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 የአርታኢው መቅድም 
የዚህ መፅሀፌ መሰረት የሸይኽ ሳሉህ ፇውዛን አሌፇውዛን 

“ሸርሁ ሀዱሲ ጂብሪሌ” በሚሌ ርዕሥ መዴረክ ሊይ ያስተሊሇፈት 

ትምህርት ነው:: በድ/ር ዓዱሌ ሙሀመዴ በፅሁፌ ተቀናብሮ 
በአረብኛ ቋንቋ የተዘጋጀ ሲሆን በወንዴም ዩሡፌ አህመዴ 
በአገራችን በሠፉው በሚነገረው አማራኛ ቋንቋ ተተርጉሞ 
ቀርቦሌናሌ:: 

የኢብኑ መስዑዴ ኢስሊሚክ ሴንተር የመፃህፌት ትርጉምና 
ዝግጅት ክፌሌ ይህንን ትርጉም ገምግሞ አስፇሊጊውን እርማት 
ያዯረገ ሲሆን ሠፉውን የሙስሉም ማህበረሰብ  እንዯሚጠቅም 
አምኖበታሌ:: 

አሊህ ተናጋሪውን አዘጋጁንና ተርጓሚውን ሊበረከቱት 
መሌካም ስራ በዕጥፌ ዴርብ እንዱመነዲቸው እንሇምነዋሇን::  

 

የማዕከለ አዴራሻ 
 

 +251112781893 
Fax: +251112779660 
e-mail:-info@nesiha.org 

www.nesiha.org 
አዱስ አበባ 
ኢትዮጵያ 
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 የተርጓሚው ማስታወሻ 
ይህ፤ ድክተር ሷሉህ ቢን ፇውዛን ቢን አብዯሊህ አሌፇውዛን 

አሌ-አርበኢን አነወዊያህ ሇተባሇው መጽሀፌ ከሰጡት የዴምጽ 
ማብራርያ የጅብሪሌን ሀዱስ የተመሇከተዉን ክፌሌ ድክተር 
ዓዱሌ ብን ሙሀመዴ ወዯ መፅሀፌ በመቀየር «ሸርህ ሀዱሱ 
ጅብሪሌ» (የጅብሪ ሌሀዱስ ማብራሪያ) በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት 
መፅሀፌ ነው።  

ይህን መፅሀፌ ሇመተርጎም ያነሳሳኝ መፅሀፈ በዱነሌ ኢስሊም 
ውስጥ እጅግ መሰረታዊ የሆኑ ቁም ነገሮችን መያዙ ሲሆን 
በአማርኛ ቋንቋ ቢቀርብ ሇሀገራችን ሙስሉም ህብረተሰብ ያሇውን 
ጠቀሜታ በማሰብ ነው። በትርጉሙ ሂዯት ነፃ የአተረጓጎም 
ስሌትን ተከትያሇሁ፣ አንባቢያን መፅሀፈን በጥሩ መሌኩ መረዲት 
ይችለ ዘንዴ ዴግግሞሽ ያሇባቸው አገሊሇፆችና ሀሳቦች አጥረው 
እንዱቀርቡ ወይም እንዱቀነሱ፣ በአረፌተ ነገሮች አዯረጃጀት 
ሊይም እንዯዚሁ አስፇሊጊ የሆኑ መጠነኛ ሇውጦችን 
አዴርጊያሇሁ። 

በመፅሀፈ አተረጓጎም እና ይዘት ሊይ አስተያየት ወይም 
እርምት ካሊችሁ፤ በስሌክ ቁጥር 0918 760 831/0920 762 
881 ዯዉሊችሁ ብትነግሩኝ ወይም በፖስታ ሳጥን ቁጥር 1431 
(ባህር ዲር) ብትሌኩሌኝ በዯስታ እቀበሊሇሁ። 

አሊህ ይህንን መጽሀፌ ሇመሊው ሙስሉም ማህበረሰብ 
የሚጠቅም ያዯርገው ዘንዴ እሇምነዋሇሁ። 

     
ተርጓሚው 
ዩሱፌ አህመዴ ወንዴምአገኝ 
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 መግቢያ 
ምስጋና ሇአሇማት ጌታ ሇአሊህ የተገባ ነው። የአሊህ ሰሊምና 

እዝነት በነብዩ  ፣ በቤተሰቦቻቸውና በጓዯኞቻቸው ሊይ ሁለ 
ይስፇን። 

ይህን መፅሀፌ ያዘጋጀሁት ድክተር ሷሉህ ብን ፇውዛን ብን 
አብዯሊህ አሌፇውዛን አርበኢን ሀዱስን ሲያስተምሩ ሇሀዱሱ 
ጅብሪሌ የሰጡትን ማብራሪያ ወዯ መፅሀፌ በመቀየር ነው። አሊህ 
ሇእርሳቸው፣ ሇወሊጆቻቸውና በአጠቃሊይ ሇሙስሉሙ ህብረተሰብ 
ምህረት እንዱያዯርግ እሇምናሇሁ።       

ሀዱሱ ጅብሪሌ፣ ከሀዱሶች ሁለ ትሌቅ ዯረጃ የሚሰጠው 
ሲሆን፣ በቁርአን ውስጥ የፊቲሃ (የመክፇቻው ምዕራፌ) 
#የቁርዓን እናት$ ተብል እንዯሚጠራ ሁለ፤ይህም ሀዱስ  
በታሊሊቅ አሉሞች ዘንዴ «ኡሙ ሱና» ወይም «የሀዱሶች ሁለ 
እናት» በመባሌ ይጠራሌ። «የሀዱሶች ሁለ እናት» ሇመባሌ 
የበቃውም ሀዱሶች ሁለ የሚሽከረከሩት ይህ ሀዱስ በያዘው 
መሰረታዊ ሀሳብ ዙሪያ በመሆኑ ነው።  

ሀዱሱ በዋናነት ስዴስቱን የእምነት እና አምስቱን የኢስሊም 
መሰረቶች እንዱሁም ኢህሳንን (ከአሊህ ጋር ሉኖር የሚገባውን 
ፌፁማዊ ግንኙነት) እና የቂያማ (የትንሳኤ) ምሌክቶችን በውሌ 
ይዘክራሌ።   

በመጨረሻም አሊህ ሸይኻችን ድክተር ሷሉህ ብን ፇውዛንን 
ወዯ ቅን መንገዴ ተጣሪና እንዱያዯርጋቸው፣ እርሳቸውንም ሆነ 
ቤተሰቦቻቸውን በአሊህ የእዝነት ጥሊ ስር ከሚውለ ሰዎች 
ያዯርጋቸው ዘንዴ እሇምነዋሇሁ። 

 
ድክተር አዱሌ ብን ሙሀመዴ 
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 ሀዲሱ ጅብሪል 
 ምስጋና ሇአሇማት ጌታ የተገባ ነው። የአሊህ እዝነት በነብዩ፣ 

በቤተሰቦቻቸውና በባሌዯረቦቻቸው እንዱሁም እስከ ትንሳኤ ዴረስ 
ቅኑን ጎዲና በተከተለት ሊይ ሁለ ይውረዴ። ከኡመር ኢብኑ 
አሌኸጧብ 1 የተሊሇፇውና የሀዱሶች ሁለ እናት የተሰኘው ይህ 
ሀዱስ የሚከተሇው ነው፡-  

አንዴ ቀን ከነብዩ ጋር ተቀምጠን እያሇ፤ ሌብሱ በጣም ነጭ፣ 
ፀጉሩ በጣም ጥቁር የሆነ ግሇሰብ ብቅ አሇ። ግሇሰቡን ከዚህ 
በፉት የሚያውቀው ሰው አሌነበረም። በላሊ በኩሌ አንዴም 
መንገዯኛ መሆኑን የሚጠቁም ምሌክት አይታይበትም። 
ጉሌበቶቹን ወዯ ነብዩ ጉሌበቶች በማስጠጋትና እጆቹን ጭኖቹ 
ሊይ አዴርጎ፣ ከነብዩ ፉት-ሇፉት ተቀመጠ። ከዚያም 
የሚከተለትን ጥያቄዎች አቀረበ፡- 

 وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسول فقال اإلسالم عن أخبرني محمد ياقال 
 الصالة وتقيم اهلل رسول محمدا وأن اهلل إال إلو ال أن تشهد أن اإلسالم: وسلم
 صدقت: قال سبيال إليو استطعت إن البيت وتحج رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي
 ومالئكتو باهلل تؤمن أن قال اإليمان عن فأخبرني: قال ويصدقو يسألو لو فعجبنا
 فأخبرني: قال صدقت: قال وشره خيره بالقدر وتؤمن اآلخر واليوم ورسلو وكتبو
: قال يراك فإنو تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن قال اإلحسان عن

 عن فأخبرني: قال السائل من بأعلم عنها المسئول ما قال الساعة عن فأخبرني
 الشاء رعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن ربتها األمة تلد أن قال أماراتها

                                                   
1 ይህ  የአረብኛ ቃሌ በተዯጋጋሚ ጥቅም ሊይ የዋሇ ሲሆን ከሰሀቦች የአንደ ስም ከተጻፇ ከአጠገቡ 
ይቀመጣሌ፡፡ ትርጉሙም "የአሊህ ውዳታ በእርሱ ሊይ ይሁን" ማሇት ነው። 
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 السائل؟ من أتدري عمر يا قال ثم مليا فلبثت انطلق ثم البنيان في يتطاولون
 مسلم رواه [دينكم يعلمكم أتاكم جبريل فإنو قال أعلم ورسولو اهلل :قلت

 

‘የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እስኪ ስሇኢስሊም ይንገሩኝ?’’ አሇ። 
ከዚያም ነብዩ  2  ‘ኢስሊም ማሇት፤ ከአሊህ በቀር በእውነት 
የሚመሇክ እንዯላሇ እና ሙሀመዴም የአሊህ መሌዕክተኛ 
መሆናቸውን መመስከር፤ ሶሊትን በተሟሊ ሁኔታ መስገዴ፣ ዘካን 
መስጠት፣ የረመዶንን ወር መጾም፣ አቅምህ ከፇቀዯ ሀጅ መሄዴ 
ነው’  

 

ሰውየዉም  ‘እውነትህን ነው’ አሊቸው። እኛም እንዯማያውቅ 
ሰው ጠይቆ ሲያበቃ ‘እውነትህን ነው’ በማሇቱ ተገረምን። 
ከዚያም ወዯ ላልች ጥያቄዎች አመራ። ‘ስሇኢማን ይንገሩኝ?’ 
አሊቸው። ነብዩም  ‘በአሊህ በመሊእክቶቹ፣ በመጻህፌቱ፣ 
በመሌዕክተኞቹ፣ በመጨረሻው ቀን እንዱሁም ጥሩም ይሁን 
መጥፍ በአሊህ ውሳኔና ፌቃዴ (ቀዯር) እንዯሚከሰት ማመን ነው’ 
በማሇት ነገሩት።  

 

አሁንም ‘እውነትህን ነው’ ካሊቸው በኋሊ ‘ስሇኢህሳን 
ይንገሩኝ?’ አሊቸው። ነብዩም ‘አሊህን ሌክ እንዯምታየው ሆነህ 
መገዛት ነው፤ አንተ ባታየው እንኳን እሱ ያይሀሌና’ አለት። 
‘እስኪ ስሇቂያማ (ትንሳኤ) ሰአት ይንገሩኝ?’ አሊቸው። ስሇዚህ 
ጉዲይ ‘ተጠያቂው ከጠያቂው ይበሌጥ እውቀት የሇውም’ የሚሌ 
ምሊሽ ሰጡት። ሰውየውም ‘እሺ ስሇምሌክቶቿ ይንገሩኝ?’ 
አሊቸው። ‘ሴት ባሪያ አሳዲሪዋን ስትወሌዴ፤ ጫማ የሇሽ፣ ዴሃ፣ 
የተራቆቱ በግ እና ፌየሌ ጠባቂ የነበሩ ሰዎች በህንፃ ግንባታ 
ሲፍካከሩ ስታይ’ የሚሌ ምሊሽ ሰጡት። ከዚያም ሰውዬው ወጥቶ 
ሄዯ።  

 

                                                   
2  ይኸኛው ቃሌ ዯግሞ ከነብዩ ሙሀመዴ ስም ጎን የሚቀመጥ ሲሆን ትርጉሙም "የአሊህ ሰሊምና 
እዝነት በእርሳቸው ሊይ ይሁን" ማሇት ነው። 
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ይህ ከሆነ ከተወሰኑ ቀናት በኋሊ፣ የአሊህ መሌዕክተኛ  
አገኙኝና ‘አንተ ኡመር ሆይ! [ባሇፇው ሲጠይቅ የነበረውን] ሰው 
ታውቀዋሇህን?’ አለኝ። ‘አሊህና የአሊህ መሌእክተኛ ያውቃለ’ 
አሌኳቸው። ‘እንሆ እሱ ጅብሪሌ ነው። ዱናችሁን ሉያስተምር 
[በሰው ተመስል] መጥቶ ነው’ አለኝ። ሙስሉም ዘግበውታሌ 3 

ጅብሪሌ ሇረሱሌ ሊቀረባቸው አምስት ጥያቄዎች መሌስ ካገኘ 
በኋሊ፣ ፇጥኖ በመውጣት ከሰሃቦች ተሰወረ። ሰው ተመስል 
በመጣው ጅብሪሌ ሁኔታና እያወቀ በመጠየቁ ግራ የተጋቡት 
ሶሀቦች፣ ማንነቱን ሇማወቅ ተከትሇው ወጡ፤ ሆኖም ደካው 
የሇም፤ የውሀ ሽታ ሆነባቸው።  

ቀዯም ሲሌ የቀረበው #ሀዱሱ ጅብሪሌ$ ወይም በአሉሞች 
አገሊሇፅ #የሀዱሶች ሁለ እናት$ በታሊቅ ቁምነገር የተሞሊ ነው። 
ነብዩ ስሇእስሌምና ማዕዘናት (ስሇአርካነሌ ኢስሊም)፣ ስሇእምነት 
ማዕዘናት (ስሇአርካነሌ ኢማን)፣ ስሇኢህሳን እና የቂያማ 
ምሌክቶች ተጠይቀው ምሊሽ የሰጡበት ከመሆኑም በሊይ፣ ሀዱሱ 
የዱናችን ጥቅሌ መርሆዎች የተካተቱበት ነው።  

ዱን ዯረጃዎች ያለት፤ ሰዎች ከነዚህ ዯረጃዎች አንፃር ሲታዩ 
ወይም ሲሇኩ አንዴ አይዯለም፤ ከመካከሊቸው ሙስሉም፣ 
ከዚያም ሙእሚን፣ ከዚያም ሙህሲን አሇ። አንዴ ሰው 
ሙስሉም ሳይሆን ሙዕሚን፣ ሙዕሚን ሳይሆን ሙህሲን ሉሆን 
አይችሌም።  እነዚህ ዯረጃዎች አንደ በአንደ ሊይ የተነባበሩና 
አንደ ላሊውን ተከትል የሚመጡ ናቸው። 

ከዚህ በመቀጠሌ በሀዱሱ ውስጥ ያለትን ዋና ዋና ነጥቦች 
አንዴ በአንዴ በመሇየት የተሰጣቸውን ትንታኔ ወይም ማብራሪያ 
እናያሇን። 

                                                   
3 በዚህ መፅሀፌ ውስጥ የተጠቀሱት ሀዱሶች በሙለ በሶሂህ ወይም በሀሰን ዯረጃ ተቀባይነት ያሊቸው 
ናቸው፡፡ 
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 የሀዲሱ ትንተና (ሸርህ) 
በመጀመሪያ ጅብሪሌ ወዯ ረሱሌ ሲመጣ የነበረውን ሁኔታና 

በሰሀቦች ሊይ ያዯረውን ስሜት፣ የጅብሪሌን አሇባበስና 
የአቀማመጥ ስርአት በተመሇከተ የተሰጠው ማብራሪያና ከዚህ 
የምንቀስመው ትምህርት፤ በመቀጠሌም በረሱሌ እና በጅብሪሌ 
መካከሌ የተዯረገው ዋናው የጥያቄና መሌስ ሂዯት ማብራሪያ 
ይቀርባሌ። 
1∙«ከነብዩ ዘንድ ተቀምጠን እያለ…» 

ከነብዩ ጋር በመቀመጥ የተሇያዩ ኢሌሞችን (እውቀትን) 
መቅሰም የሱሀቦች አንደ ተግባር ነበር። በአንዴ ወቅት 
ስሇዱናቸው ነብዩን እየጠየቁ ባሇበት ሁኔታ፣ ከዚህ በፉት 
አይተውት የማያውቁት እንግዲ ሰው ብቅ አሇ። ግሇሰቡን አንዴም 
የሚያውቀው ሰው የሇም። እንግዲ ነው እንዲይለ፣ መንገዯኛ 
መሆኑን የሚጠቁም ምንም አይነት ምሌክት አይታይበትም፤ 
ሌብሱ አሊዯፇም፤ ይሌቁንም በጣም ነጭ ነው። ስንቅ አሌያዘም፤ 
የመጓጓዥያ እንስሳም የሇውም። ይህ ሰው ሇሶሀቦቹ ትንግርት 
ሆነባቸው። #ሰውዬው$ ጅብሪሌ ነበር። ጅብሪሌ በተፇጥሮ ቅርፁ 
ወዯ ነብዩ ከመጣበት ጊዜ ይሌቅ፣ በሰው  ተመስል የመጣበት 
ጊዜ ይበሌጣሌ። አንዴ መሊኢካ በተፇጥሮ ቅርፁ ወዯ ምዴር 
ቢወርዴ፣ የሰው ሌጅ መሊኢካውን በአይኑ ማየት ይቅርና፣ 
በምዴር ገጽ ሊይም መኖር አይችሌም ነበር።  

መሊኢካዎች በተፇጥሮ ቅርፃቸው ሇሰው ሌጅ በገሀዴ የሚታዩ 
ሆነው ወዯ ምዴር የሚወርደት ሇሁሇት ጉዲዩች ብቻ ነው፡- 

1. የሰው ሌጅ በሚሞት ጊዜ፤ (ነፌሱን ሇማውጣት)  
2. በከሀዱዎች ሊይ መቅሰፌታዊ ቅጣት ሇማዴረስ።  
አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፤ 
 

 ٢٢:الفرقان ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ
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«መሊእክትን በሚያዩበት ቀን በዚያ ጊዜ ሇአመፀኞች ምስራች 
የሊቸውም፤ መሊዕክትም፤ ዛሬ ነጻ መውጣታችሁ የተከሇከሇ 
እርም ነው ይሊለ።» (ፈርቃን፣ 22) 

  

ነብዩ  በህይወት ዘመናቸው ጅብሪሌን በተፇጥሮ ቅርፁ ሁሇት 
ጊዜ አይተውታሌ። ይኸውም፡- 

1ኛ- ከመካ ሙሽሪኮች (አጋሪዎች) በዯረሰባቸው ስቃይ ወዯ 
መካ አሸዋማ ሸሇቆ ሸሽተው እያሇ ጅብሪሌ የተፇጥሮ ቅርፁን ይዞ 
በሰማይ አዴማስ ተንጣል አረጋግቷቸዋሌ። 

2ኛ- በሇይሇተሌ ሚዕራጅ ሲዴረተሌ ሙንተሀ (የጀነት ዛፌ) 
አጠገብ በተፇጥሮ ቅርፅ አይተውታሌ።  

አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡-  
 ١٤ - ١٣: النجم ژڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ 

«በላሊይቱም መውረዴ ጊዜ በርግጥ አይቶታሌ። በመጨረሻይቱ 
ቁርቁራ(የሰዎች እውቀት መጨረሻ በሆነ ቦታ) አጠገብ።» 
(ነጅም፣ 13-14)  

 

