሊይ ሳጥኑን ይከፌትና ጠጠሮቹን በመቁጠር ስንት ሰው 
በአንዴ ወር ውስጥ ብቻ እንዯሞተ ይናገራሌ፡፡  

ይህ በእንዱህ እንዲሇም ይህ ሰው በዝንጋቴ ውስጥ ተውጦ እያሇ 
እርሱንም ሞት ጏበኘው፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋሊ ጓዯኛው ይህንን ዜና 
ሳይሰማ ሉጠይቀው ሲመጣ ሱቁ ተዘግቷሌ፡፡ ጏረቤቶቹን ሲጠይቅ 
የመሞቱን ዜና አረደት፡፡  

ብዙ ሰዎች ይህ ሰው ያሳየውን የቂሌነት ባሕሪ ሲያንፀባርቁ ይታያለ፡፡ 
በእነርሱ እምነት ሁሌጊዜም የሚሞቱት ላልች ብቻ ናቸው፡፡ ሞት 
እነርሱንም አንዴ ቀን እንዯሚጏበኛቸው ቢያውቁም በጣም ሩቅ በሆነ 
ጊዜ እንዯሚሆን ራሳቸውን በማሳመን ዝም ብሇው ይቀመጣለ፡፡  
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የኦቶማ ቱርክ መሪ የነበረው የቩዝ ሱሌጣን ሳሉም ኻን አገሌጋይ ሏሰን 
ቃን እንዱህ ይሊሌ፡-  

“አንዴ ጊዜ በሱሌጣን የቩስ ጀርባ ሊይ እባጭ ወጣበት፡፡ ያ እባጭ 
በአጭር ጊዜ እያዯገ ሄድ በጀርባው ሊይ ትሌቅ ክፌተት ፇጠረ፡፡  
የሱሌጣኑን ጉበትና ውስጣዊ አካሊት በዚያ እባጭ ውስጥ አሾሌከን 
ማየት ጀመርን፡፡ በዚሁ እባጭ የተነሳም በጣም በመታመሙ ሌክ 
እንዯቆሰሇ አንበሳ ሆነ፡፡ እንዯዚያም ሆኖ ያጋጠመውን ዴክመት 
ሇመቀበሌ ባሇመፇሇግ የጦር አዛዥነቱን ሚና ሇመጫወት ሲሞክር 
ይታይ ነበር፡፡ ከዚያም እኔ ጠጋ ብዬ ያሇበትን ሁኔታ በሇዘብታ 
አስረዲሁት፡፡ እርሱም እንዱህ ሲሌ ጠየቀኝ፡-  

“ሃሰን ቃን ሆይ! ይህ ያሇሁበት ሁኔታ ምንዴን ነው?”  

እኔም ሁኔታውን ሳጤነው የመጨረሻው ሰዒት መቃረቡንና ወዯ 
መጪው ዒሇም ሉሸጋገር መሆኑን በማወቄ የመሇያየታችን ነገር ሌቤን 
እየበሊውና በሃዘን ተውጨ እንዱህ አሌኩት፡-  

“የእኔ ሱሌጣን ሆይ! ወዯ ሌቅናው ባሇቤት አሊህ የምትሄዴበት ጊዜ 
የተቃረበ ይመስሊሌ፡፡”  

ያ ባሇግርማ ሱሌጣን ፉቱን ወዯእኔ ካዞረ በኋሊ በመዯነቅ እንዱህ አሇ፡-  

“ሃሰን! እስከዚህች ሰዒት ዴረስ ስሇእኔ ምንዴን ነው የገመትከው? 
ከኃያለ አሊህ ጋር ባሇኝ ግንኙነት ሊይ አንዲች ችግር አይተህብኛሌን?” 

በዚህ አነጋገሩ ሃፌረት ስሇያዘኝ እንዱህ አሌኩት፡-  

“አሊህ ይቅር ይበሌህ ሱሌጣን ሆይ! እኔ ሇማሇት የፇሇግኩት እንዯዚያ 
አይዯሇም፡፡ እኔ ሌገሌጽሌህ የፇሇግኩት ከእንግዱህ እየተዲከምክ በመሆኑ 
እረፌት ያስፇሌግሃሌ፡፡ ይህ ሰዒት እንዯላሊው ጊዜ አይዯሇምና ጥንቃቄ 
አዴርግ ነው፡፡”  

ያ ታሊቅ ሱሌጣን ከዚያ በኋሊ ሇረዥም ጊዜ በሃሳብ ሰምጦ ከቆየ በኋሊ 
ሇመጨረሻ ጊዜ እንዱህ አሇኝ፡-  



 234 

“ሃሰን ሆይ! ሱራ ያሲንን አንብብሌኝ፡፡” 

ዒይኖቼ በእንባ ጭጋግ እንዯተጋረደ የያሲንን ምዕራፌ ማንበቤን ቀጥየ 
“ሰሊም” ከሚሇው ሊይ ስዯርስ ነፌሱን ሇጌታው ሰጥቶ ፀጥ አሇ፡፡  

ጠቅሇሌ ባሇ አገሊሇጽ ሕይወታቸውን በሙለ አሊህን ሲያመሌኩና ከእርሱ 
ጋር የነበራቸው ግንኙነት መሌካም ያሌነበረ ሰዎች ይህን ዒይነት ፌጻሜ 
አያገኙም፡፡  