1. #ሌብሱ በጣም ነጭ… የሆነ ግሇሰብ ብቅ አሇ።$   
የሌብሱ በጣም መንፃት የተገሇፀው፣ ንፅህናው በከፌተኛ ሁኔታ 

የተጠበቀ መሆኑን ሇማሳየት ነው። ከዚህ የጅብሪሌ አሇባበስ 
የምንማረው፣ አንዴ ተማሪ ከመምህሩ ዘንዴ ትምህርት 
ሇመከታተሌ በሚሄዴበት ጊዜ በተቻሇው መጠን ጥሩ ሌብስ 
መሌበስና  ንፅህናውን መጠበቅ እንዲሇበት ነው። በዚህ አሇባበስ 
ጅብሪሌ ሶሀቦች ከረሱሌ  መጅሉስ በምን አይነት ሁኔታ 
መምጣት እንዲሇበቸው አስተምሯሌ። ኢስሊማዊ የእውቀት 
መዴረክ አሊህን ስሇመፌራት የምንማርበት ነው። እናም 
ከአሉሞች ጋር ያሇን ግንኙነት ከፌተኛ ዝግጅት ያስፇሌገዋሌ። 
ኡሇሞችን አሊህ ባዘዘን መሌክ ማሊቅ ተገቢ ነው፤ ምክንያቱም 
ሇኡሇሞች ክብርና ሌቅና ካሌሰጠን፣ ከእውቀታቸው ተጠቃሚ 
ሌንሆን አንችሌምና።  
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 2∙«…ከነብዩ ፊት ለፊት ተቀመጠ።» 
ከዚህ የጅብሪሌ የአቀማመጥ ሁኔታ የዱን ተማሪዎች 

ሉቀስሙት የሚገባ ትምህርት አሇ። ከፌ ሲሌ ሰሇአሇባበስና 
ንፅህና አጠባበቅ የተገሇፀው እንዯ ተጠበቀ ሆኖ፣ አንዴ ተማሪ 
ከከመምህሩ እውቀት ሇመውሰዴ ሲቀመጥ፣ እውቀት በቀጥታ 
እንዱዯርሰው ፉት ሇፉት መቀመጥ እንዲሇበት እንዱሁም 
መቀሇዴ፣ አሊግባብ መዟዟርና በተሇያዩ ነገሮች መጠመዴ 
እንዯማይገባው፤ ይሌቁንም ከትምህርቱ አንዴም ነጥብ 
እንዲያመሌጠው ሁሇንተናውን፤ አካለን፣ አእምሮውንና ስሜቱን  
ሇትምህርቱ መስጠት እንዲሇበት ያስተምረናሌ።  

3∙«…ጉልበቶቹን ወደ ነብዩ ጉልበቶች በማስጠጋት…» 
ከዚህ የምንማረው ተማሪ ከመምህሩ የሚፇስሇትን እውቀት 

ከምንጩ ሇመቅዲት ወዯ መምህሩ ተጠግቶ ወይም በጣም ቀረብ 
ብል መቀመጥ እንዲሇበት ነው። በርቀት ከሆነ የሚሰጠውን 
ትምህርት በወጉ ሊያዲምጥ ወይም ሊይሰማ ይችሊሌ። ሶሀቦች 
ከነብዩ  የሚሰጣቸውን ትምህርት የሚገበዩት ወዯ እሳቸው 
በሚገባ በመቅረብና አተኩረው በመከታተሌ ነበር። 

4∙«…እጆቹን ከጭኖቹ ላይ በማስቀመጥ…» 
ጅብሪሌ እጆቹን ከእራሱ ጭን ሊይ አኖረ። ከዚህ የምንረዲው 

ተማሪ እውቀት በሚቀስምበት ጊዜ የተረጋጋና ስርዓት የያዘ 
መሆን እንዲሇበት ነው። እንቅስቃሴ ማብዛት፣ ወዱያ-ወዱህ 
መዟዟር እና በተሇያዩ ነገሮች መጠመዴ የሇበትም።  

ጅብሪሌ ጥያቄውን ያቀረበው በተሟሊ ሁኔታ ተስተካክል 
ከተቀመጠ በኋሊ ነው። ሰሇሆነም አንዴ ሰው አሉምን መጠየቅ 
ያሇበት፣ ተረጋግቶ ከተቀመጠ በኋሊ ነው። እንዯ መጣ 
ተንዯርዴሮ ጥያቄ ማቅረብ የሇበትም። መጀመሪያ በስርዓት 
መቀመጥ፤ ከዚያም ሉጠይቅ የፇሇገውን ጉዲይ በስርአት ማቅረብ 
ይገባዋሌ። 
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 የጥያቄና መልሱ ሂደት 
በጅብሪሌና በረሱሌ መካከሌ ከተካሄዯው የጥያቄና መሌስ 

ሂዯት መረዲት እንዯሚቻሇው፣ ጅብሪሌ አምስት ጥያቄዎችን 
ሇረሱሌ  ያቀረበ ቢሆንም፣ ነብዩን የጠየቀው መሌሱን እያወቀ 
ነበር። ሆኖም ይህን ያዯረገው፣ እሳቸውን ሇመፇታተን 
አይዯሇም፤ ሶሀቦችን ሇማስተማር እንጂ።  

ከዚህ የምንረዲው በጥያቄና መሌስ አቀራረብ ሰዎችን 
ማስተማር እንዯሚቻሌ ነው፤ ምክንያቱም ይህ አቀራረብ 
አእምሮን አንቂ ነው። መጀመሪያ የዱን መምህር ተማሪዎቹን 
ሇማነቃቃት ይጠይቃሌ። ተማሪዎቹ መሌሱን ሇማግኘት 
የአእምሯቸውን ጓዲ መፇተሽ ሲጀምሩ ይነቃቃለ። ከዚያም 
መምህሩ ይመሌሳሌ። በቀጥታ ትምህርቱን መስጠት ከጀመረ ግን 
ተማሪው አይነቃቃም። ሰሇዚህ ከመማር-ማስተማር ስሌቶች 

መካከሌ በጣም ጠቀሚው በጥያቄና መሌስ ማስተማር ነው።  
ጅብሪሌ ሇረሱሌ  ያቀረባቸው ጥያቄዎች በዴምሩ አምስት 

ናቸው፡-  
1. ‘የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እስኪ ስሇኢስሊም ይንገሩኝ?’’   
2. ‘ስሇኢማን ይንገሩኝ?’  
3. ‘ስሇኢህሳን ይንገሩኝ?’  
4. ‘እስኪ ስሇቂያማ (ትንሳኤ) ሰአት ይንገሩኝ?’  
5. ‘ስሇ(ትንሳኤ) ምሌክቶቿ ይንገሩኝ?’  

 

ሇእነዚህ አምስት ጥያቄዎች የተሰጡት ምሊሾችና 
ማብራሪያቸው በሚከተሇው መንገዴ ቀርቧሌ። 

 

  «…የአሊህ መሌእክተኛ ሆይ! እስኪ ስሇኢስሊም ይንገሩኝ?» 
 

ይህ ጥያቄ አንዴ ሙስሉም ስሇኢስሊም መሰረታዊ ማዕዘናት 
ማወቅ ያሇበት መሆኑን ያስረዲሌ፤ ወዯ ኢስሊም መጠጋቱ ወይም 

 የመጀመሪያው የጅብሪል ጥያቄ 
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#ሙስሉም ነኝ$ ማሇቱ ብቻ በቂ አይዯሇምና። ኢስሊምን ጠንቅቆ 
ሳያውቅ እንዳት ኢስሊማዊ ተግባራትን ሉፇፅም ይችሊሌ? አንዴን 
ነገር ሳያውቁ መተግበር አይቻሌም። 

ነብያችን  ሇጅብሪሌ የሰጡት ምሊሽ የሚከተሇው ነው፤  
‹‹ኢስሊም ማሇት [1] ሊኢሊሀ ኢሇሊህ፣ ሙሀመዴ ረሱለሊህ 

ብል መመስከር፤ [2] ሶሊትን መስገዴ፤ [3] ዘካን መስጠት፤ [4] 
የረመዶን ወርን መtzፆምና [5] አቅም ሊሇው ሰው ሇሀጅ ስራ 
የአሊህን ቤት መጎብኘት ነው።››  

ረሱሌ ከሰጡት ምሊሽ የምንረዲው ኢስሊም በእነዚህ አምስት 
መሰረቶች ሊይ የተገነባ መሆኑን ነው። አንዴ ሙስሉም በሌቡ 
አምኖ እነዚህን አምስት የእስሌምና መሰረቶች የመፇፀም ግዳታ 
አሇበት። ሆኖም ከእነዚህ አምስት የኢስሊም መሰረቶች መካከሌ 
ሊኢሊሀ ኢሇሊህ፣ ሙሀመዴ ረሱለሊህና ሶሊትን ቢተውና 
ረመዶንን ቢጾም ዘካን ቢሰጥ ሀጅ ቢያዯርግና እንዯ እውነት 
መናገር፣ በመሌካም ማዘዝ፣ ከመጥፍ ነገሮች መከሌከሌ፣ 
ዝምዴናን መቀጠሌ፣ ወዘተ.  ያለ ዋጅቦችንና ተወዲጅ ነገሮችን 
ቢሰራ ስራው ተቀባይነት የሇውም።  

በላሊ በኩሌ እነዚህ መሰረቶች ወይም ማዕዘናት ዋና 
ምሰሶዎቹ ናቸው እንጂ፣ ኢስሊምን በሁሇንተናዊ መሌኩ 
አያካትቱም። ኢስሊም በጣም ሰፉ ነው። አሊህ ያዘዘውም፣ 
የከሇከሇውም ሁለ ከኢስሊም ነው። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፤ 

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

 ٢٠٨: البقرة ژ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  
‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሁሊችሁም በመታዘዝ(በኢስሊም) 

ውስጥ ግቡ፤ የሰይጣንንም እርምጃ አትከተለ፤ እርሱ ሇናንተ 
ግሌፅ ጠሊት ነውና።›› (በቀራህ፣ 208)  

     ኢስሊም በርካታ ጉዲዮችን የሚያካትት መሆኑን 
ሇማመሊከት፣ ረሱሌም  በሀዱሳቸው እንዱህ ብሇዋሌ፤ 

رواه البخاري ومسلم" ويده لسانو من المسلمون سلم من المسلم"  
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 ‹‹ሙስሉም' ማሇት ሙስሉሞች ከእጁና  ከምሊሱ ሰሊም 
የሆኑሇት ሰው ነው…››  

     «ኢስሊም» ማሇት - ሼይኹሌ ኢስሊም እንዯ ገሇጹት - 
አምሌኮትን ፌፁም ሇአሊህ ብቻ በማዴረግ (በተውሂዴ) 
ታዛዥነትን ማሳየትና ሇአሊህ ትእዛዝ እጅ መስጠት እንዱሁም 
ከማጋራትና ከሙሽሪኮች (አጋሪዎች) መራቅ ማሇት ነው። ጥቅሌ 
ትርጓሜው ይህ ነው።  

ረሱሌ ሇጅብሪሌ የገሇጿቸው አምስቱ የኢስሊም ማዕዘናት 
ዝርዝር ማብራሪያ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡- 
የመጀመሪያው ማዕዘን 
ሁሇቱ የምስክርነት ቃልች (ሸሀዯታን) 
[ 

«ሸሀዯቱ አንሊኢሊሀ ኢሇሊህ» ብል መመስከር ማሇት አሊህን 
በብቸኝነት ማምሇክ ግዳታ መሆኑን መመስከር ማሇት ነው። 
«ሙሀመዴ ረሱለሊህ» ብል መመስከር ዯግሞ ነብዩን  

በመከተሌ እና በመታዘዝ  ብቸኛ ማዴረግ ማሇት ነው፤ 
ምክንያቱም እርሳቸው ከአሊህ የወረዯው መሌዕክት ብቸኛ 
አዴራሽ ናቸውና። እነዚህ ሁሇት የምስክርነት ቃልች 
ተነጣጥሇው የሚታዩ አይዯለም። አንዴ ሰው አንዯኛውን ትቶ፣ 
በላሊኛው ብቻ ቢመሰክር ምስክርነቱ ተቀባይነት የሇውም። ከዚህ 
በተጨማሪ ሁሇቱ የምስክርነት ቃሊት ተቀባይነት የሚኖራቸው 
በአፌ ስሇተነገሩ ብቻ ሳይሆን፣ በተግባር ስራ ሊይ ሲውለ ጭምር 
መሆን አሇበት።  

«አሽሀደ አንሊኢሊሀ…» በሚሇው ቃሌ ውስጥ፣ «ሊ» 
የምትሇው ቃሌ አፌራሽ ስትሆን፣ ከአሊህ ውጭ ሇማንም 
የሚፇጸም አምሌኮትን የምታወግዝ ነች። «ኢሇሊህ» የሚሇው 
ሀረግ ዯግሞ በእውነት ሉመሇክ የሚገባው አሊህ ብቻ መሆኑን 
ያረጋግጣሌ። «ኢሊህ» የሚሇው ቃሌ ትርጉሙ «መዕቡዴ» 
ወይም «የሚመሇክ» ማሇት ነው። ስሇሆነም «ሊኢሊሀ ኢሇሊህ» 
ማሇት «ከአሊህ በስተቀር በእውነት የሚመሇክ የሇም» ማሇት 
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ነው። ከአሊህ ውጭ የሚመሇክ ሁለ የውሸት ተመሊኪ በመሆኑ፣ 
ይህ የምስክርነት ቃሌ የውሸት ተመሊኪን ሁለ ውዴቅ 
ያዯርጋሌ።  

በላሊ በኩሌ አሁን በአሇንበት ዘመን «ሊኢሊሀ ኢሇሊህ» በማሇት 
ከመሰከሩ በኋሊ፣ ከአሊህ ውጭ ያለ አካሊትን፤ የሞቱ ሰዎችን 
ጭምር መንፇሳዊ እርዲታ በመጠየቅ የሚያመሌኩ ሰዎች አለ። 
በሽርክ እዴፌ ተበክሇው እያሇ፣ «ሙስሉም ነን» በማሇት 
ይሞግታለ። ስሇዚህም ሊኢሊሀ ኢሇሊህን በተገቢው መንገዴ 
አሊለትም፤ ሇአፌ ያህሌ ቢለም በሽርክ ተግባር አፌርሰውታሌና።  

«ሙሀመዴ የአሊህ መሌዕክተኛ ናቸው» ብል መመስከር 
ማሇት ዯግሞ፣ «ሙሀመዴ  ወዯ ሰዎችና ጅኖች አሊህ  

መሌዕክተኛ አዴርጎ የሊካቸው መሆኑን አረጋግጣሇሁ» ማሇት 
ነው። በዚህ የምስክርነት ቃሌ ሙሀመዴ  የአሊህ መሌእክተኛ 
መሆናቸውን ስናረጋግጥ በውስጥም፣ በውጭም መሆን አሇበት። 
ይህም ማሇት በሌብ አምኖ በምሊስ መናገር ማሇት ነው። አንዴ 
ሰው በምሊሱ የአሊህ መሌዕክተኛ መሆናቸውን አረጋግጦ፣ በሌቡ 
ተቃዋሚ ከሆነ ይህ ሰው «ሙናፉቅ» ይባሊሌ፡- 

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ژ

 ١: المنافقون ژڻ  ڻ   
‹‹መናፌቃን በመጡህ ጊዜ ‹አንተ የአሊህ መሌእክተኛ 

መሆንህን በእርግጥ (ምሇን) እንመሰክራሇን› ይሊለ። አሊህም 
አንተ በእርግጥ መሌእክተኛው መሆንህን ያውቃሌ። አሊህም 
መናፌቃን (‹ከሌብ እንመሰክራሇን› በማሇታቸው) ውሸታሞች 
መሆናቸውን ይመሰክራሌ።›› (አሌ-ሙናፉቁን፣ 1)  

በዚህ የቁርአን አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሱት ሙናፉቆች፣ 
ሙሃመዴ የአሊህ መሌእክተኛ መሆናቸውን በአንዯበታቸው 
አረጋግጠዋሌ፤ መስክረዋሌ። ነገር ግን የምስክርነት ቃሊቸው 
ውሸት ነው፤ ምክንያቱም በአፌ ቢናገሩም፣ በሌባቸው  እውነተኛ 
መስካሪዎች ስሊሌሆኑ። በአንዯበታቸው የሚመሰክሩት 
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ከሙስሉሞች ጋር ተመሳስል ሇመኖር፣ ከዚህች አሇም ምዴራዊ 
ጥቅም ተቋዲሽ ሇመሆንና ከሙስሉሞች ጥቃት ሇመዲን መዯበቂያ 
ሽፊን ሇማዴረግ ብቻ ነው እንጂ በሌቦቻቸው ከሀዱዎች ናቸው።  

ሌክ እንዯዚሁ በሌቡ መስክሮ (ተቀብል)፣ በአንዯበቱ ሇመናገር 
«እምቢ» ያሇ ሰው «ሙስሉም» አይባሌም። የመካ ሙሽሪኮች 
የረሱሌን መሌዕክተኛነት በሌባቸው ይመሰክሩ ነበር። አሊህ  

እንዱህ ይሊሌ፡-  
 ژۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ژ

 ٣٣: األنعام
‹‹እነሆ ያ የሚለህ ነገር እንዯሚያሳዝነህ በርግጥ እናውቃሇን። 

እነርሱም /በሌቦቻቸው/ አያስተባብለህም። ግን በዲዮች በአሊህ 
አንቀጾች ይክዲለ።››(አንዓም፣ 33)  

በነብዩ ዘመን የነበሩት ሙናፉቆችና ሙሽሪኮች፣ ረሱሌ የአሊህ 
መሌዕክተኛ መሆናቸውን ከሌባቸው በርግጠኝነት ተረዴተዋሌ። 
ነገር ግን ይህን ያወቁትን ሀቅ ይፊ አውጥተው እንዲይናገሩ 
የከሇከሊቸው የተጠናወታቸው ኩራትና ህሉናቸውን እስከማወር 
የዯረሰው ሇአማሌክቶቻቸው የነበራቸው ስሜትና ፌቅር ነበር።  

በወቅቱ የነበሩትን የአይሁድችን ሁኔታም ብንመሇከት 
እውነታው ከዚህ የተሇየ አሌነበረም። በሌባቸው ነቢዩ 
ሙሀመዴ የአሊህ መሌዕክተኛ መሆናቸውን መስክረዋሌ። ነገር 
ግን ከአንዯበታቸው የምስክርነት ቃሌ ሉወጣ አሌቻሇም፤ ካደ። 
አሊህ እንዱህ ይሊሌ፤ 

 ١٤٦: البقرة ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

‹‹እነዚያ መጽሃፌን የሰጠናቸው፣ ወንድች ሌጆቻቸውን 
እንዯሚያውቁ (ሙሃመዴን) ያውቁታሌ። ከነሱም የተወሰኑ 
ክፌልች እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ እውነቱን በርግጥ ይዯብቃለ።
›› (አሌ በቀራህ 146)  

ስሇሆነም ምስክርነት የግዴ በአንዯበትም፣ በሌብም መሆን 
ይኖርበታሌ። ምክንያቱም ከሊይ እንዯተገሇፀው ሙሽሪኮችና 
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አይሁድች በሌባቸው መስክረዋሌ። ነገር ግን «በአንዯበታችን 
የምስክርነትን ቃሌ አንናገርም» አለ። «ገቢአችን ይነጥፊሌ»፣ 
«ስሌጣናችንን እንነጠቃሇን» ብሇው በመፌራት ወይም በረሱሌ 
ሊይ ባዯረባቸው ምቀኝነትና በተጠናወታቸው ኩራት እንዱሁም 
በላልች የተሇያዩ መጥፍ ምክንያቶች የተነሳ አንዯበታቸው 
ተሳሰረ፤ ሀቁን መናገር አሌቻለም።  

በላሊ በኩሌ አንዯበታቸው የሙሀመዴን መሌዕክተኛነት 
ከመሰከረ የግዴ ሉከተሊቸው ይገባሌ። ይህ ካሌሆነ ግን በአንዯበት 
የሚሰጥ ምስክርነት ብቻውን ተቀባይነት አይኖረውም፤ 

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ

 ٥٠: القصص ژىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
‹‹እሺ ባይለህም የሚከተለት ዝንባላዎቻቸውን ብቻ መሆኑን 

እወቅ፤ ከአሊህም የሆነ መመሪያ ሳይኖረው ዝንባላውን ከተከተሇ 
ሰው ይበሌጥ የጠመመ አንዴም የሇም፣ አሊህ በዯሇኞች ህዝቦችን 
አይመራምና።›› (ቀሰስ፣ 50)  

 ٥٩: النساء ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ 
‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ተገዙ፤ መሌዕክተኛውንና 
ከናንተም የስሌጣን ባሇቤቶችን ታዘዙ።» (ኒሳእ፣ 59)  

 ٢٠: األنفال ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ژ 
«እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን እና መሌእክተኛውን ታዘዙ፤ 

እየሰማችሁ ከርሱ አትሽሹ።» (አንፊሌ፣ 20)  
 ٣٣: محمد ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ

«እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ተገዙ። መሌእክተኛውንም 
ታዘዙ፤ ስራዎቻችሁንም አታበሊሹ።» (ሙሀመዴ፣ 33) 

 ٨٠: النساء ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ژ 
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«መሌእክተኛውን የሚታዘዝ ሰው በርግጥ አሊህን ታዘዘ፤ 
ከትእዛዝም የሸሸ ሰው (አያሳስብህ) በነርሱ ሊይ ጠባቂ አዴርገን 
አሊክንህም።» (ኒሳእ፣ 80) 

 ١٣٢: آل عمران ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ  
«ይታዘንሊችሁም ዘንዴ አሊህንና መሌእክተኛውን ታዘዙ።» 

(አሌዒምራን፣132)  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ژ

 ٥٤: النور ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
«አሊህን ተገዙ፤ መሌእክተኛውንም ታዘዙ። ብትሸሹም 

(አትጎደትም) በርሱ ሊይ ያሇበት እንዱያዯርስ የታዘዘውን 
ማዴረስ ብቻ ነው። በናንተም ሊይ ያሇባችሁ በመታዘዝ ግዳታን 
መወጣት ብቻ ነው። ብትታዘዙትም ትመራሊችሁ፤ 
መሌእክተኛው ሊይ ግሌጽ ማዴረስ እንጂ ላሊ የሇበትም በሊቸው» 
(ኑር፣ 54)  

ሇአንዴ ሙስሉም ረሱሌ የአሊህ መሌእክተኛ መሆናቸውን 
በሌብ አምኖ በአንዯበት መመስከሩ ብቻ በቂ አይዯሇም፤ በቃሌ 
የሰጠውን የምስክርነት ቃሌ በተግባር ማረጋገጥ ይኖርበታሌ። 
ይህ ሉሆን የሚችሇው ዯግም ሇረሱሌ  ታዛዥ ሲሆን ብቻ 
ነው። ቁርአን አንዲንዴ ጊዜ ረሱሌን የመታዘዝን ጉዲይና 
አስፇሊጊነት፣ አሊህን ከመታዘዝ ጋር አጣምሮ፣ አንዲንዳ ዯግሞ 
ሇብቻው ያመጣዋሌ። ይህ የሚያመሊክተው አዱስ ኢባዲ 
(አምሌኮ) ሳንፇጥርና ከተሰጠን ኢባዲ ሊይ ምንም ሳንቀንስ 
ረሱሌን  መታዘዝና መከተሌ አማራጭ የላሇው መሆኑን ነው።  

ስሇሆነም እስሌምና የተሇያዩ በዱን ሊይ የተጨመሩ 
ፇጠራዎችን እርግፌ አዴርጎ መተውን፣ ረሱሌን መታዘዝንና 
መከተሌን ግዴ ይሊሌ። መሌካም የተባሇ ነገር በሙለ ሉገኝ 
የሚችሇው ነብዩን  በመከተሌ ነው። በአንፃሩ እርሳቸው 
እንዱሰራ ያሊዘዙት ነገር በሙለ ሸር እንጅ መሌካም አይዯሇም፤ 
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የስራው ባሇቤት «መሌካም ጭማሬ ነው፣ ምን አሇበት?» ቢሌም 
እንኳን። የትክክሇኛ ሙስሉሞች መሌስ መሆን የሚገባው፣ 
«አይዯሇም፤ ይሌቁንም ይህ ፇጠራ (ቢዴዓ) ነው። ቢዴዓ ዯግሞ 
ከአሊህ ዘንዴ ተቀባይነት የሇውም። ስሇሆነም ይህ ተግባርህ 
ኸይር ሳይሆን ሸር ነው» የሚሌ ነው። አዎ - ሇዚህ አይነቱ 
ሰው፣ «አንተ በርግጥ ወዯ አሊህ የሚያቃርብህን ተግባር 
ሳይሆን፣ ከአሊህ የሚያርቅህን ተግባር ነው እየፇፀምክ ያሇኸው» 
እንሇዋሇን። 

ነብያችን  በሀዱሳቸው እንዱህ ብሇዋሌ: 
 فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من)  اهلل رسول قال قالت عائشة عن
 رواه البخاري ومسلم ("ردٌ 

‹‹በዚህ በጉዲያችን (በዱናችን) ከእርሱ ያሌሆነን ነገር የፇጠረ 
(ስራው) ተመሊሽ ነው።››  

ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ። በላሊ ተመሳሳይ ሀዱስ ፡-  
 أمرنا عيو ليس عمالً  عمل من)   اهلل رسول قال قالترضي اهلل  عائشة عن
رواه مسلم  (رد فهو

‹‹ትዕዛዛችን የላሇበትን ስራ የሰራ (ስራው) ተመሊሽ ነው።›› 
ሙስሉም ከዓኢሻ ዘግበውታሌ። 

 رواه أبوداود والترمذي من « َضالََلةٌ  ِبْدَعةٍ  ُكلَّي  فَِإنَّي  األُُمورِ  َوُمْحَدثَاتِ  َوِإيَّياُكمْ »
حديث العرباض ابن سارية 

‹‹በዱን ሊይ ከሚዯረግ ፇጠራ አዯራ ተጠንቀቁ! ማንኛውም 
በዱን ሊይ የሚዯረግ ፇጠራ ቢዴዓ ነው፤ ማንኛውም ቢዴዓ 
ዯግሞ ጥመት ነው።››4  

ስሇሆነም አንዴ ሙስሉም እምነቱና የአምሌኮ ተግባሩ 
ተቀባይነት እንዱኖረው፣ «ሙሀመዴ የአሊህ መሌዕክተኛ 

                                                   
4 አቡዲውዴ፣ቲርሚዚይና ኢብን ማጀህ ዘግበውታሌ 
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ናቸው» ብል ከመመስከር ባሻገር፣ ቢዴዓን ወይም በዱን ሊይ 
የሚዯረጉ ፇጠራዎችን እርግፌ አዴርጎ መተውና መሌ 
በዕክተኛዉ ፇሇግ ሊይ ብቻ መወሰን ይኖርበታሌ። በተጨማሪም 
የተናገሩትን «እውነት» ብል መቀበሌ፣ ያዘዙትን መታዘዝና 
የከሇከለትን መከሌከሌ አሇበት።  

በአንፃሩ አንዴ የአሊህ ባሪያ በታዘዘው መሰረት መተግበሩ ብቻ 
በቂ አይሆንም፤ እርሳቸው የመጡበትን ሙለ በሙለ «እውነት» 
ብል መቀበሌ አሇበት። ሇአብነት ያህሌ  ስሇመጪው አሇም 
ምንዲ ወይም ቅጣት ከተናገሩት ውስጥ አንደን እንኳን 
ቢያስተባብሌ ይህ ሰው ንፌቅና ውስጥ ነው ያሇው። 
በመሌዕክተኛው ዘመን የነበሩት ሙናፉቆች ሶሊት ይሰግደ፣ 
ረመዶንን ይፆሙ፣ ሀጅ ያዯርጉና ሇጅሀዴ ይወጡ ነበር። ነገር 
ግን ረሱሌ በመጡበት መሌዕክት «እውነት» ብሇው የተቀበለ 
አሌነበሩም። ስሇዚህ አንዴ ሰው እውነተኛ ሙስሉም ሉሆን 
ዘንዴ፣ በነብዩ እና ይዘውት በመጡት መሌእክት ሊይ ቅንጣት 
ያህሌ ጥርጣሬ ሉኖረው አይገባም። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ٧:الحشرژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ ژ
«… መሌእክተኛውም የሰጣችሁን (ማንኛውንም) ነገር ያዙት፣ 

ከርሱ የከሇከሊችሁን ነገር ተከሌከለ፤ አሊህንም ፌሩ፣ አሊህ 
ቅጣተ ብርቱ ነውና።» ሀሽር፣ 7  
ሁለተኛው ማዕዘን  
ሶሊትን በተሟሊ ሁኔታ መስገዴ 
ይህ የኢስሊም ማዕዘን በሀያ አራት ሰዓታት ውስጥ አምስት 

ወቅት ሶሊትን ዯንቡን ጠብቆ መስገዴን የሚመሇከት ነው፡ ሰሊትን 
በተሟሊ ሁኔታ ሌትሰግዴ ማሇት ትርጉሙ ምንዴን ነው? ነብዩ 
 ሇጅብሪሌ ስሇኢስሊም ሲያስረደ፣ #ሶሊት ሌትሰግዴ$ 
አሊለትም። እሳቸው ያለት «ሶሊትን ቀጥ አዴርገህ ሌታቆም» 
(በተሟሊ ሁኔታ ሌትሰግዴ) ነው ያለት። ስሇዚህ የተፇሇገው 
የሶሊትን ቅርፅ ማስገኘት ብቻ አይዯሇም። ሶሊታችንን የአሊህ 
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መሌእክተኛ «እኔ እንዯምሰግዯው አዴርጋችሁ ስገደ» ባለት 
መሰረት መስገዴ ይኖርብናሌ።  

«ሶሊትን ቀጥ አዴርገህ ሌታቆም» የሚሇው አገሊሇፅ 
የሚከተለትን መሰረታዊ ሀሳቦች አጣምሮ የያዘ ነው፡- 

አንዯኛ - ነብዩ  በሰገደት አይነት፣ ማሇትም ምንም አይነት 
ጭመራ ወይም ቅነሳ ሳያዯርጉ መስገዴ፤ 

ሁሇተኛ - ሶሊትን አሊህ በዯነገገው ወቅትና ሰአት መስገዴ፤  
 ؟ اهلل إلى أحب العمل أي سلم و عليو اهلل صلى النبي سألت :قالابن مسعود  اهلل عبد
 . رواه البخاري(وقتها على الصالة) قال

ቡኻሪ ከአብደሊህ ኢብኑ መስዑዴ በዘገቡት ሀዱስ፤ ነብዩን  

«ከአሊህ ዘንዴ ተወዲጁ ስራ ምንዴን ነው?» ብዬ ጠየኳቸውና 
«ሶሊትን በወቅቱ መስገዴ ነው» አለኝ።5  

ሶስተኛ - ሰጋጁ በሌቡ ከአሊህ ፉት መቆሙን እያሰበና አሊህን 
ፇርቶ መስገዴ አሇበት፤ ሇምሳላ አንዴ ሰው በመስጊዴ ውስጥ 
ሶሊት በሚሰግዴበት ወቅት ግማሽ ሌቡ መስጊዴ፣ ግማሽ ሌቡ 
ስራ ቦታው ከሆነ ከሶሊቱ ውስጥ በሙለ ሌብ ሆኖ የፇፀመው 
ብቻ ይያዝሇታሌ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፤ 

 ٢ - ١: المؤمنون ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 
«ምእመናን ፌሊጎታቸውን ሁለ በእርግጥ አገኙ፤ እነዚያ እነሱ 

በስግዯታቸው ውስጥ አሊህን ፇሪዎች።» (ሙእሚኑን፣ 1-2)  
 

ሶሊት ገር፣ ቀሊሌና ጣፊጭ የምትሆነው አሊህን ሇሚፇሩ 
ሰዎች ነው። አሊህን መፌራት የሶሊት ሩህ ነው፤ የአሊህ ፌርሀት 
የላሇበት ሶሊት፣ ነፌስ የላሇው አካሌ ማሇት ነው። ምንም 
አይነት የአሊህ ፌርሀት በሌቡ ሊይ ሳያዴር የሰገዯ ሰው «ሶሊትህን 
እንዯ ገና ስገዴ» ባይባሌም፣ የሰገዯው ሶሊት አጅር (ምንዲ) 
አይኖረውም። ሰዎች ሶሊት ሲሰግደ፣ አጅር የሚያገኙት ሇአሊህ 
ባሊቸው የፌርሀት መጠን ሌክ ነው። ስሇሆነም ምንም አጅር 

                                                   
5 ቡኻሪ ዘግበውታሌ   
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ሳያገኝ ሶሊቱን የሚጨርስ አሇ፤ ትንሽ አጅር (ምንዲ) ብቻ አግኝቶ 
የሚጨርስ አሇ። የተሟሊ አጅር (ምንዲ) አግኝቶ የሚጨርስም 
አሇ።  

አራተኛ - ሶሊትን በጀመዓ መስገዴ ሇወንድች።  
በጀመዓ መስገዴ በእያንዲንደ ወንዴ ሊይ ግዳታ ነው። 

ነብያችን  እንዱህ ይሊለ፤  
 الحديث  "علة من إال يأتو ولم النداء سمع لمن صالة ال: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال

«ችግር አጋጥሞት ካሌሆነ በስተቀር፣ አዛን ሰምቶ ጥሪውን 
ያሌተቀበሇ (በመስጊዴ ያሌሰገዯ) ሶሊት የሇውም።» 6   ሶሊት 
በየቤቱ ወይም በያለበት ቦታ መሰገዴ ያሇበት ቢሆን ኖሮ፣ አዛን 
(የሶሊት ጥሪ) ሇምን ተዯነገገ? ነገር ግን ወዯ መስጊዴ ሄድ 
ሊሇመስገዴ ምክንያት ያሇው ሰው፣ ሇምሳላ ህመምተኛ ከሆነ 
ወይም በአካባቢው ጀመዓ ወይም መስጊዴ ከላሇ ባሇበት ቦታ 
መስገዴ ይችሊሌ። ነገር ግን ጤናማ ሆኖ፣ በአካባቢው መስጊዴ 
እያሇ  ምንም አይነት ሸሪአዊ ምክንያት ሳይኖረው ከቤቱ መስገዴ 
የሇበትም። 
ሶስተኛው ማዕዘን 
ዘካ መስጠት 
ዘካ፣ አሊሁ  ሀብታሞች ከገንዘባቸው ቀንሰው ሇዴሆች 

እንዱሰጡ ግዳታ ያዯረገው ህግ ነው፤ 
 ٢٥ - ٢٤: المعارج ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ 

« እነዚያ፤ ሇሇማኝ እን ከሌመና ሇሚቆጠቡ በገንዘቦቻቸው ሊይ 
የታወቀ መብት ያሇባቸው የኾኑት።» (መዓሪጅ፣ 24-25)  

የዘካ ህግ በሱናነት ወይም በሙስተሀብነት (የተወዯዯ) ወይም 
በበጎ አዴራጎት (ተበሩዕ) የሚፇፀም ሳይሆን ግዳታ ነው - በአሊህ 

ሇዴሆች የተዯነገገ ሀቅ። ነፌሱ ወዲና ፇቅዲ ግዳታ የሆነበትን ዘካ 
የሰጠ ሰው ስራው ተቀባይነት ይኖረዋሌ። የዘካን ዋጅብነት 

                                                   
6 ኢብን ማጃህ ዘግበውታሌ 
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በመቃወም የከሇከሇ ሰው ከሀዱ (ካፉር) ይሆናሌ። ነገር ግን 
የዘካን ዋጅብነት አምኖ፣ በንፈግነት «እምቢ፣ አሌሰጥም» ካሇ፣ 
ኢስሊማዊ መንግስት ባሇበት አገር የሙስሉሞች መሪ ከቅጣት 
ጋር በሀይሌ ሉቀበሇው ይገባሌ። እምቢተኛው ሰው ጦር ያዯራጀ 
ከሆነም፣ የሙስሉሞች መንግስት ያገሪቱን የጦር ሀይሌ 
በማዝመት መዋጋት አሇበት፤ሌክ አቡበክር ከነብዩ በኋሊ «ዘካ 
አንሰጥም» በማሇት በአመፁ ሰዎች ሊይ እንዯ ዘመቱት ሁለ። 
አራተኛው ማዕዘን 
የረመዶንን ወር መፆም 
     አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ژ

 ١٨٥: البقرة ژہ  ہ  ہ   ہھ    ى  
«የረመዲን ወር ያ፤ በርሱ ውስጥ ቁርኣን ሇሰዎች መሪ፣ ከቅን 

መንገዴና እውነትን ከውሸት ከሚሇዩም ገሊጭ አንቀጾች ሲኾን 
የተወረዯበት ነው። ከእናንተም ወሩን ያገኘ ሰው ይጹመው።» 
(በቀራህ፣185)   

     አንዴ ሙስሉም ጤናማ ከሆነና በሚኖርበት አገር ካሇ 
የረመዶን ወር እንዯ ገባ መፆም አሇበት። ነገር ግን ሸሪዓዊ 
ምክንያት ካሇው አፌጥሮ በላሊ ጊዜ ያፇጠረውን ቀን ያህሌ 
ቆጥሮ መፆም ግዳታው ነው።  

 ژۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  ژ

 ١٨٥: البقرة
«… ከናንተም ወሩን ያገኘ ይጹመው፤ በሽተኛ ወይም በጉዞ 

ሊይ የኾነም ሰው ከላልች ቀኖች በሌኩ መጾም አሇበት…» 
(በቀራህ፣185)  

 በላሊ በኩሌ በእርጅና ምክንያት መፆም ያሌቻሇ ሰው በየቀኑ 
ምስኪን መመገብ ይኖርበታሌ፤ 

 ١٨٤: البقرة ژڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ژ 
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«..በነዚያም ጾምን በማይችለት ሊይ ቤዛ ዴኻን ማብሊት 
አሇባቸው...» (በቀራህ፣184) 
 

አምስተኛው ማዕዘን 
አቅም ሊሇው ሰው ሀጅ ማዴረግ 
 

«ሀጅ» በቋንቋው ትርጉሙ «ቀስዴ» ማሇትም «ማሰብ ወይም 
ማሇም» ማሇት ነው። በሸሪአዊ ትርጓሜው ዯግሞ በተከበረው 
የአሊህ ቤትና በዙሪያዎቹ በሚገኙ የሀጅ ስርአት መፇፀሚያ 
ቦታዎች ወዯ አሊህ ሇመቃረብ አስቦ የሀጅንም ይሁን የኡምራን 
የአምሌኮ ስርዓት ማሰብና መፇፀም ማሇት ነው። 

 አንዴ ሙስሉም ከመካ ውጭ ሀጅ ቢፇፅም ሀጁ ተቀባይነት 
የሇውም። «ወዯ ድሪህ፣ ቀብር ወይም አምሌኮት ወዯሚፇፀምበት 
ዛፌ ሄድ ሀጅ መፇፀም ይቻሊሌ» የሚሌ እምነት ካሇው ዯግሞ፣ 
በቀጥታ ከኢስሊም ጎዲና ይወጣሌ። የሀጅ ስርዓት የሚፇፀመው 
በተወሰነ ጊዜ ነው፤ 

 ١٩٧: البقرة ژٱ  ٻ   ٻٻ  ژ 
«ሏጅ (ጊዚያቱ) የታወቁ  ወሮች ናቸው...»  
    ኡምራ የሚፇጸምበት የተዯነገገ ሌዩ ወቅት የሇውም፤ 

በአመት ውስጥ በማንኛውም ወቅት ሉፇጸም ይችሊሌ።  

﮵  ژ  ٩٧: آل عمران ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳ ﮴ 
«…ሇአሊህም በሰዎች ሊይ ወዯርሱ (መስጅዯሌ ሀረም) 

መኼዴን በቻሇ ሁለ ሊይ ቤቱን የመጎብኘት ግዳታ አሇባቸው...» 
ወዯ መካ ሄድ ሀጅ ማዴረግ ከፌተኛ የሆነ የትራንስፖርት፣ 

የማረፉያ ቦታና የምግብ ወጭ የሚጠይቅ በመሆኑ፣ አሊህ 
ግዳታነቱን ከአካሊዊና ከኢኮኖሚያዊ አቅም ጋር አያይዞ ነው 
የዯነገገው። አንዴ ሰው አካሊዊ አቅም ወይም ችልታ ኖሮት፣ 
የገንዘብ አቅም ከላሇው ወይም የገንዘብ አቅም ኖሮት በአካለ 
ዯካማ ወይም ህመምተኛ ከሆነ ሀጅ የማዴረግ ግዳታ 
አይኖርበትም። ሆኖም ሀጅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ገንዘብ 
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እስካሇው ዴረስ ግን፣ወጪውን ሸፌኖ ላሊን ሰው በመሊክ ሀጁን 
በውክሌና ማስዯረግ ይኖርበታሌ።  