ሱሌጣን ሙራዴ ሁሇተኛ (ዲግማዊ ሙራዴ) የራሱን ምቾት ሇማዯሊዯሌ 
እምብዛም የሚጨነቅ ሰው አሌነበረም፡፡ የእርሱ የጧትና የማታ ጭንቀት 
የአሊህን ውዳታ ሇማግኘት ነበር፡፡ ይህንን ሇመጏናፀፌም የራሱን ነፌስ 
አሳሌፍ ሇመስጠት ቁርጠኛና ሇእምነቱ የጠነከረ ሰው ነበር፡፡ የእርሱ 
የመጨረሻ ምኞት ከአሊህ ጋር ሲገናኝ በሌቡ ውስጥ የጋሇ እምነት 
እንዯጨበጠና በፌርደም ቀን ኃጢአት የላሇበትና የማይወቀስም መሆን 
ነው፡፡ ወንደንና ሴቷን ሌጁን ከዲረ በኋሊ ሚኒስትሩ ሇነበረው ጋንዲርሉ 
ኢብራሂም ፓሻ እንዱህ አሇው፡-  

“ጋንዲርሉ ሆይ! ሇአሊህ ምስጋና ይዴረሰው፡፡ በዚህ ዒሇም ሊይ 
ሇሌጆቻችን ያሇብንን ኃሊፉነት በእርሱ መሌካም ፇቃዴ እነሆ ፇፀምን፡፡ 
ከዚህ በኋሊ የሚቀረን በሌባችን ሙለ እምነት እንዯጨበጥን ወዯርሱ 
መሄዴ ብቻ ነው…”  

ሙዛፉር የተባሇው የቱርኮች ወታዯራዊ መኮንን በዲርዲኔሌ ጦርነት 
ታሊቅ ጀብደ የፇፀመ ነው፡፡ ከዚያም ወዯምስራቁ አቅጣጫ ተዛውሮ 
በታሊቅ ጀግንነት ሲዋጋ ክፈኛ ቆስል ወዯቀ፡፡ ነፌሱ ሌትወጣ 
በተቃረበችበት የመጨረሻ ሰዒት በምሊሱም ሆነ በዒይኑ የፇሇገውን ነገር 
መግሇጽ አይችሌም ነበር፡፡ ከዚያም ከኪሱ ውስጥ አንዴ ፖስታ አወጣና 
ከመሬት ሊይ ከተንጣሇሇው ዯሙ በእንጨት እያጠቀሰ እንዯሚከተሇው 
በማሇት ጻፇ፡-  

“ቂብሊ በየት በኩሌ ነው?”  
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መሞቻው መቃረቡን ያወቁት በዙሪያው ያለ ባሌዯረቦቹ ጥያቄውን 
በማሟሊት ወዯቂብሊ አዙረው አጋዯሙት፡፡ በዚያ ባሇበት ሁኔታ በአንዴ 
በኩሌ ሰማእት (ሸሂዴ) ሆኖ የመሞቱ ነገር ቢያስዯስተውም በላሊ በኩሌ 
ዯግሞ ሃገሩን ከጠሊት የማዲኑ ግዲጅ ውስጡን እያብከነከነው ስሇነበር 
በዚያ ፖስታ ሊይ አሁንም በዯሙ እያጠቀሰ የሚከተሇውን ጻፇ፡-  

“ተዋጊ ኃይሊችን ሇአሊህ ብል የጀመረውን ጅሃዴ በእኔ መሞት  ታውኮ 
እንዲይቋረጥ አዯራ፡፡”  

ሶስተኛውን መሌእክቱን ሇመጻፌ ሞክሮ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ሰዒቱ 
አሌቃበት ነበር፡፡ እናም ወዯ ፇጣሪው ተጓዘ፡፡  

እንዱህ ዒይነት መሌካም ፌጻሜ የታዯለ ሰዎችን ኃያለ አሊህ 
በሚከተሇው የቁርአን አንቀጽ እንዱህ ሲሌ አብስሯቸዋሌ፡- 

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

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤٹ  ڤ  ڤ

 ٣٢ - ٣٠: فصلت چڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   

“እነዚያ ጌታችን አሊህ ነው ያለ፣ ከዚያም ቀጥ ያለ አትፌሩ አትዘኑም 
በዚያችም ተስፊ ቃሌ ትዯረግሊችሁ በነበራችሁት ገነት ተበሰሩ፤ በማሇት 
በእነርሱ ሊይ መሌአክት ይወርዲለ፡፡ እኛ በቅርቡሙም ሕይወት 
በመጨረሻይቱም ረዲቶቻችሁ ነን፡፡ ሇእናንተም በእርሷ ውስጥ 
ነፌሶቻችሁ የሚሹት ሁለ አሊችሁ፡፡ ሇእናንተም በእርሷ ውስጥ 
የምትፇሌጉት ሁለ አሊችሁ፡፡ መሀሪ አዛኝ ከኾነው አሊህ መስተንግድ 
ሲሆን (ይባሊለ)፡፡” (ፈሲሇት፡30-32) 

የዚህ ታሊቅ ብስራት ተቋዲሾች በማዴረግ ይባርከን ዘንዴ አሊህን 
እንሇምናሇን፡፡ አሚን፣ 

ተፇጸመ  