የሀጅ ስርዓት ሰዎች ረጅም ጉዞ በማዴረግ ከአራቱም የአሇም 
ማዕዘናት ወዯ መካ በመሄዴ የሚፇፅሙት አምሌኮ በመሆኑ፣ 
አስቸጋሪና ፇታኝ ነው፤ ቀሊሌ የማይባሌ ጊዜ፣ ጉሌበትና ፅናትን 
ይጠይቃሌና። ስሇሆነም ዯጋግሞ ሀጅ ሇማዴረግ አቅም ባሊቸው 
ሰዎች ሊይ ጭምር፣ በህይወት ዘመን አንዴ ጊዜ ብቻ መፇፀም 
ግዳታዊ የአምሌኮ ተግባር ተዯርጓሌ። ይህ ዯግሞ አሊህ ሇሰዎች 
ካሇው እዝነት ነው።  

- وسلم عليو اهلل صلى -اهلل رسولُ  َخطَبنا : قال - : عنو اهلل رضي - ىريرة أبوعن 
 يا عامٍ  ُكلٍّ  أفي : رجل فقال ، َفُحجُّجوا ، الحجُّج  عليُكم ُفِرضَ  قد ، النااُ  أيها يا» : فقال
 لَوَجبتْ  نَعمْ : قلتُ  ولو ، تركُتكم ما ذروني : قال ثم ، َثالثا قالها حتى َفَسَكتَ  ؟ اهلل رسول
 فإذا ، أنبيائهم على واختالفُفُهمْ  ، ُسؤاِلِهمْ  َكثَرةُ  قَبَلكم كانَ  َمن أْىَلكَ  َوِإنَّيَما اْسَتَطعُتم، َوَلَما ،

   مسلم أخرجو. «فاجتنبوه شيء عن نهيُتُكمْ  وإذا ، اْسَتَطْعُتمْ  ما منو فائُتوا بشيءٍ  أَمْرُتُكمْ 
 አቡ ሁረይራ ባስተሊሇፈት ሀዱስ  ነብዩ፤ (‹‹እናንተ ሰዎች 

ሆይ! አሊህ ሀጅን ግዳታ አዴርጎባችኋሌና፤ ሀጅ አዴርጉ›› በማሇት 
ሲናገሩ፣ አንዴ ሰው ‹‹በያመቱ ነው ሀጅ የምናዯርገው ያ ረሱሇሊህ?» 
በማሇት ጠየቀ። ሰውየው ጥያቄውን ሶስት ጊዜ ዯጋግሞ እስከሚጠይቅ 
ረሱሌ ዝም አለ። ከዚያም እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጡ፤ ‹‹‘አዎን’ 
ብዬህ ቢሆን ኖሮ፣ በእናንተ ሊይ ግዳታ በሆነና እናንተም መፇፀም 
ባሌቻሊችሁ ነበር። ከእናንተ በፉት የነበር ህዝቦችን ያጠፊቸው አግባብ 
ያሌህኑ ጥያቄውችን ማብዛታቸው እን ስሇ ነብዮቻቸው መወዝገባቸው 
ነበር። አንዴን ነገር ካዘዝኳችሁ የቻሊችሁትን ያህሌ ሇመተግበር ምክሩ፣ 
አንዴን ነገር ከከሇከሌኳችሁ ግን ተቆጠቡ›› አለት።) ሙስሉም 
ዘግበዉታሌ  

ምስጋና ሇአሊህ  ይገባውና የሀጅ ግዳታነቱ በህይወት ዘመን 
አንዴ ጊዜ ብቻ ነው። ሆኖም አንዴ ሰው ግዳታ የተዯረገበትን 
ሀጅ ከፇፀመ በኋሊ፣ አንዳም ሆነ ከዚያ በሊይ በዴጋሚ 
የሚፇፅመው ሀጅ በትርፌ ይያዝሇታሌ።  
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«ስሇኢማን ይንገሩኝ?» 
 

ጅብሪሌ ስሇኢስሊም ከረሱሌ  በቂ ማብራሪያ ካገኘ በኋሊ፣ 
በመቀጠሌ ያቀረበሊቸው ጥያቄ ‹‹ስሇኢማን ይንገሩኝ?›› የሚሌ 
ነው። «ኢማን (እምነት) ማሇት በአሊህ በመሊእክቶቹ፣ 
በመጻህፌቱ፣ በመሌዕክተኞቹ፣ በመጨረሻው ቀን እንዱሁም 
ጥሩም ይሁን መጥፍ በአሊህ ውሳኔና ፌቃዴ (ቀዯር) 
እንዯሚከሰት ማመን ነው» ብሇው ነብዩ  መሇሱሇት። 

በቋንቋ ዯረጃ «ኢማን» ማሇት «ጥርጣሬ ያሌገባበት ቁርጠኛ 
እምነት» ማሇት ነው። ሸሪአዊ ትርጉሙ ዯግሞ በሌብ ማመንን፣ 
በምሊስ መናገርንና በአካሌ መተግበርን የሚያካትት ነው። 
«ኢማን» አሊህን በመታዘዝ ሲጨምር፣ ወንጀሌ በመስራት ዯግሞ 
ይቀንሳሌ። ይህ የአህለሱና ትክክሇኛ አመሇካከት ነው። 

«አንደን ጥል፣ አንደን አንጠሌጥል» እንዱለ፣ ሙርጀዓዎች 
(ስራ ከእምነት አይቆጠርም የሚነጥለ ቡዴኖች) «ኢማን ማሇት 
በሌብ ብቻ ማመን ነው» ወይም ዯግሞ «በሌብ ታምኖበት 
በምሊስ የሚነገር ብቻ ነው» በማሇት፣ ከአህለሱና ትክክሇኛ 
ግንዛቤ ተቃራኒ የሆነና የተሳሳተ ትርጓሜ ይሰጣለ። እነዚህ 
ቡዴኖች «ተግባር ከኢማን አይገባም» ባዮች ናቸው። ሆኖም ይህ 
አባባሊቸው ፌፁም ስህተት ነው፤ተግባር ከኢማን ይካተታሌና። 
ያሇተግባር አንዴ ሰው «ሙዕሚን» ሉባሌ አይችሌም። «ሇምን?» 
ቢባሌ፣ አሊህ  እምነትን ከተግባር ጋር አጣምሮ ተናግሯሌና፤ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ژ

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

 ٤ - ٢: األنفال ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
«ፌጹም ምእመናን የሚባለት እነዚያ አሊህ በተወሳ ጊዜ 

ሌቦቻቸው የሚፇሩት፣ በነሱም ሊይ አንቀጸቻችን በተነበቡ ጊዜ 

 ሁለተኛው የጅብሪል ጥያቄ 
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እምነትን የሚጨምሩሊቸው፣ በጌታቸውም ሊይ ብቻ የሚመኩት 
ናቸው፤ እነዚያ ሶሊትን ዯንቡን አሟሌተው የሚሰግደ፣ 
ከሰጠናቸውም ሲሳይ የሚሇግሱ ናቸው፤ እነዚያ በውነት አማኞች 
እነሱ ብቻ ናቸው።» (አንፊሌ፣ 2-4) 

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

 ١٥: الحجرات ژ﮾  ﮿  
«(እውነተኛዎቹ) ምእመናን እነዚያ በአሊህና በመሌክተኛው 

ያመኑት፣ ከዚያም ያሌተጠራጠሩት በገንዘቦቻቸውና 
በነፌሶቻቸውም በአሊህ መንገዴ የታገለት ብቻ ናቸው፤ እነዚያ 
እነሱ እውነተኞቹ ናቸው።» (ሁጁራት፣ 15)  

ነብያችን በሀዱሳቸው እንዱህ ይሊለ፤  
ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّجوَن  » :قال عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي اإِليَماُن ِبْضٌع َوَسبُفْ

ُشْعَبًة فََأْفَضُلَها قُفْوُل الَ ِإَلَو ِإالَّي اللَّيُو َوَأْدنَاَىا ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَّيرِيِق َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن 
رواه البخاري ومسلم  «اإِليَمانِ 

«ኢማን ከ73-79 ወይም ከ63-69 ቅርንጫፍች አለት። በሊጩ 
‘ሊኢሊሀ ኢሇሊህ’ የሚሇው ንግግር ሲሆን፣ ዝቅተኛው ዯግሞ 
እንቅፊት ሉሆን የሚችሌን ነገር ከመንገዴ ማስወገዴ ነው። 
ሀያዕም 7  (ትህትና) ከኢማን ቅርንጫፍች አንደ ነው።» 8  ይህ 
ሀዱስ የሚያመሊክተው ኢማን ሌባዊ እምነት፣ ንግግር፣ ወይም 
ተግባር ብቻ ሳይሆን፡ የሶስቱም ማሇትም ጥምር ውጤት 
መሆኑን ነው። በሀዱሱ ውስጥ «በሊጩ ሊኢሊሀ ኢሇሊህ» በማሇት 
የተገሇፀው ቃሌ፣ በአንዯበት የመናገርን አስፇሊጊነት ያመሊክታሌ። 
«እንቅፊት ሉሆን የሚችሌን ነገር ከመንገዴ ማስወገዴ» የሚሇው 
ቃሌ ዯግሞ የተግባርን አስፇሊጊነት ያመሊክታሌ። «ሀያዕም 
(ትህትና) ከኢማን ቅርንጫፍች አንደ ነው» የሚሇው ዯግሞ 
                                                   
7 «ሀያዕ» የሚሇው የአረብኛ ቃሌ በሸሪአዊ ትርጉሙ፣ አንዴ ሰው አሊህ ያዘዘውን መሌካም ስራ 
እንዱሰራ፣ የከሇከሇውን መጥፍ ተግባር እንዱርቅ የሚያስገዴዴ ውስጣዊ ስሜትና ግፉት ማሇት ነው፡፡ 
«ትህትና» የሚሇውን ቃሌ የተጠቀምኩት ከዚህ ውጭ ሉተካው የሚችሌ ላሊ ቃሌ ስሊሊገኘው ነው፡፡   
8 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበዉታሌ 
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የሌብ ስራን ያመሊክታሌ። ይህ ሀዱስ «ኢማን» የነዚህ ሶስት 
ነገሮች ማሇትም የንግግር፣ የሌብ እምነትና የተግባር ጥምር 
ውጤት መሆኑን ይጠቁማሌ።  

ስሇሆነም አቅም እያሇው ስራን ወይም ተግባርን ከነአካቴው 
አውቆ የተወ ሰው «ሙስሉም» ወይም «ሙእሚን» አይባሌም። 
ከኢስሊም ተግባራት ውስጥ የተወሰነውን የተወ፣ የእምነት 
ጉዴሇት ይኖርበታሌ፤ ወይም ከከሀዱ ሉፇረጅ ይችሊሌ። ሇምሳላ 
አንዴ ሰው ሶሊትን ሆን ብልም ይሁን በቸሌተኝነት ከነአካቴው 
ከተወ፣ የአብዛኛው የአህለሱና አቋም «ከኢስሊም ጎዲና ይወጣሌ» 
የሚሌ ነው። ከሶሊትና ከሸሀዯተይን (ሊኢሊሀ ኢሇሊህ፣ ሙሀመዴ 
ረሱለሊህ) ውጭ ካለ ተግባራት መካከሌ አንደን የአምሌኮ 
ተግባር ግዳታነት ተቀብል ሳይፇፅም ቢቀር፣ እምነቱ ጎዯል 
ይሆናሌ። ስሇሆነም ከሽርክ በታች ያለ ወንጀልችን ሇፇጸመ 
ግሇሰብ የሚሰጠው አይነት ብይን ይሰጠዋሌ።  

በመሆኑም ኢስሊምንና ኢማንን ማጣመር ግዴ ነው፤ትክክሇኛ 
ኢማን የሁሇቱ ዴምር ውጤት ነው። አንዴ ሰው በኢስሊም ሊይ 
ብቻ ተወስኖ፣ ኢማንን ከተወ ከሙናፉቆች ይፇረጃሌ። ይህ 
ሁኔታ ከዚህ በፉት እንዯተገሇፀው በረሱሌ   ዘመን በነበሩ 
ሙናፉቆች ሊይ ይታይ የነበረ ሀቅ ነው። ውጫቸው ሰሌሞ 
ውስጣቸው ግን አሌተቀበሇውም ነበር። ሇምሳላ ይሰግዲለ፤ ይ 

ፆማለ፤ ጅሀዴ ይወጣለ፤ ወዘተ.. ነገር ግን እየሰሩት ያሇውን 
ተግባር በውስጣቸው አያምኑበትም ነበር። ሇዚህም ነው አሊህ 
ከመጨረሻው የእሳት አዘቅት ውስጥ ሇዘሊሇሙ ሉዘፌቃቸው 
ቀጠሮ የያዘሊቸው፣ የማይሻር የከፊ ቀጠሮ።  

በአንፃሩ አንዴ ሰው ውስጡ ተቀብል፣ በይፊ ካሌመሰከረና 
ካሌተገበረ «ሙስሉም» አይባሌም። የመካ ሙሽሪኮች፣ 
አይሁድችና ነሷራዎች የሙሀመዴን ትክክሇኛ መሌዕክተኛነት 
በሌባቸው ያውቁት ነበር። ነገር ግን ይህን በይፊ ተናገሩ ወይም 
መስክሩ በተባለ ጊዜ አሌመሰከሩም። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፤  
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 ٣٣: األنعام
«እነሆ ያ የሚለህ ነገር እንዯሚያሳዝንህ በእርግጥ 

እናውቃሇን፤ እነርሱም (በሌቦቻቸው) አያስተባብለህም፤ ግን 
በዲዮቹ በአሊህ አንቀጾች ይክዲለ።» (አንዓም፣ 33)  

የነብዩ አጎት -አቡጧሉብ- በበኩለ ተከታዩን ገጥሟሌ ወዯ 
አማርኛም እንዱህ መሌሰነዋሌ፡- 

 ديناً  البرية أديان خير من ... بأنّو عرفت قد ديناً  وعرضت
 مبيناً  بذاك سمحاً  لوجدتني ... مسّبة ِحذار أو المالمة لوال

 

«አውቂያሇሁ ያቀረብከዉን ሀይማኖት 
መሊቅ፣ መብሇጡን  ከሁለም እምነት፣ 
ወቀሳና ስዴብ ባሌፇራ 
ሇክብር ሇዝናዬ ባሌራራ 
ማን ነበር ከኔ ቀዴሞ የሚመሰክር 
የኢስሊምን ታሊቅነት፣ የኢስሊምን ክብር።» 
አቡጧሉብን «ሊኢሊሀ ኢሇሊህ፣ ሙሀመዴ  ረሱለሊህ» 

የሚሇውን የምስክርነት ቃሌ ከመናገር ያገዯው ከህብረተሰቡ ጋር 
የነበርው የጠበቀ የማህበራዊ ህይወት ትስስር መሆኑ ግሌጽ 
ነው። በሌቡ የመሰክረውንና በግጥም የገሇፀውን ያህሌ በአንዯበቱ 
«ሊኢሊሀ ኢሇሊህ፣ ሙሀመደ ረሱለሊህ» ቢሌ ኖሮ፣የአካባቢው 
ማህበረሰብ ከሚከተሇው እምነት ባገሇሇ ነበር። ተስፊ ያሌቆረጡት 
ነብዩ  «እስሌምናን ሉቀበሌ ይችሊሌ» በማሇት፣ ሉሞት 
በተቃረበበት ወቅት ጭምር ‹‹አጎቴ ሆይ! ሊኢሊሀ ኢሇሊህ በሌ›› 
በማሇት ተማጽነውታሌ። የሞት አፊፌ ሊይ ባሇበት በዚህ ወቅት 
‘የክፈ ጓዯኛ ምክሩም ክፈ ነውና’ የአቡጧሉብ የቅርብ ጓዯኛ 
የሆነው አቡጀህሌ በበኩለ፣ ‹‹የአብደሌ ሙጦሉብን ሀይማኖት 
ትተዋሇህን?›› በማሇት ወትውተውታሌ። እናም አቡጧሉብ 
‹‹እርሱ በአብደሌ ሙጦሉብ ሀይማኖት ሊይ መሆኑን ገሌጾ›› 
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ሞተ፤ እናም ይህች የክህዯት ቃሌ የመጨረሻ ቃለ ሆነች። 
በሌቡ እየመሰከረ ነገር ግን በአንዯበቱ «ሊኢሊሀ ኢሇሊህ» 
ባሇማሇቱ የእሳት ሆነ።  

አቡጧሉብ የኢስሊምን ትክክሇኛነት ያሇ ጥርጥር አውቋሌ። 
ከዚህም በተጨማሪ ሊኢሊሀ ኢሇሊህን በአንዯበታቸው እያለ፣ 
ትርጉሙን በውሌ እንዯማይረደት የዘመናችን በርካታ 
ሙስሉሞች ሳይሆን፣ የቃለን ትክክሇኛ ትርጓሜ ጠንቅቆ 
ተረዴቶታሌ። «ሊኢሊሀ ኢሇሊህ» ብል መመስከር ማሇት፣ 
ያሇበትን ማህበረሰብ እምነት አውሌቆ መጣሌ መሆኑን በሚገባ 
አውቋሌ። «ታዱያ ከፉቱ የቀረበሇትን ሀቅ ከመቀበሌ ምን 
አገዯው?» ከተባሇ፣ መሌሱ «ጃሂሌያ» (ዴንቁርና፤መሀይምነት) 
ነው። የጃሂሌያ ወገንተኝነትና እሌህ ወዯ ክህዯት (ኩፌር) 
ይገፊፊሌ። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 

گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

 ٢٦:الفتح

«እነዚያ የካደት የመሀይምነቱን (የጃሂሉያ) እሌህ በሌቦቻቸው 
ውስጥ ባዯረጉ ጊዜ (በቀጣናቸው ነበር)፤ አሊህም በመሌክተኛው 
ሊይና በምእመናኖቹ ሊይ እርጋታውን አወረዯ...» (ፇትህ፣ 26)  

ከሊይ ሲሌ የቀረበው ማብራሪያ የኢማንን ምንነት የሚያስረዲ 
ነው። ኢማን በስዴስት ማዕዘናት ማሇትም በአሊህ፣ 
በመሊኢካዎቹ፣ በመፃህፌቱ፣ በመሌእክተኞቹና በመጨረሻው ቀን 
እንዱሁም መሌካምም ይሁን መጥፍ በአሊህ ውሳኔ የሚከናወን 
መሆኑን በማመን ሊይ የተገነባ ነው። የእነዚህ ማዕዘናት ዝርዝር 
ማብራሪያቸው በሚከተሇው መንገዴ ቀርቧሌ። 
የመጀመሪያው ማዕዘን 
በአሊህ ማመን 
 «በአሊህ ማመን» ማሇት፣ አሊህ   ብቸኛና ተጋሪ የላሇው፣ 

አምሌኮት የሚገባው፣ መሌካም የሆኑ ስሞችና ዯጋግ ባህሪያት 



 
 
 

 

የጅብሪል ሐዲስ ማብራሪያ  - 31 -  
 
 

 

 

ያለት መሆኑን ማመን ነው።  በአሊህ ማመን ሶስት ዓይነት 
የተውሂዴ ክፌልችን ያካትታሌ፤ ተውሂዯ አሌ-ሩቡቢያ (አሊህን 
በጌትነቱ ብቸኛ ማዴረግ)፣ ተውሂዯሌ ኡለህያ (አሊህን በአምሌኮ 
ብቸኛ ማዴረግ) እና ተውሂደሌ አስማኢ ወሲፊት (አሊህን 
በስሞቹና በባህርያቱ ብቸኛ ማዴረግ)። አንዴ ሰው ሙዕሚንነቱ 
ሉረጋገጥ የሚችሇው በእነዚህ ሶስት የተውሂዴ ክፌልች ሙለ 
በሙለ ሲያምን ነው። አንዲንዴ ሰዎች «አንዴ ሙስሉም የአሊህን 
መኖር ብቻ ካመነ ሙዕሚን ነው» ይሊለ። ይህ እጅግ የተሳሳተ 
አመሇካከት ነው።አምኝነት በሶስቱም የተውሂዴ ክፌልች ማመንን 
ይጠይቃሌ። ከነዚህ አንደ ከጎዯሇ፣ «በአሊህ አምኗሌ» ሉባሌ 
አይችሌም። 

ተውሂዯ አሌ-ሩቡቢያ (በአሊህብቸኛ ጌትነት ማመን)- ማሇት 
አሊህ፤ በመፌጠር፣ በማስተናበር፣ ፌጡራን በህይወት ሇመኖር 
የሚያስፇሌጋቸውን ነገር ሁለ በማዘጋጀትና በመሇገስ፣ ህይወት 
በመስጠትና በመንፇግ ጭምር ብቸኛ አምሊክ መሆኑን ማመን 
ማሇት ነው። ይህንን የእምነት ክፌሌ በምዴር ሊይ 
የሚያስተባብለ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። ሙእሚኑም፣ 
ከሀዱውም የሩቡቢያን የእምነት ክፌሌ አረጋጋጭ ነው። ሇዚህም 
ማስረጃው ይሄ ነው። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፤ 

 ٨٧: الزخرف ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ 
«ማን እንዯፇጠራቸውም ብትጠይቃቸው በእርግጥ ‘አሊህ ነው’ 

ይሊለ። ታዱያ (ከእምነት) ወዳት ይዞራለ።» (ዙኹሩፌ፣ 87)  
 ژۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ژ

 ٨٥ - ٨٤: المؤمنون
«ምዴርና በውስጥዋ ያሇው ሁለ የማን ነው; ‘የምታውቁ 

ብትኾኑ (ንገሩኝ)’ በሊቸው። በእርግጥ ‘የአሊህ ነው’ ይለሃሌ፤ 
‘ታዱያ አትገሰጹም;’ በሊቸው።» (ሙእሚኑን 84-85) 
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ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ژ

 ٣١: يونس ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
«‘ከሰማይና ከምዴር ሲሳይን የሚሰጣችሁ ማን ነው; 

መስሚያዎችንና ማያዎችንስ የፇጠረ ማን ነው; ከሙትም 
ሕያውን የሚያወጣ፣ ከሕያውም ሙትን የሚያወጣስ ማን ነው; 

ነገሩን ሁለ የሚያስተናብርስ ማን ነው;’ በሊቸው፤ በእርግጥ 
‘አሊህ ነው’ ይለሀሌ። ‘ታዱያ (ሇምን ታጋራሊችሁ;) 
አትፇሩትምን;’ በሊቸው።» (ዩኑስ፣ 31) 

ሰዎች በተውሂዯሌ ሩቡቢያ ቢያምኑም፣ በተውሂዯሌ ኡለህያ 
ካሊመኑ እምነታቸው ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም።  

 

  ተውሂዯሌ ኡለህያ (አሊህን በአምሌኮ ብቸኛ ማዴረግ) - 
ማሇት አምሌኮትን ሙለ በሙለ ሇአሊህ ብቻ ማዴረግ ማሇት 
ነው። ከአሊህ በተሊኩ ነብያትና በህዝቦቻቸው መካከሌ ከፌተኛ 
እሰጥ-አገባ ከማስነሳት አሌፍ ፌጥጫና ግጭትን የፇጠረው ይህ 
የተውሂዴ ክፌሌ ነበር ተውሂደሌ ኡለህያ። በመካ የነበሩ 
ሙሽሪኮች በአሊህ ፇጣሪነትና መጋቢነት (ሩቡቢያ) ሙለ በሙለ 
ያምኑ ነበር። ከኡለህያ አንጻር ሲመዘኑ ግን፣ ከአሊህ ጋር ላሊን 
አካሌ ያመሌካለ፤ ሇላሊ አካሌ ይሳሊለ፣ ይሰዋለ፤ ከአሊህ ውጭ 
ያለ አካሊትን «ዴረሱሌኝ» በማሇት፣ መንፇሳዊ እርዲታን 
ይማጸናለ። ስሇሆነም በዘመናችንም ይህን መሰለን ተግባር 
የሚፇጽም ሁለ፣ ሌክ እንዯ ቁረይሾች ይቅር የማይባሌ የሽርክ 
ወንጀሌ እየፇፀመ መሆኑን ማወቅ አሇበት።  

 

ተውሂደሌ አስማኢ ወሲፊት (አሊህን በስሞቹና 
በባህርያቱ ብቸኛ ማዴረግ)- ይህ ማሇት፣ አሊህ ስሇራሱ 
እንዱሁም ረሱሌ  ስሇአሊህ ስሇተናገሯቸው መሌካም ስሞችና 
ባህርያት ላሊ ትርጉም ሳይሰጡ፣ ከፌጡራን ጋር ሳያመሳስለ 
ወይም ትርጉም አሌባ ሳያዯርጉ ሙለ በሙለ አምኖ መቀበሌ 
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ማሇት ነው። ረሱሌ የነበሩበትን ዘመን ጨምሮ ከሶስቱ ወይም 
ከአራቱ ምርጥ ክፌሇ ዘመናት በኋሊ ሇአሊህ መሌካም ስሞችና 
ባህሪያት ላሊ ትርጉም የሚሰጡ፣ ከፌጡራን ጋር የሚያመሳስለና 
ትርጉም አሌባ የሚያዯርጉ ቡዴኖች ተፇጥረዋሌ። ከእነዚህ 
ቡዴኖች መካከሌ ጀህምያ፣ ሙዕተዚሊ፤ አሻኢራህና አህባሽ 
ይገኙበታሌ። ከነዚህ ቡዴኖች ውስጥ ከፉልቹ የአሊህ ስሞችንና 
ባህሪያትን የካደ ናቸው። በላሊ በኩሌ የአሊህን ስሞች 
አረጋግጠው ባህሪያቱን የካደም አሇ። ላልች ቡዴኖች በበኩሊቸው 
ከባህሪያቱ መካከሌ የተወሰኑትን ብቻ አጽዴቀዋሌ።  

እነዚህን ቡዴኖች አንዴ የሚያዯርጋቸው ነገር ቢኖር፣ ከአሊህ  

ስሞች ወይም ባህርያት ወይም ከሁሇቱም የተወሰኑትን የሚክደ 
መሆናቸው ነው። ስሇሆነም ጥፊታቸው እኩሌ ነው። አንዴ ሰው 
በአንደ የአሊህ ስም ወይም ባህሪ ከካዯ እንዯ አማኝ አይቆጠርም። 
ከሰሇፍች አንደ እንዱህ ይሊሌ፤ ‹‹የሰሇፍች ጎዲና አሊህ  ስሇራሱ፣ 
ነብዩም  ስሇአሊህ የገሇጹትን ባህሪ ሳያጣምሙ፣ ትርጉም አሌባ 
ሳያዯርጉ፣ ‘እንዳት’ የሚሌ ጥያቄ ሳያነሱና ከምንም ነገር ጋር 
ሳያመሳስለ ማረጋገጥ ነው።›› 
ሁለተኛው ማዕዘን  
በመሊኢኮች ማመን 
«መሊኢካ» ማሇት «መሇክ» ከሚሇው ስርወ ቃሌ የመጣ 

ሲሆን፣ ትርጉሙም «መሌእክተኛ» ማሇት ነው። በመሊኢካ 
ማመን ማሇት «መሊኢካዎች አሊህ ከኑር (ብርሀን) የፇጠራቸው፣ 
የአሊህን ትዕዛዝ የማይነቅፈ፣ የተሇያየ የስራ ዴረሻ ያሊቸውና 
ከሰው ሌጅ እይታ ስውር የሆኑ ህያው ሰራዊቶች ናቸው ብል 
ማመን» ማሇት ነው። ሙስሉም ከምዕመናን እናት አዒሻ 
በዘገቡት ሀዱስ የአሊህ መሌእክተኛ  እንዱህ ብሇዋሌ፤  

َها اهللُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ   اْلَجانُّج  َوُخِلقَ  نُوٍر، ِمنْ  اْلَماَلِئَكةُ  ُخِلَقتِ "  اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  َعنُفْ
 ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  " َلُكمْ  ُوِص َ  ِممَّيا آَدمُ  َوُخِلقَ  نَاٍر، ِمنْ  َمارِجٍ  ِمنْ 
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«መሊኢካ ከብርሀን ተፇጠረ፤ ጅን ከእሳት ነበሌባሌ  ተፇጠረ፤ 
አዯም ሇእናንት ከተገሇፀሊችሁ (ከአፇር) ተፇጠረ።» 

መሊኢካዎች የተሇያየ ተግባር ያሊቸው የአሊህ ሰራዊቶች 
ናቸው። ሇምሳላ ጅብሪሌ ሇወህይ (የአሊህን መሌእክት ሇሩሱልች 
ሇማዴረስ) የተመዯበ ነው። ሚካኢሌ ዝናብ ሇማውረዴና 
አትክሌት ሇማብቀሌ፣ ኢስራፉሌ በዕሇተ ትንሳኤ ቀንዴ ሇመንፊት 
የተመዯቡ ናቸው። በተጨማሪም ከመሊኢካዎች ውስጥ ነፌስ 
ሇማውጣት የተመዯበ አሇ፤ በማህጸን ውስጥ ሊሇ ጽንስ አራት 
ጉዲዮችን (የእዴሜውን መጠን፣ ሲሳዩን፣ በህይወት ዘመኑ 
የሚሰራውንና እዴሇኛ ወይም ጠማማ መሆኑን) ሇመመዝገብ 
የተመዯበ መሊኢካ አሇ፤ የሰውን ሌጅ የእሇት ተእሇት ስራ 
(መሌካምም ይሁን መጥፍ) ሇመመዝገብ የተመዯቡ 
መሊኢካዎችም አለ። አሊህ   እንዱህ ብሎሌ፡- 

 ژچ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ١٢ - ٩: االنفطار
«በናንተ ሊይ ተጠባባቂዎች እያለባችሁ… በእውነቱ በፌርደ ቀን 

ታስተባብሊሊችሁ፤የምትሰሩትን ሁለ የሚያውቁ…የተከበሩ ጸሏፉዎች 
የኾኑ (ተጠባባቂዎች)፡» (ኢንፉጧር፣ 9-12)  

መሊኢካዎችን እኛ በአይናችን ሌናያቸው አንችሌም። ከእኛ 
የሚጠበቀው መኖራቸውን፣ የተሇያዩ የስራ ዘርፍች እንዲሊቸውና 
አሊህ ከሰጣቸው የስራ ሀሊፉነት ፌፁም የማያፇነግጡ 
መሆናቸውን በእርግጠኝነት ማመን ብቻ ነው። ሙዕሚኖች፣ 
መሊኢካን በተመሇከተ መጥፍ አመሇካከት እንዯ ያዙት ቡዴኖች 
መሆን የሇባቸውም። ሇምሳላ አይሁድች «ጅብሪሌ ጠሊታችን 
ነው። ቁርዓንን ከጅብሪሌ ውጭ ላሊ መሊኢካ ቢያወርዯው ኖሮ 
እናምን ነበር» ብሇዋሌ። አሊህ ይህን በተመሇከተ እንዱህ 
ይሊሌ፡-  
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ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 ٩٨ - ٩٧: البقرة ژہ  
«ሇጅብሪሌ ጠሊት የኾነ ሰው (በቁጭት ይሙት) በሊቸው፤ 

እርሱ ቁርአኑን ከበፉቱ ሇነበሩት መጻህፌት አረጋገጭ፣ 
ሇምእመናን መሪና ብስራት ሲኾን በአሊህ ፇቃዴ በሌብህ ሊይ 
አውርድታሌና። ሇአሊህና ሇመሊእክቱ፣ ሇመሌክተኞቹም፣ 
ሇጂብሪሌና ሇሚካኢሌም ጠሊት የኾነ ሰው አሊህ ሇእነዚህ 
ከሀዱዎች ጠሊት ነው።» (በቀራህ፣ 97-98)  

በአይሁድች የክህዯት ንግግር ተጽዕኖ ያዯረባቸው አንዲንዴ 
ሺዓዎችም በጅብሪሌ ሊይ ጥሊቻ አሊቸው። በዚህም የተነሳ ያሇ 
ምንም ሀፌረት፣ «ከአሊህ የተወረዯው ቁርዓን መሰጠት የነበረበት 
ሇአሌይ ነበር ። ነገር ግን ጅብሪሌ አዯራውን (አማናውን) በሌቶ 
ሇሙሀመዴ ሰጠ» ይሊለ። አንደ ገጣሚያቸው እንዱህ ይሊሌ። 

#ነው’ንጂ ታማኙ ጅብሪሌ መክዲቱ 
ሇአንበሳው አሌይ አሇመስጠቱ።$ 

በላሊም በኩሌ «መሊኢካዎች የአሊህ ሴት ሌጆች ናቸው» 
የሚለ ወገኖችም አለ። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 

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

 ١٩: الزخرف ژ
«እነሱ የአሌረሕማን ባሮች የኾኑትን መሊእክትንም፣ ሴቶች 

አዯረጉ። ሲፇጠሩ ነበሩን; መመስከራቸው በእርግጥ ትጻፊሇች፤ 
ይጠየቃለም።» (ዙኽሩፌ፣ 19) 

 ٣٩: الطور ژک  ک  ک  گ  گ  گ   ژ 
«ወይስ ሇርሱ ሴቶች ሌጆች አለትን? ሇእናንተም ወንድች 

ሌጆች አሊችሁን?» (ጡር 39)  
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እነዚህና መሰሌ የቁርአን አንቀጾች የሙሽሪኮች አባባሌ ምን 
ያህሌ የተሳሳተ መሆኑን ያስረዲለ። ይህ እጅግ የተዛባና የተሳሳተ 
ግምታቸው የእምነታቸውን ከንቱነት የሚያጋሌጥ ነው። 
ነሷራዎች «ኢሳ የአሊህ ሌጅ ነው» በማሇት፣ ሇአሊህ ወንዴ ሌጅን 
እንዲዯረጉሇት ሁለ፣ ሙሽሪኮች በበኩሊቸው «አሊህ ሴት ሌጆች 
አለት» አለ። በህይወት ዘመኑ ጋሻና መከታ የሚሆንና የሚጦር 
ከሞት በኋሊ ዯግሞ ስሙን ከምዴር በሊይ የሚያውሌ ወንዴም 
ሆነ ሴት ሌጅ የሚያስፇሌገው የሰው ሌጅ ብቻ ነው። አሊህ  ግን 
ከዚህ ሁለ የጠራ ጌታ ነው። ሸሪክ የሇውም፤ አንዴም እሱን 
የሚመስሌም የሇም። እርሱ የተብቃቃ፣ ሌጅም ሆነ ላሊ 
የማያስፇሌገው ብቸኛ ጌታ ነው።  
ሶስተኛው ማዕዘን  
ከአሊህ በተወረደ መፃህፌት ማመን 
አሊህ  የሰው ሌጆችን ወዯ ትክክሇኛው ጎዲና ሇመምራትና 

ከባጢሌ (ከውሸት) ጎዲናዎች ሇማራቅ የእርሱን ንግግርና 
ሸሪዓዎች፣ ትእዛዛትንና ክሌከሊዎችን ያቀፈ መጽሀፍችን ሇነብያት 
ማውረደን ማመን ሶስተኛው የኢማን ማዕዘን ነው። አሊህ ወዯ 
ነብያት ያወረዲቸው መጽሀፌት እጅግ በርካታ ሲሆኑ፣ 
ቁጥራቸውን ከአሊህ በስተቀር የሚያውቅ የሇም። ከነዚህ 
መፃህፌት መካከሌ የተወሰኑት ብቻ በቁርአን ተገሌፀውሌናሌ፤ 
እነሱም ሱሁፌ (ሇነቢዩ ኢብራሂምና ሙሳ)፣ ተውራት (ሇነቢዩ 
ሙሳ)፣ ዘቡር (ሇነቢዩ ዲውዴ)፣ ኢንጅሌ (ሇነቢዩ ኢሳ) 
እና ቁርአን (ሇነቢዩ ሙሀመዴ ) ናቸው። አሊህ በቁርአኑ 
እነዚህንና በስም ያሌተጠቀሱ ላልች መፃህፌት ማውረደን 
ስሇገሇፀ፣ ሇማንኛውም ሙስሉም አሊህ በቁርዓኑ በስም 
የገሇጸውንም ሆነ ያሌገሇጸውን አምኖ መቀበሌ ይኖርበታሌ። 
ከአሊህ ከወረደት መፃህፌት ሁለ በዯረጃ ትሌቁ ቁርአን 
መሆኑንም ማመን ያስፇሌጋሌ።  
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አራተኛው ማዕዘን  
በመሌዕክተኞች ማመን 
     ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በተሊኩት የአሊህ 

መሌዕክተኞች ሁለ -ስማቸው በቁርዓን በተገሇጸውም ሆነ 
ባሌተገሇጸው- ማመን ማሇት ነው። አንዴ ሰው በላልች ነብያት 
አምኖ በአንደ ነብይ ብቻ ቢክዴ ሁለንም ነብያት እንዯ ካዯ 
ይቆጠራሌ። ሇምሳላ አይሁድች በሁለም ነብያት አምነው 
የሙሀመዴን  እና የኢሳን ነብይነት ካደ። አንዯዚሁ 
ክርስቲያኖች በሁለም ነብያት አምነው የሙሀመዴን  ነብይነት 
እንዯ ካደት ማሇት ነው። አሊህ  በከፉሌ አምኖ በከፉሌ የሚክዴን 
ሰው ስራ አይቀበሌም። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡-  

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

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  

 ١٥١ - ١٥٠: النساء ژڑ  ک  ک  ک  ک  
«እነዚያ በአሊህና በመሌእክተኞቹ የሚክደ፣ በአሊህና 

በመሌእክተኞቹም መካከሌ መሇየትን የሚፇሌጉ... እነዚያ በእውነት 
ከሀዱዎቹ እነርሱ ናቸው።» (ኒሳእ፣ 150-151) 

በምዴራችን ሊይ የመጀመሪያው ነብይ አዯም፣ 
የመጀመሪያው መሌእክተኛ (ረሱሌ) ዯግሞ ኑህ ሲሆኑ፣ 
የመጨረሻው ረሱሌ ሙሀመዴ ናቸው። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ١٦٣: النساء ژ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ژ
«እኛ ወዯ ኑህና ከርሱ በኋሊ ወዯ ነበሩት ነብያት እንዲወረዴን 

ወዯ አንተም አወረዴን…» (ኒሳእ፣ 163) 
በዘመናችን ያሇ ማንኛውም ሙስሉም ካሇንበት ዘመን ውጭ 

የነበሩ ሁለም ሩሱልችና ነብያት የሰውን ሌጅ ከክህዯት ጎዲና 
ሇመታዯግ ከአሊህ  የተሊኩ መሆናቸውን በጥቅሌ ማመን ያሇበት 
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ሲሆን፣ ነብዩ ሙሀመዴ በመጡበት ጉዲይ ሊይ ግን በዝርዝር 
ማመን የግዴ ይሇዋሌ። 
አምስተኛው ማዕዘን  
በመጨረሻው ቀን ማመን 
   ይህ ዕሇት ከባዴነቱንና ፌፁም አስጨናቂነቱን 

የሚያመሊክቱ ብዙ ስያሜዎች አለት።  
በእሇተ ትንሳኤ ሰዎች ከመቃብራቸው ወጥተው ከአሊህ ፉት 

ስሇሚቆሙ፣ ይህ ዕሇት «የቂያማ ዕሇት» ተብል ይጠራሌ። 
«የመጨረሻው ቀን» ተብልም ይጠራሌ። አሁን ካሇንበት 
(ከቅርቢቱ) አሇም በኋሊ ስሇሚመጣም፣ በእሇቱ ሰዎች 
ከመቃብራቸው ስሇሚነሱ «የትንሳኤ ቀን» «የውመሌ በዕስ»  
ተብሎሌ።   

የሰው ሌጅ በህይወት ዘመንና ከሞት በኋሊ የሚኖርባቸው 
አገሮች በሶስት ዋና ዋና ክፌልች ይከፇሊለ፤ 
o የደንያ ሀገር (ስራ የምንሰራበትና የምንኖርበት ምዴራዊ ሀገር) 
o ዲሩሌ በርዘኽ (ከሞት እስከ ትንሳኤ ያሇው ሀገር) 
o ዲሩሌ ቀራር (የመዘውተሪያ ሀገር  [ጀነት ወይም እሳት])  

«በመጨረሻው ቀን ማመን» ማሇት፣ ቀኑ እንዯሚከሰት 
ማመን ብቻ ሳይሆን ከወንጀሌ ተፀፅቶ በመመሇስ ሇዚያ ቀን 
የሚሆን መሌካም ስራ በመስራት መዘጋጀት ማሇት ነው። 
ሙስሉሞችን ከዚህ እጅግ በጣም ከባዴ ከሆነ ቀን ቅጣትና 
ውርዯት የሚያዴናቸው መሌካም ስራን መስራትና ከመጥፍ 
ስራዎች መራቅ እንዱሁም ከሰሩዋቸው ወንጀልች ተፀፅተው ወዯ 
አሊህ መመሇስ ብቻ ነው። ነቢዩ ኢብራሒም እንዱህ ይሊለ፡- 

 ٨٧: الشعراء ژٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ژ

 -٨٩ 
«ሰዎች በሚቀሰቀሱበት ቀን፤ ወዯ አሊህ በንፁህ ሌብ የመጣ 

ሰው ቢሆን እንጂ ገንዘብም ሌጆችም በማይጠቅሙበት ቀንም፣ 
አታዋርዯኝ» (ሹዓራዕ፣ 87-89)  
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ቀኑ ታሊቅና ከባዴ ቀን ነው። 
 ٣٦ - ٣٤: عبس ژىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ 

«ሰው ከወንዴሙ፤ ከእናቱም፣ ከአባቱም፣ ከሚስቱም፣ ከሌጁም  

በሚሸሽበት ቀን» (አበሰ፣ 34-36) 
«የመጨረሻ ቀን ወይም ሞቶ መቀስቀስ የሚባሌ ነገር የሇም» 

የሚሌ ሰው ከከሀዱዎች ይቆጠራሌ። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 
 ٧: التغابن ژے  ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸ ﮹     ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾ ﮿   ﯀ ﯁           ژ

«እነዚያ የካደት በፌፁም የማይቀሰቀሱ መሆናቸውን አሰቡ፤ 
አይዯሇም። ‘በጌታዬ እምሊሇሁ፤ በእርግጥ ትቀሰቀሳሊችሁ፤ 
ከዚያም በሰራችሁትም ሁለ ትነገራሊችሁ፤ ይህም በአሊህ ሊይ 
ቀሊሌ ነው’ በሊቸው።» (ተጋቡን፣ 7)  

                                                                                                                                                   

ሞቶ መቀስቀስን ሇሚክደ ሰዎች አሊህ  በቁርዓኑ ምሊሽ 
ሰጥቷቸዋሌ፤  

 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ

 ٥٧: غافر
«ሰማያትንና ምዴርን መፌጠር ሰዎችን ከመፌጠር ይሌቅ 

ታሊቅ ነው፤ ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያውቁም።» (ጋፉር፣ 57)  
አሊህ  ሰዎችን ከሞቱ በኋሊ የመቀስቀሱ ጉዲይ የማያጠራጥር 

መሆኑን ሇማስረዲት፣ የሰው ሌጅ የራሱን አፇጣጠር በውሌ 
እንዱመረምር ጋብዞታሌ፣ እንዱህ በማሇት፡-  

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ژ

 ٥: الحج ژ …        ڻ  ڻ 
«እናንተ ሰዎች ሆይ! ስሇመቀስቀስ በመጠራጠር ውስጥ እንዯ 

ሆናችሁ (አፇጣጠራችሁን ተመሌከቱ)፤ እኛ ከአፇር 
ፇጠርናችሁ፤ ከዚያም ከፌትወት ጠብታ፣ ከዚያም ከረጋ ዯም፣ 
ከዚያም ከቁራጭ ስጋ… ፇጠርናችሁ።» (ሀጅ፣ 5)  
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 ሞቶ መቀስቀስ፣ ከዚያም በሰሩት መሰረት ዋጋ መሰጠት 
ባይኖር ኖሮ የሰው ሌጅ ሉረዲውና ሉገሌፀው ከሚችሇው በሊይ 
እጅግ በረቀቀ ጥበብ የተሞሊው የዚህ ፌጥረተ አሇም መገኘት 
ወይም መፇጠር ቀሌዴ በሆነ ነበር። አንዲንደ ሰው መሌካም 
ሰርቶ፣ ሇሌፊቱ ቅንጣት ዋጋ ሳያገኝ፤ ላሊው ወንጀሌ ሰርቶ 
በጥፊቱ ምንም ሳይቀጣ ሁለም አፇር ሆኖ ሉቀር? የግሇሰቦችን 
ሀብትና ንብረት ከማውዯምም አሌፇው፣ ክብር የተሰጠውን 
የሰውን ሌጅ ህይወት አሊግባብ የቀጠፈና ዯሙን እንዯ ጎርፌ 
ያፇሰሱ ሁለ ተገቢ ዋጋቸውን ሳያገኙ አፇር ሇብሰውና በስብሰው 
ሉቀሩ? ይህ ከአሊህ ፌትሀዊነትና ጥበበኛነት ጋር ፌፁም የሚሄዴ 
አይዯሇም። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ١١٥: المؤمنون ژے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ژ 
«የፇጠርናችሁ ሇከንቱ መሆኑን፣ እናንተም ወዯ እኛ 

የማትመሇሱ መሆናችሁን አሰባችሁን?» (ሙዕሚኑን፣ 115)  
አሊህ  ከሀዱዎችንና ሙሽሪኮችን በመጨረሻ ወዯ እርሱ 

እንዯሚመሇሱና ሂሳብ እንዯሚዯረጉ አስጠንቅቋቸዋሌ። ይህ ሁለ 
የሚያመሊክተው ሞቶ መቀስቀስ አይቀሬ መሆኑን ነው፡: ይህች 
ያሇንባት አሇም የስራ አገር ስትሆን፣ የመጨረሻዋ አሇም ዯግሞ 
ዋጋ የሚሰጥባት አገር ናት። ይህ የአሊህ ጥበብ ነው።  

የትንሳኤ ቀን ከሞት በኋሊ ያሇውን ሁለ ያካትታሌ። የትንሳኤ 
የመጀመሪያው ምዕራፌ የሚጀምረው የሟች ነፌስ ከአካለ እንዯ 
ተሇየች ነው።  

ِإنَّي اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي قُفْبرِِه، ) :، قَالَ  أََنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهلل عنو، َأنَّي َرُسوَل اهللِ عن
َما ُكْنَت تُفُقوُل : َوتُفَولَّيى َعْنُو َأْصَحابُُو، َوِإنَّيُو لََيْسَمُع قُفْرَ  نَِعاِلِهْم، أَتَاُه َمَلَكاِن، فُفُيقِعَدانِِو فَيُقواَلنِ 

اْنُظْر : َأْشَهُد أَنَّيُو َعْبُد اهلِل َوَرُسولُُو فُفيُفَقاُل َلوُ : فََأمَّيا اْلُمْؤِمُن فُفيُفُقولُ  (ِلُمَحمَّيٍد )ِفي ىَذا الرَّيُجِل 
  أخرجو البخاري  (ِإَلى َمْقَعِدَك ِمَن النَّياِر، َقْد أَْبَدَلَك اهللُ ِبِو َمْقَعًدا ِمَن اْلَجنَّيِة فُفيُفَراُىَما َجِميًعا
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ከአነስ ኢብኑ ማሉክ በእንዯተዘገበው የአሊህ መሌዕክተኛ  

እንዱህ ብሇዋሌ «አንዴ ሰው ሞቶ ከተቀበረ በኋሊ ቀባሪዎች አፇር 
መሌሰው ዘወር እንዲለ የቀባሪዎችን የጫማ ኮቴ ያዲምጣሌ፤ 
ሁሇት መሊኢካዎች ይመጡና ሟቹን በማስቀመጥ፣ ‘‘ስሇዚህ ሰው 
ስሇሙሀመዴ  ምን ስትሌ ነበር?’’ ይለታሌ።አማኝ የሆነ ሰው 
“የአሊህ ባርያና መሌዕክተኛ እንዯሆኑ እመሰክራሇሁ” ይሊቸዋሌ። 
እነርሱም “ሌትገባበት የነበረዉን የእሳት መኖርያ ተመሌከት፣ 

አሊህ በጀነት መኖርያ ቀይሮሌሀሌ” ይለታሌ። ሰውየውም 

ሁሇቱንም ይመሇከታሌ።» ቡኻሪ ዘግበዉታሌ 
«ጌታህ ማን ነው? ሀይማኖትህ ምንዴን ነው? ነብይህ ማን 

ነው?» የሚለ ሶስት ጥያቄዎችን እንዯሚጠየቅ ተዘግቧሌ። 
እዚህ ሊይ አንዴ ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ - «መሊኢካዎች፣ እኛ 

ሳናያቸው እንዳት ወዯ መቃብሩ ሉመጡ ይችሊለ?» የሚሌ። 
ይህን ጥያቄ በጥያቄ መመሇስ ይቻሊሌ፤ «ሞቶ ወዯ ተቀበረ ሰው 
ዘንዴ የሚመጡ መሊኢካዎችን ይቅርና በአካሌህ ውስጥ አብራህ 
ያሇችውን፣ ሇህሌውናህ መሰረት የሆነችውንና ስትሇይህ በዴን 
የምታዯርግህን ነፌስህን አይታሀት ታውቃሇህን?» አዎ! ማንም 
ቢሆን ነፌሱን አይቷት አያውቅም። ስሇሆነም አሇማየታችን 
የአንዴን ነገር አሇመኖር ማረጋገጫ ሉሆን አይችሌም። ከነፌሳችን 
ጀምሮ፣ ከእኛ የተሰወሩ ብዙ ነገሮች አለ። ላሊው ይቅርና ሇሰው 
ሌጅ በህሌውና ሇመኖር ከሚያስፇሌጉት ነገሮች ሁለ፣ 
ቀዲሚውን ቦታ የሚይዘው አየር ነው። አየር ያጣ ሰው፣ በትንሽ 
ዯቂቃ ውስጥ ህይወቱ ያሌፊሌ። አየር ሇሰው ሌጅ ይህን ያህሌ 
ቅርብና ከምንም በሊይ የሚያስፇሌገው ነገር ሆኖ ሳሇ አየርን ግን 
ጥቁር ይሁን፣ ቀይ አይቶት አያውቅም። የሰው ሌጅ አናቱን 
የተሸከመሇትን አንገቱን ይቅርና ሇሁሇቱ አይኖቹ እጅግ በጣም 
ቅርብ የሆነውን የሰውነቱን አካሌ (አፌንጫውን) አሟሌቶ ማየት 
አይችሌም። የሰው ሌጅ ይህን ያህሌ ዯካማ ፌጡር ነው። ስሇዚህ 
የማናያቸውን መሊኢካዎች በመሊክ ሟቹን እንዱጠይቁ ማዴረግ፣ 
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ፌጹም የሆነ ጥበብና ችልታ ባሇቤት ሇሆነው ሇአሊህ  እጅግ 
በጣም ቀሊሌ ነው። ሙዕሚኖች ከሆን ሌባችንን ሇአሊህ ህግ 
ክፌት በማዴረግ አምነን መቀበሌ ብቻ ነው።  

ከመሇሰ ሟቹ ሙዕሚን ከሆነ ፇተናውን ያሌፊሌ፤ የተመቻቸ 
ኑሮም ይኖራሌ። ሇቀረቡሇት ጥያቄዎች ያሇምንም ጥርጥር 
ተስማሚ መሌስ ይሰጣሌ። «ጌታዬ አሊህ ነው። እምነቴ እስሌምና 
ነው። ነብዩ ሙሀመዴ  የአሊህ መሌዕክተኛ ናቸው» ይሊሌ። 
ከዚያም ተጣሪ ይጣራሌ፤ ‹‹ባሪያዬ እውነት ተናገረ። ከጀነት 
ምንጣፌ አንጥፈሇት፤ መቃብሩን የአይን እርቀት ያህሌ 
አስፈሇት፤ ወዯ ጀነት በርን ክፇቱሇት›› ይባሊሌ። የጀነት ሽታዋ 
ይመጣሇታሌ፤ በጣፊጭ ሽታዋም ይታወዲሌ። የጀነት ዯረጃውንም 
ይመሇከታሌ። ሟቹም ‹‹ጌታዬ ሆይ! ወዯ ቤተሰቦቼ (የጀነት 
ባሌዯረቦቼ) እና ወዯ ሀብቴ (ወዯ ሰራሁት መሌካም ሰራ) 
እመሇስ ዘንዴ ቂያማን አቁመው›› ይሊሌ። ቀብሩም ከጀነት 
ጨፋዎች፣ አንደ ጨፋ ይሆንሇታሌ። የሰው ሌጅ የቀብርን ኬሊ 
ካሇፇ፣ ከዚያ በኋሊ ያሇው በጣም ቀሊሌ ነው የሚሆነው። 

በዚህ ተቃራኒ ዯግሞ ሟቹ ሙናፉቅ ከሆነና በጥርጣሬ 
ህይወት ሲኖር ከነበረ፣ ሁሇቱ መሊኢካዎች ከፌ ሲሌ የተገሇፁትን 
ሶስት ጥያቄዎች ሲያቀርቡሇት ምሊሹ፣ «አሊውቅም፤ ሰዎች 
ሲናገሩ ሰምቼ ተናግሪያሇሁ እንጂ፣ ምንም የማውቀው ነገር 
የሇኝም›› ይሊሌ። ይህን የሚሌበት ምክንያትም ይህ ሰው በዚህች 
ምዴራዊ ህይወት ሲኖር በሌቡ እምነት ስሊሌነበረው ነው። «የሆነ 
ነገር ሲናገሩ ሰምቼ ተናግሬያሇሁ» የሚሌ ምሊሽ መስጠቱ፣ 
ሙስሉሞችን መስል ሙሰሉሞች የሚናገሩትን ቋንቋ ሲናገርና 
የሚተገብሩትን ሲፇጽም የነበረ ሙናፉቅ ሰው መሆኑን 
ያመሇክታሌ። ሟቹ ትክክሇኛ እምነት እስከላሇው ዴረስ፣ ቋንቋ 
አጣርቶ የሚችሌ ቢሆንም ቀብር ውስጥ ግን ትክክሇኛውን መሌስ 
መስጠት የማይችሌ መሆኑን ያረጋግጣሌ። ጥያቄው የቋንቋ 
ችልታ መኖር አሇመኖር ወይም ቋንቋን አቀሊጥፍ የመናገር 
ወይም ያሇመናገር ጉዲይ አይዯሇም፤ በእምነት ሊይ ጸንቶ 
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የመኖርና ያሇመኖር ጉዲይ እንጂ። ሙናፉቁ ቀብሩ ውስጥ 
ተገቢውን መሌስ መስጠት ሳይችሌ ሲቀር፣ ሌክ እንዯ ሙዕሚኑ 
ተጣሪ ይጣራሌ፤ «ባሪያዬ ዋሸ። ከእሳት የሆነ ምንጣፌ 
አንጥፈሇት፤ ወዯ እሳት በርን ክፇቱሇት።» የጀሀነም መጥፍ 
ሽታዋና መርዟ ይሊክሇታሌ። የቀኝና የግራ ጎን አጥንቶቹ እርስ 
በርሳቻው እስኪተሊሇፈ ዴረስ ቀብሩ ይጠብበትና ከእሳት 
ጉዴጓድች አንደ ጉዴጓዴ ይሆንበታሌ።ሟቹም «የቂያማን 
(የትንሳኤን) ሰዓት አታቁመው» ይሊሌ፤ ምክንያቱም ከትንሳኤ 
በኋሊ የሚገጥመውን ከዚህ የከፊ ቅጣት ስሇሚያውቀው። 

ሙእሚኖችና ሙናፉቆች በቀብር ውስጥ የሚያጋጥማቸውን 
የተሇያየ ሁኔታ በተመሇከተ አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  ژ

 ٢٧: إبراهيم ژچچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
«አሊህ እነዚያን ያመኑትን፣ በቅርቢቱም ህይወት 

በመጨረሻይቱም በተረጋገጠ ቃሌ ሊይ ያጸናቸዋሌ፤ 
ከሀዱዎችንም አሊህ ያስታቸዋሌ፤ አሊህም የሚሻውን ይሰራሌ።» 
(ኢብራሂም፣ 27)  

በዚህ በኩሌ ከሙእተዚሊዎችና የፌሌስፌና ሰዎች በስተቀር 
በቀብር ውስጥ ያሇውን ቅጣት የሚያስተባብሌ የሇም። አህለሱና 
በቀብር ውስጥ ጥያቄ ዙሪያ በርካታ ትክክሇኛ ሀዱሶችን 
በማስረጃነት ያቀርባለ። 

  ከቀብር ውስጥ ፇተና በተጨማሪ፣ አካሊችን በተሟሊ 
ሁኔታ ከመቃብር ወጥቶ ከአሊህ ፉት ቀርበን የምንጠየቅ 
መሆኑን ማመን በመጨረሻው ቀን ከማመን ውስጥ ይካተታሌ። 
ኢስራፉሌ ሇሁሇተኛ ጊዜ ሲነፊ ነፌስ እየተስፇነጠረች ወዯ 
አካሊችን የምትገባ መሆኑን ማመን የግዴ ነው። አሊህ  እንዱህ 
ይሊሌ፡-  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ

  ٦٨: الزمر ژٹ  ٹ   ٹ  
«በቀንደም ይነፊሌ፤ አሊህ የሻው ሲቀር በሰማያት ውስጥ 

ያሇው ፌጡርና በምዴርም ውስጥ ያሇው ፌጡር ሁለ፣ 
በዴንጋጤ ይሞታሌ። ከዚያም በርሱ ላሊ (መነፊት) ይነፊሌ። 
ወዱያውም እነርሱ (የሚሰራባቸውን) የሚጠባበቁ ሆነው ይነሳለ።
» (ዙመር፣ 68)  

ከዚያም ወዯ መቆሚያው ቦታ ይሰበሰባለ፤ 
 ٤٣: المعارج ژڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ 

«ወዯ ጣኦቶች እንዯሚሽቀዲዯሙ ሆነው ከመቃብሮቻቸው 
ፇጥነው የሚወጡበትን ቀን (እስከሚገናኙ ዴረስ ተዋቸው)።» 
(መዓሪጅ፣ 43)   

በዚህ የመሰብሰቢያ ቦታ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው 
ያሇው የሰው ሌጅ በሙለ፣ ከእናቱ ሆዴ ሲወሇዴ እንዯ ነበረው 
ሁለ እርቃኑን፣ ያሇ ጫማና ያሌተገረዘ ሆኖ ተቀስቅሶ ከጌታው 
ፉት ሇምርመራ ይቀርባሌ። ይህ የመቆሚያ ቦታ ሇከሀዱያን 
የአምሳ ሺህ ዓመት ያህሌ ሲረዝምባቸው፣ ሇአማኞች ግን ይህ 
ጊዜ በአንዴ ቀን ውስጥ ባለ ሁሇት ተከታታይ ፇርዴ ሶሊቶች 
መካከሌ ያሇውን የጊዜ ርቀት ያህሌ እንዱያጥርሊቸው ይዯረጋሌ፡ 
እናም በላልች ሊይ የሚዯርሰው አሰቃቂ ችግር አይሰማቸውም። 
አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ٢٦: الفرقان ژڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   گ     گ  ڳ  ژ 
«እውነተኛው ንግስና በዚያ ቀን ሇአሌረህማን ብቻ ነው፤ 

በከሀዱዎችም ሊይ አስቸጋሪ ቀን ነው።» (ፈርቃን፣ 26)  
ሰዎች ከአሊህ ፉት በሚቀርቡበት ጊዜ የምርመራ ሂዯታቸው 

የተሇያየ ነው። ሇምሳላ ሙዕሚኖችን  የምርመራ ሂዯታቸው 
በሶስት አይነት መንገዴ ይከናወናሌ፡- 
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1ኛ - ያሇምንም ሂሳብና ቅጣት በቀጥታ ጀነት የሚገቡ አለ። 
እነዚህም ሰዎች በሶሂህ ሀዱስ እንዯ ተዘገበው ቁጥራቸው ሰባ 
ሺህ ይዯርሳሌ። 

2ኛ - ምርመራው በቀሊለ የሚፇጸምሊቸው ሰዎች አለ። አሊህ  

በቁርዓን እንዯሚናገረው፣ 
 ژچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ

 ٩ - ٧: االنشقاق
«መፅሀፈን በቀኙ የተሰጠ ሰውማ፣ በእርግጥ ቀሊሌን ምርመራ 

ይመረመራሌ፤ ወዯ ቤተሰቦቹም ተዯሳች ሆኖ ይመሇሳሌ።» 
(ኢንሽቃቅ፣ 7-9)  

3ኛ - ስራቸው እያንዲንደ በጥብቅ የሚመረመርባቸው ሰዎች 
አለ። ነብያችን በቡኻሪ ዘገባ እንዯ ተናገሩት «እያንዲንዶን 
ስራውን ሂሳብ የተዯረገ ይቀጣሌ።» 

 የሙዕሚኖች ሂሳብ «ሂሳቡ ሙዋዘናህ» ይባሊሌ። «ሂሳቡ 
ሙዋዘናህ» የሚመዘን መሌካም ስራ ያሇ መሆኑን ያመሇክታሌ። 
የከሀዱ ካፉሮች ሂሳብ «ሂሳብ አተቅሪር» ይባሊሌ። «ሂሳብ 
አተቅሪር» የሚመዘን መሌካም ስራ አሇመኖሩን ያመሇክታሌ። 
ስሇሆነም የከሀዱዎች ስራ ሇሚዛን አይቀርብም። ከአሊህ ፉት 
የሚቀርቡት የሰሩትን ወንጀሌ እንዱያዩና በራሳቸው ሊይ 
እንዱመሰክሩ ሇማዴረግ ብቻ ነው።  

በመጨረሻው ቀን ማመን፣ ከጀሀነም በሊይ የተዘረጋ «ሲራጥ» 
የሚባሌ ዴሌዴይ ያሇ መሆኑን ማመንን ይጨምራሌ። ሁለም 
የሰው ሌጅ በሲራጥ ሊይ ያሌፊሌ። በዚህ ከሰይፌ በሰሊ፣ ከፀጉር 
በቀጠነ ዴሌዴይ ሊይ እንዯ ስራቸው መጠን በፌጥነት ወይም 
እየተንኳተቱ የሚያሌፈ ሲኖሩ፣ ማሇፌ ተስኗቸው ወዯ ጀሀነም 
የሚወርደም አለ። በሶሂህ ሀዱስ እንዯ ተዘገበው ከሰዎች 
መካከሌ፣ 
 እንዯ መብረቅ ብሌጭታ የሚያሌፈ አለ። 
 ሌክ እንዯ ንፊስ ፌጥነት የሚያሌፈ አለ። 
 ሌክ እንዯ ፇጣን ፇረስ ጋሊቢ የሚያሌፈ አለ። 
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 ሌክ እንዯ ግመሌ ጋሊቢ የሚያሌፈ አለ። 
 ሌክ እንዯ ሯጭ የሚያሌፈ አለ። 
 በእግር አካሄዴ (በመራመዴ) የሚያሌፈ አለ። 
 እየተንፎቀቁ የሚሄደ አለ። 
 በመንጠቆ እየተያዙ ወዯ ጀሀነም እሳት የሚወረወሩ አለ። 
ስድስተኛው ማዕዘን  
በቀዯር (በአሊህ ውሳኔ) ማመን 
«ቀዯር» ማሇት «አሊህ  እስከ ትንሳኤ ቀን ዴረስ የሚሆነውን 

ወይም የሚከሰተውን ነገር በሙለ ወስኖታሌ» ማሇት ነው። 
ፌጥረተ አሇሙ ከመፇጠሩ በፉት እስከ ትንሳኤ ቀን ዴረስ 
የሚሆነውና የሚከሰተው ሁለ በሇውሀሌ መህፈዝ (በተጠበቀው 
ሰላዲ) ሊይ ተመዝግቦ ይገኛሌ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ٤٩: القمر ژحت  خت              مت  ىت  يت        جث   ژ 
«እኛ ሁለን ነገር በሌክ ፇጠርነው።» (ቀመር፣ 49) 
ነገሮች ሁለ እንዱሁ በአጋጣሚና በዘፇቀዯ የሚፇጸሙ 

አይዯለም፣ በአሊህ እቅዴና ውሳኔ እንጂ። አሊህ በቁርዓኑ 
እንዱህ ይሊሌ፡- 

ے  ۓ    ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿ ﯀   ﯁    ژ

 ٢٢: الحديد ژ          
«በምዴርም፣ በነፌሶቻችሁም መከራ (ማንንም) አትነካም፤ 

ሳንፇጥራት በፉት በመፅሀፌ የተመዘገበች ብትሆን እንጂ። ይህ 
በአሊህ ሊይ ገር ነው።» (ሀዱዴ፣ 22) 

በቀዯር ማመን አራት ነገሮችን ያካትታሌ፡-  
1ኛ - በአሊህ ፌፁማዊ እውቀት ማመን፤  
o አሊህ በእውቀቱ ሁለንም ነገር አካቧሌ።  
2ኛ - በሇውሀሌ መህፈዝ (በተጠበቀው ሰላዲ) ማመን፤  
o እስከ ትንሳኤ ዴረስ የሚከናወነውን ነገር ሁለ አሊህ በሇውሀሌ 
መህፈዝ መዝግቦታሌ። 
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3ኛ - በአሊህ ፌቃዴ(መሽአ) እና ኢራዲ ማመን፤  
o እርሱ የሻው ይሆናሌ፤ እርሱ ያሌሻው አይሆንም። 
4ኛ - አሊህ ነገሮችን ሁለ የፇጠረ መሆኑን ማመን፤  
o ከእርሱ ጋር ላሊ ፇጣሪ የሇም።  
አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

٦٢: الزمر ژک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ژ   

«አሊህ የነገሩ ሁለ ፇጣሪ ነው።እርሱም በነገሩ ሁለ ሊይ 
አስተናባሪ ነው»(ዙመር፣62) 

በአሊህ ውሳኔ ያመነ ሰው ፌፁም የሆነ የህሉና እረፌት 
ያገኛሌ። በፀፀት እሳት፣ በቁጭት ረመጥ አይቃጠሌም። ባሇፇው 
ነገር እንዯማያዝን ሁለ፣ ባገኘው ነገር ከሌክ በሊይ አይዯሰትም። 
በተቃራኒው በቀዶና በቀዯር ያሊመነ ሰው ባጣው ነገር 
ይበሳጫሌ፤ ንዳትና ብስጭቱን ገሀዴ የሚያወጡ አስቀያሚ 
ነገሮችን ይናገራሌ ወይም ይፇጽማሌ። ሆኖም አንዴ ግሇሰብ 
በብስጭት ጦፍ፣ ፉቱን ቢቧጭር፣ ሌብሱን ቢቀዴና እየዬውን 
ቢያቀሌጥ ያሇፇውን ነገር መመሇስ አይችሌም፤ ትርፈ ንዳትና 
ኪሳራ ብቻ ነው። ከአሊህ ዘንዴ ምንዲን አጥቶ ሇውርዯትና 
ሇኪሳራ የተጋሇጠ ይሆናሌ። በቀዶና በቀዯር የማያምን ሰው 
ስቃይ ባሇፇው ነገር መቆጨትና መበሳጨት ብቻ አያበቃም። ወዯ 
ፉት ስሇሚመጣው ነገር ሌቡ በፌርሀትና በስጋት እየተናወጠ 
ይፇተናሌ። ማንኛውንም ነገር ስሇሚፇራ ጅሀዴ ወጥቶ መታገሌ 
አይችሌም።  

عن أبي العباا عبداهلل بن عباا رضي اهلل عنهما قال كنت خل  النبي صلى اهلل عليو 
وسلم يوما فقال لي يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده 

تجاىك إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبو اهلل لك إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
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لم يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عليك رفعت األقالم وجفت الصح  رواه الترمذي وقال 
 حديث حسن صحيح

 

አብደሊህ ብን አባስ ባስተሊሇፈት  ሀዱስ  እንዱህ ብሇዋሌ፤ 
አንዴ ቀን ከነብያችን  ኋሊ ነበርኩኝ ‘አንተ ሌጅ ሆይ!’ እኔ 
ተከታዮቹን ቃሊት  አስተምርሀሇሁ አዴምጥ አለ፤‹‹ከጠየቅክ 
አሊህን ብቻ ጠይቅ፤ መታገዝ ከፇሇግህ በአሊህ ብቻ ታገዝ፤ 
ሰዎች ሁለ ተሰባስበው ‘እንጥቀምህ’ ቢለ፣ አሊህ ሇአንተ 
የጻፇሌህን ካሌሆነ በስተቀር ምንም ሉጠቅሙህ እንዯማይችለ 
እወቅ። ሰዎች ሁለ ተሰባስበው አንተን ‘እንጉዲ’ ቢለ፣ አሊህ 
እንዴትጎዲ የጻፇው ነገር እስከላሇ ዴረስ ሉጎደህ አይችለም። 
ብዕሩ ተነስቷሌ፤ ቀሇሙም ዯርቋሌ።›› ቲርሚዚይ ዘግበውታሌ 

በቀዶና በቀዯር ማመን ጥንካሬን ያሊብሳሌ፤ የህሉና ሰሊምን 
ያጎናፅፊሌ። እምነትና ተወኩሌ (በአሊህ መመካት) እንዱኖር 
ያዯርጋሌ። በቀዯር የሚያምን ሙስሉም ባጋጠመው መጥፍ 
ነገር፣ የቁጭት እርምጃ ሉወስዴ ይቅርና አይበሳጭም። ሇዚህም 
ነው ነብያችን  ሙስሉም ከአቡሁረይራ በዘገቡት ሀዱስ እንዱህ 
ብሇዋሌ፤  

ٌر َوَأَحبُّج ِإَلى اهلِل ِمَن اْلُمْؤِمِن : " قَاَل َرُسوُل اهلِل : َعْن أَِبي ُىَريُفَرَة قَالَ  اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّج َخيُفْ
َفُعَك َواْسَتِعْن بِاهلِل َواَل تُفْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشرٌّ َفاَل  ٌر، اْحِرْص َعَلى َما يُفنُفْ الضَّيِعيِ  َوِفي ُكلٍّ َخيُفْ
َر اهللُ َوَما َشاَء اهللُ فُفَعَل، فَِإنَّي َلْو تُفْفَتُح َعَمَل الشَّيْيطَاِن  " تُفُقْل َلْو أَنٍّي فُفَعْلُت َكَذا وََكَذا ُقْل َقدَّي

َرَواُه ُمْسِلٌم 
«በሚጠቅምህ ነገር ሊይ ጉጉት ይኑርህ፤ በአሊህ ታገዝ፤ 

ዯካማና ስሌቹ አትሁን፤ አንዴ ነገር ባጋጠመህ ጊዜ ‘ይህን ነገር 
እንዱህ ባዯርገው ኖሮ…’ አትበሌ። ነገር ግን ‘አሊህ የወሰነው 
ሆነ፤ አሊህ የፇሇገውን ይሰራሌ’ በሌ። ‘እንዱህ ቢሆን ኖሮ’ 
የሚሇው ንግግር ሇሰይጣን ስራ በር ይከፌታሌ» ሙስሉም 
ዘግበዉታሌ 
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አንተ የአሰብከው ጉዲይ እንዱሳካሌህ ምክንያት የሆኑ ነገሮችን 
ከተገበርክ በኋሊ፣ ባሌከው መንገዴ ሳይፇጸም ቢቀር፣ አሊህ 
ያሌሻው (ያሌፇቀዯው) ነገር ሉፇጸም እንዯማይችሌ መገንዘብ 
አሇብህ። እንዱፇጸምሌህ የፇሇከውን ጉዲይ በተመሇከተ፣ ሇአንተ 
መሌካሙ ነገር ጉዲዩ አሇመፇጸሙ ሉሆን ይችሊሌ።  

አንዴ ሙእሚን ህይወቱን መምራት ያሇበት ማንኛውንም 
ጉዲይ ወዯ አሊህ በማስጠጋትና በአሊህ ብቻ በመመካት መሆን 
አሇበት። ይህ ማሇት ግን ከእሱ የሚጠበቅበትን ተግባር መስራት 
የሇበትም ማሇት አይዯሇም። አንዴ ነገር ያሇምክንያት 
እንዯማይገኝ ማመን አሇበት። ሇአሇመው ነገር መሳካት ምክንያት 
(ሰበብ) የሆኑ ነገሮችን ሇግብር ይውጣ ያህሌ መስራት ተገቢ 
አይዯሇም። በቁርጠኝነት መስራት አሇበት። ሆኖም ግን ምክንያት 
በሆኑ ነገሮች ሊይ ብቻ መዯገፌና ሙለ በሙለ እምነት መጣሌ 
ተገቢ አይዯሇም። ከእሱ የሚጠበቀው ሇአሇመው ጉዲይ መሳካት 
ምክንያት ሉሆኑ የሚችለ ነገሮችን እያስገኘ በአሊህም መመካት 
ነው።  

በአሊህ ቀዶና ቀዯር እምነት ውስጥ ላሊው የሚካተተው 
ጉዲይ፣ ባሮች ስራቸውን በፌሊጎታቸው መርጠው የሚተገብሩ 
መሆናቸው ነው። #ጀብርያ$ የሚባለ ቡዴኖች «የሰው ሌጆች 
ተግባራቸውን የሚፇጽሙት አሊህ አሰገዴዶቸው ነው» ይሊለ። 
ይህ በጣም የተሳሳተ አመሇካከት ነው። የሰው ሌጅ አሇማዊ 
ህይወቱን የሚመራው አስቦና አቅድ በራሱ ፌሊጎት እንዯ ሆነ 
ሁለ፣ አምሌኮታዊ ተግባሩን ማሇትም ሶሊቱን የሚሰግዯው፣ 
ጾሙን የሚፆመው፣ ዘካውን የሚሰጠውና ላልች ኢስሊማዊ 
ተግባራትን የሚፇፅመው በራሱ ፌሊጎት መሆኑ ሇማንም ግሌጽ 
ነው። ከዚህ በተቃራኒ አንዴ ሙስሉም ባይሰግዴ፣ ባይፆም 
ወይም የወንጀሌ ተግባር (ስርቆት፣ ዚና፣ ወዘተ…) ቢፇፅም 
በራሱ ፌሊጎትና ምርጫ ነው የፇፀመው፤ ማንም ያስገዯዯው 
አካሌ የሇም።  
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የሰው ሌጅ ራሱ መርጦ የሰራው ተግባር ውጤቱ መሌካም 
ከሆነ ይመነዲሌ፤ መጥፍ ከሆነም ይቀጣሌ። «ሁለም የስራውን 
ያገኛሌ» የሚባሇውም ሇዚህ ነው። ሆኖም ወንጀሌ የሰራው ሰው 
በሀይሌ የተገዯዯ፣ ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ ህፃን፣ አእምሮው 
ጤነኛ ያሌሆነ ወይም በእንቅሌፌ ሊይ ያሇ ሰው ከሆነ በሰራው 
ሀጢያት ተጠያቂ አይዯሇም። 

#ሙእተዚሊዎች$ በበኩሊቸው ከጀብርያዎች በተቃራኒ «የአሊህ 
ቀዶና ቀዯር የሚባሌ ነገር የሇም፤ የሰው ሌጅ ስራውን 
የሚፇጥረው እራሱ ነው» ይሊለ።  

አህለሱና ያሊቸው አቋም መካከሇኛ ነው። የሰው ሌጆች 
እቅዴንና ምክንያትን መሰረት አዴርገው ስራቸውን ይሰራለ። 
ነገር ግን ስራው ስኬት ሉኖረው የሚችሇው የአሊህ ፇቃዴ ሲኖር 
ብቻ ነው።  

ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩት የኢማንና የኢስሊም ማዕዘናት ናቸው። 
ኢማንና ኢስሊም በዱኑ ውስጥ ታሊሊቅ ዯረጃዎች ናቸው። 
ሁሇቱም በአንዴ ሊይ ከተወሱ፣ ኢስሊም በገሀዴ የሚሰራ ተግባር፣ 
ኢማን ዯግሞ የሌብ ተግባር ተብል ሉተረጎም ይችሊሌ። አንደ 
ከላሊው ተነጥል ከተወሳ ግን፣ አንደ ካሇ ላሊው ትርጉም 
ስሇላሇው የላሊውን ትርጉም ያቅፊሌ። ሌክ በሀዱሱ ጅብሪሌ ሊይ 
እንዯ ተገሇጸው ማሇት ነው።  

እዚህ ሊይ «ከሽርክ በታች የሆነ ወንጀሌ ወይም ከባዴ 
ሀጢያት የሚሰሩ ሰዎች ‘ሙስሉም ወይንስ ሙዕሚን ነው’ 
የሚባለት» የሚሌ ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ። በዚህ ጉዲይ ሊይ 
አህለሱና የሚያራምደት አቋም ትክክሇኛው ጎዲና ነው። በአህለ 
ሱና አቋም መሰረት ከሽርክ በታች የሆነ ወንጀሌ የፇፀመ ሰው 
ሙስሉም ነው። ከኢማን አንፃር ዯግሞ «እምነቱ የጎዯሇ 
ሙዕሚን» ይባሊሌ፤ «ሇምን?» ቢለ እምነት ይጨምራሌ፣ 
ይቀንሳሌና። አሊህ በቁርዓኑ እንዱህ ይሇናሌ፡- 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ژ

 ٢: األنفال ژڃ  ڃ  
«ፌፁም ምዕመናን እነዚያ አሊህ በተወሳ ጊዜ ሌቦቻቸው 

የሚፇሩት፣ በነሱም ሊይ አንቀፆቻችን በተነበቡ ጊዜ እምነትን 
የሚጨምሩሊቸው፣ በጌታቸውም ሊይ ብቻ የሚመኩት ናቸው።» 
(አንፊሌ፣ 2)  

ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ

 ٣١: المدثرژ  ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
‹‹የእሳትን ዘበኞች መሊእክት እንጂ ላሊ አሊዯረግንም፤ 

ቁጥራቸውንም ሇነዚያ ሇካደት መፇተኛ እንጂ አሊዯረግንም። 
ይህም እነዚያ መጽሀፌን የተሰጡት እንዱያረጋግጡ፣እነዚያም 
ያመኑት እምነትን እንዱጨምሩ፣ እነዚያም መጽሃፌን የተሰጡት 
እና ምእመናኖቹ እንዲይጠራጠሩ…» (ሙዯሲር፣ 31)  

አዎ! እምነት ይጨምራሌ፣ ይጎዴሊሌ፤ የብናኝ ክብዯት 
እስከሚዯርስም ይቀንሳሌ። በሀዱስም ነብያችን እንዱህ ይሊለ፤  

ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّجوَن »: قال عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي اإِليَماُن ِبْضٌع َوَسبُفْ
ُشْعَبًة فََأْفَضُلَها قُفْوُل الَ ِإَلَو ِإالَّي اللَّيُو َوَأْدنَاَىا ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَّيرِيِق َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن 

رواه البخاري ومسلم  «اإِليَمانِ 
«እምነት ስሌሳ ማናምን ወይም ሰባ ምናምን ዘርፍች አለት፤ 

ከፌተኛውና ትሌቁ ሊኢሊሀ ኢሇሊህ የሚሇው ንግግር ነው፤ 
ዝቅተኛውና አነስተኛው ዯግሞ አስቸጋሪን ነገር (እንቅፊትን) 
ከመንገዴ ማስወገዴ ነው። ትህትና  ከእምነት አንደ ዘርፌ ነው» 
ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ 

ይህ የሚያመሇክተው እምነት እንዯሚጨምርና እንዯሚቀንስ 
ነው። ይህ የአህለ ሱና አቋም ከሙርጅዓዎች አቋም ተቃራኒ 
ነው። ሙርጅዓዎች «እምነት አይጨምርም አይቀንስም። እምነት 
አንዴ ነው፤ ተግባር ከእምነት አይቆጠርም። እምነት ከቀሌብ 
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ውስጥ ያሇ ነገር ብቻ ነው» ይሊለ። ከመረጃ አንፃር ስናየው፣ 
ይህ አባባሌ ያሇ ምንም ጥርጥር ስህተት ነው። ከዚህ 
በተቃራኒው የኸዋሪጅ ቡዴን «ከሽርክ ውጭ ያሇም ቢሆን፣ ከባዴ 
ወንጀሌን የሰራ ሰው ከሀዱ ነው» ይሊለ። ኢማን እንዲሇው ሙለ 
በሙለ አይቀበለም። ሙርጅዓዎች በበኩሊቸው «የፇሇገውን 
ወንጀሌ ቢሰራ ሙለ እምነት አሇው፤ ከኢስሊም ጎዲና 
አይወጣም» ይሊለ። ይህ በነርሱ መካከሌ ያሇ ተቃርኖ ነው። 
ትክክሇኛው የሀቅ ባሇቤቶች አቋም ግን «ኢማን ይጨምራሌ፤ 
ይቀንሳሌ» የሚሌ ነው።  

«ሙዕተዚሊ» የሚባሇው ፉርቃ (ቡዴን) በበኩለ በአዱስ መሌክ 
ከሁሇቱም ቡዴኖች የተሇየ ሀሳብ ይዞ ብቅ ብሊሌ። «ታሊሊቅ 
ወንጀልችን የሚሰሩ ሰዎችን ‘ሙዕሚን’ አንሊቸውም፣ ‘ከሀዱም’ 
አንሊቸውም። በሁሇቱ መካከሌ ያሇ ነው» ይሊለ። 
ሙዕተዚሊዎችን ከኸዋሪጆች ጋር የሚያስማማቸው ነጥብ «አንዴ 
ሰው በወንጀሌ ሊይ ሆኖ ወዯ አሊህ በተውበት ሳይመሇስ ከሞተ፣
በእሳት ውስጥ ዘውታሪ ነው» የሚሌ አቋም መያዛቸው ነው። 
«በምዴራዊ ህይወት ግን በሙእሚንና በካፉር መካከሌ ያሇ ቦታ 
ነው ያሇው» ይሊለ። ይህ አመሇካከት ጤናማ አእምሮ ያሇው 
ሰው የሚያስበው ነው ሇማሇት አስቸጋሪ ነው። አሊህ እንዱህ 
ይሊሌ፡- 

 ٢: التغابن ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ   ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 
«እርሱ ያ የፇጠራችሁ ነው። ከናንተም ከሃዱ አሇ፤ ከናንተም 

አማኝ አሇ። አሊህም በምትሰሩት ሁለ ተመሌካች ነው።» 
(ተጋቡን፣ 2) 

 

 

«ስሇኢህሳን ይንገሩኝ?» 
ጅብሪሌ፣ ሇነብዩ ያቀረበው ሶስተኛው ጥያቄ፣ «ስሇኢህሳን 

ይንገሩኝ?» የሚሌ ነው። «ኢህሳን» ከፌተኛው የኢማን ዯረጃ 

 ሶስተኛው የጅብሪል ጥያቄ 
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ነው። «ኢህሳን» ማሇት «አንዴን ነገር አጥርቶና አሟሌቶና 
አሳምሮ መስራት» ማሇት ነው። አሊህ  እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ٧: السجدة ژۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ژ 
‹‹ያ የፇጠረውን ነገር ሁለ ያሳመረ፣ የሰውንም ፌጥረት 

ከጭቃ የጀመረው ነው።›› (አሰጅዲህ፣ 7)   

«ኢህሳን» ሁሇት መገሇጫዎች አለት ‘በአሊህና በሰዎች’ እና 
‘በሰዎች በራሳቸው’ መካከሌ። በሰዎችና በአሊህ መካከሌ ያሇው 
«ኢህሳን» የሚገሇጸው በአሊህ ሳያጋሩ እርሱን በብቸኝነት 
በማምሇክ ነው። በሰዎች መካከሌ ያሇው ኢህሳን ዯግሞ 
በመዯጋገፌና በመረዲዲት፣ በመጠያየቅ፣ በመመካከርና ዱናዊ 
እውቀትን በመሇገስ ሉገሇጽ ይችሊሌ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  ژ

١٩٥: البقرة  
«በአሊህም መንገዴ ሇግሱ። በእጆቻችሁም (ነፌሶቻችሁን) ወዯ 

ጥፊት አትጣለ። በጎ ስራንም ስሩ፤ አሊህ በጎ ሰሪዎችን 
ይወዲሌና።» (በቀራህ፣ 195)  

በምንሰራው የኢባዲ ስራ ውስጥ ቢዴዓ (አዱስ ፇጠራ) 
ከጨመርንበት፣ በምንም ተአምር ኢህሳን ሉኖር አይችሌም። 

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ژ

 ١١٢: البقرة ژ
«…እርሱ በጎ ሰሪ(ሙህሲን) ሆኖ ፉቱን ሇአሊህ የሰጠ 

ሰው፣ ሇርሱ በጌታው ዘንዴ ምንዲው አሇው።በነርሱም ሊይ 
ፌርሃት የሇባቸውም፤እነርሱም አያዝኑም።» (በቀራህ፣112) 
አንዴ ስራ መሌካም የሚባሇው ሇአሊህ ተብል የተሰራና 

የተሰራበት መንገዴም ሱናን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ነው። 
 أمرنا عيو ليس عمالً  عمل من)   اهلل رسول قال قالترضي اهلل  عائشة عن
رواه مسلم  (رد فهو
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‹‹ትዕዛዛችን የላሇበትን ስራ የሰራ (ስራው) ተመሊሽ ነው (ተቀባይነት 
የሇውም)።›› ሙስሉም ከዓኢሻ ዘግበውታሌ። 

    በጅብሪሌ ሀዱስ ውስጥ ነብዩ  የኢህሳንን ምንነት 
«አሊህን ሌክ እንዯምታየው ሆነህ ሌታመሌክ ነው» በሚሌ 
አጭር፣ ነገር ግን ሰፉ ትንታኔን በያዘ አነጋገር ተርጉመውታሌ። 
በዚህ የረሱሌ ትርጓሜ መሰረት «ኢህሳን» በአሊህና በባሪያው 
መካከሌ መኖር ያሇበትን ጤናማ ግንኙነት ያመሊክታሌ። 
ስሇዚህም «ኢህሳን» የሙለ ኢማንና የእምነት ጥንካሬ መገሇጫ 
ነው።  

አንዴ ነገር ፉት ሇፉታችን እያሇና ከእኛ በአካሌ ሲርቅ ያሇው 
ስጋታችንና ፌርሀታችን ሌዩነት አሇው። አሊህንም ስናመሌከው 
ሌክ ከፉት ሇፉታችን እንዯምናየው አዴርገን መሆን አሇበት። 
አሇበሇዚያ አሊህ  በዚህች በእንከን በተሞሊች፣ በወንጀሌ በቆሸሸች 
ምዴራዊ ህይወት የሚታይ አምሊክ አይዯሇም፤ የሰው ሌጆችም 
በዚህች የምዴራዊ ህይዎት አሊህን የማየት አቅሙ የሊቸውም። 
እዚህ ሊይ ነብዩ ሙሳን እንዯ አብነት ማንሳት ይቻሊሌ። 
ጌታቸውን ጠየቁ፤«ጌታዬ ሆይ! ተገሇጽሌኝ፤ ወዯ አንተ 
እየተመሇከትኩ ነውና» በማሇት። ከአሊህ   ያገኙት ምሊሽ፤ ማየት 
እንዯማይቻሊቸው ያሳወቃቸው ነበር።  

َوَلمَّيا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلَّيَموُ رَبُّجوُ قَاَل َربٍّ َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تُفَراِني ژ
َوَلِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِن اْستُفَقرَّي َمَكانَوُ َفَسْوَف تُفَراِني فُفَلمَّيا َتَجلَّيى رَبُّجوُ لِْلَجَبِل 
َجَعَلوُ دَكًّا َوَخرَّي ُموَسى َصِعًقا فُفَلمَّيا َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُفْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا َأوَّيُل 

 143: األعراف  ژاْلُمْؤِمِنيَن   
«ሙሳም ሇቀጠሯችን በመጣና ጌታውም ባነጋገረው ጊዜ፡- «ጌታዬ 

ሆይ! አሳየኝ ወዯ አንተ እመሇከታሇሁና» አሇ። (አሊህም)፡- «በፌጹም 
አታየኝም ግን ወዯ ተራራው ተመሌከት። በስፌራውም ቢረጋ 
በእርግጥ ታየኛሇህ» አሇው። ጌታው ሇተራራው በተገሇጸ ጊዜ 
እንኩትኩት አዯረገው። ሙሳም ጮሆ ወዯቀ። በአንሰራራም ጊዜ 
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«ጥራት ይገባህ። ወዲንተ ተመሇስኩ። እኔም (በወቅቱ) የምእምናን 
መጀመሪያ ነኝ» አሇ።» (በቀራህ፣112) 

ሆኖም ነገ በትንሳኤ ቀን ሙዕሚኖች አሊህን በገሀዴ ያዩታሌ። 
እንዱያውም በጀነት ካሇው ጣፊጭ ምግብና ፀጋ ሁለ 
ሇሙእሚኖች የሚያስዯስታቸው አሊህን ማየት ነው። ከሀዱዎች 
ግን ጌታቸውን የማየት ምንም እዴሌ የሊቸውም። አሊህ 
በቁርዓኑ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ١٥: المطففين ژڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ 
«ይከሌከለ፤ እነርሱ በዚያ ቀን ጌታቸውን ከማየት ተጋራጆች 

ናቸው።» (ሙጦፉፉን፣ 15) 
ረሱሌ  ሇጅብሪሌ የሰጡት መሌስ፣ ‘አሊህን ሌክ 

እንዯምታየው ሆነህ ሌትገዛው ነው፤ አንተ ባታየው እንኳን እሱ 
ያይሀሌና’’ የሚሌ ነው። ኢህሳንን በሚመሇከት ባጭሩ ሇአንዴ 
ሙስሉም በሊጩ ነገር፣ አሊህን ሌክ ከፉት-ሇፉቱ እንዯሚያየው 
አዴርጎ ማምሇክ ነው። አሊህን ሌክ የሚያየው ያህሌ አዴርጎ 
ሇመገዛት የእምነት ጥንካሬው ከላሇው፣ ነብዩ  የኢህሳንን 

ሁሇተኛ ዯረጃ አስቀምጠዋሌ፤ «አንተ ባታየውም እንኳ እርሱ 
ያይሀሌና» (አሊህ እንዯሚያይህ በማሰብና በመፌራት ተገዛው)። 
ከዚህ የምንረዲው «አሊህ ያየኛሌ» ብሇን ማምሇክ እንዲሇብን 
ነው፤ አሊህ ሰሚም፣ ተመሌካችም ነውና። በማንኛውም ቦታ 
ብንሆን «አሊህ ተመሌካችና ተቆጣጣሪዬ ነው» ብሇን ትእዛዙን 
መፇጸምና የከሇከሇውን መከሌከሌ አሇብን።  

 

«እስኪ ስሇቂያማ (ትንሳኤ) ሰአት ይንገሩኝ?» 
ጅብሪሌ፣ ሇነብዩ  ካቀረበሊቸው ጥያቄዎች መካከሌ #ስሇቂያማ 

ሰአት ይንገሩኝ?$ የሚሇው ይገኝበታሌ። #ሰአቱ$ (ቂያማ) ሁለም 
ከመቃብሩ ተነስቶ ከጌታው ፉት ሇፌርዴ የሚቆምበት ቀን፣  
የዚህች ምዴራዊ ህይወት ደንያ ፌጻሜና የመጨረሻው አሇም 

 አራተኛው የጅብሪል ጥያቄ 
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መጀመሪያ ነው። በዚህ ማመን ዯግሞ ከአርካነሌ ኢማን (ከኢማን 
ማእዘናት) አንደ ነው። በዚህ ያሊመነ ሙስሉም አይባሌም። 
አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ٧: التغابن ژے  ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸ ﮹     ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾ ﮿   ﯀ ﯁           ژ 

#እነዚያ የካደት በፌጹም የማይቀሰቀሱ መሆናቸውን አሰቡ፤ 
አይዯሇም። 'በጌታዬ እምሊሇሁ በርግጥ ትቀሰቀሳሊችሁ፤ ከዛም 
የሰራችሁትን ሁለ ትነገራሊችሁ። ይህም በአሊህ ሊይ ቀሊሌ ነው' 
በሊቸው።$ (ተጋቡን፣ 7)  

የሰው ሌጅ በመጨረሻው አሇም ማመኑ ብቻ በቂ አይዯሇም፤ 
ሇመጨረሻው አሇም መዘጋጀት አሇበት። መሌካም ስራዎችን 
በመስራት፣ ወዯ አሊህ በተውበት (በጸጸት) መመሇስ አሇበት።  

የቂያማን ሰዓት ከአሊህ በስተቀር ማንም የሚያውቃት የሇም። 
ምክንያቱም ሇሰው ሌጆች ቂያማ የሚቆምበትን ሰዓት ማወቃቸው 
ምንም የሚጠቅማቸው ነገር የሇም። ጠቃሚው ጉዲይ ቂያማ 
መኖሩን አምኖ ሇዚያ ቀን መዘጋጀት ብቻ ነው። አሊህ እንዱህ 
ይሊሌ፡-  

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  ژ

 ژخب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  حخ 

 ١٨٧: األعراف
‹‹ሰአቲቱ መቼ እንዯምትረጋ (እንዯምትመጣ) ይጠይቁሀሌ። 

እውቀቱዋ በጌታዬ ዘንዴ ነው፤ በጊዜዋ እርሱ እንጂ ላሊ 
አይገሌጣትም፤ በሰማያትና በምዴር ከበዯች፤ ‘በዴንገት ቢሆን 
እንጂ አትመጣችሁም’ በሊቸው፤ ከርሱዋ አጥብቀህ እንዯተረዲህ 
አዴርገው ይጠይቁሃሌ። ‘እውቀቱዋ አሊህ ዘንዴ ብቻ ነው፤ ግን 
አብዛኛወቹ ሰዎች አያውቁም’ በሊቸው።›› (አእራፌ፣ 187)  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  ژ

 ٤٦ - ٤٢: النازعات ژخت  مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح   



 
 
 

 

የጅብሪል ሐዲስ ማብራሪያ  - 57 -  
 
 

 

 

‹‹ሰአቲቱ መቼ ነው መሆኛዋ ሲለ ይጠይቁሃሌ። አንተ 
እርሱዋን ከማስታወስ በምን ውስጥ ነህ?። (የእውቀት) 
መጨረሻዋ ወዯ ጌታህ ብቻ ነው። አንተ የሚፇራትን ሰው 
አስፇራሪ ብቻ ነህ። እነርሱ በሚያዩዋት ቀን ያንዱት ቀን 
ምሽትን ወይም ረፊደዋን እንጂ ያሌቆዩ ይመስሊለ።$ (ናዚኣት፣ 
42-46)  

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ژ

 ٣٤: لقمان ژی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب   
‹‹አሊህ፤ የሰአቲቱ እውቀት እርሱ ዘንዴ ብቻ ነው፤ ዝናብን 

ያወርዲሌ፤በማህጸኖችም ውስጥ ያሇን ሁለ ያውቃሌ፤ 
ማንኛይቱም ነፌስ በየትኛው ምዴር እንዯምትሞት አታውቅም፤ 
አሊህ አዋቂ ውስጠ አዋቂ ነው።$ (ለቅማን፣ 34)   

ሰዓቷን የሚመሇከት እውቀት በአሊህ ብቻ የተገዯበ ነው። 
አንዲንዴ ምሁር ነን ባዮችና ተፇሊሳፉ ሰዎች የሂሳብ ቀመር 
እየሰሩ #ትንሳኤ ይህን ያህሌ ጊዜ ቀረው$ እያለ ህዝብን 
ሇማጭበርበር የሚሞክሩ ቢሆንም፣ ይህ መሊምታቸው 
ከማጭበርበር የዘሇሇ ነገር አይዯሇም። በፇረንጆች አቆጣጠር 
2000 አመት ሲሞሊ «የአሇም ፌፃሜ ይሆናሌ» ሲባሌና መገናኛ 
ብዙሀንን ሲያጨናንቅ የነበረው ጩኸት ሇዚህ አብነት ነው። 
የዚህ አይነቱ ተግባር ቅንጣት ዝንፌ በማይሇው የአሊህ ቃሌ ሊይ 
የሚፇፀም ሌክ የሇሽ ቅጥፇት ነው። ማንም ሰው #ትንሳኤ 
የሚከሰተው በዚህ ጊዜ ወይም አመት ነው$ ማሇት አይችሌም። 
ይህን አይነቱ ግምት ሌክ የሇሽ ቅጥፇት ነው። ነብዩ ሇጅብሪሌ 
የሰጡት መሌስም #ተጠያቂው ከጠያቂው የበሇጠ እውቀት 
የሇውም$ የሚሌ ነው። ጥበቡ ያሇው ስሇቂያማ ሰዓት መቼ 
እንዯሚከሰት መጠየቁ ሊይ ሳይሆን፣ ሇዚያ ቀን ምን ሌስራ 
ከማሇትና ራስን ከማዘጋጀት ሊይ ነው።  
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«... ስሇምሌክቶቿ ይንገሩኝ?» 

የመጨረሻው የጅብሪሌ ጥያቄ #... ስሇምሌክቶቿ ይንገሩኝ?$ 
የሚሌ ነው። ቂያማ መቅረቡን የሚያመሊክቱ የተሇያዩ ምሌክቶች 
አለ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 ١٨: محمد ژېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  ژ

#ሰአቲቱንም ዴንገት የምትመጣባቸው መሆኑዋን እንጂ 
ይጠባበቃለን? ምሌክቶቹዋም በርግጥ መጥተዋሌ፤ 
በመጣቻቸውም ጊዜ ማስታወሳቸው ሇነርሱ እንዳት 
ይጠቅማቸዋሌ።$ (ሙሀመዴ፣ 18)  

የቂያማ ምሌክቶች በጣም በርካታ ናቸው። የምሌክቶቹ አይነት 
ትሌቅ፣ መካከሇኛና ትንሽ ተብል ይከፇሊሌ። ከመካከሇኛና 
ከትንንሽ ምሌክቶች ውስጥ አብዛኛዎቹ ተከስተው አሌፇዋሌ፤ 
በመከሰትም ሊይ ይገኛለ። ታሊሊቅ ምሌክቶች ግን ገና 
አሌተከሰቱም። በዚህ ዙርያ ብዙ ኪታቦች ስሊለ እነሱን 
መመሌከቱ የተሻሇ ይሆናሌ።  

ነብዩ ሁሇት ምሌክቶችን ነበር፣ ሇጅብሪሌ የጠቀሱሇት። 
አንዯኛው ‹‹ሴት ባሪያ ጌታዋን ስትወሌዴ›› የሚሌ ነው። 
ኡሇሞች እንዯሚገሌፁት ትንሳኤ ሲቃረብ ሌጆች ወሊጆቻቸውን 
ይበዴሊለ፤ በዯለንም እንዯ ተገቢና ተራ ነገር ይቆጥሩታሌ። 
እናም እናት በሌጇ ትበዯሊሇች፣ ትንገሊታሇችም።  

ሁሇተኛው የቂያማ ምሌክት የሚከተሇው ነው፤ #ጫማ የሇሽ፣ 
ዴሃ፣ የተራቆቱና ፌየሌ ጠባቂ የነበሩ ሰዎች በህንፃ ግንባታ 
ሲፍካከሩ ስታይ።$ በዚህ የቂያማ ምሌክት ውስጥ የተገሇፁት 
የገጠር ሰዎች ናቸው። ዴሀ ናቸውና ሌብስ በወጉ አይሇብሱም፤ 
ጫማም አይጫሙም። የስራ ዘርፊቸውም ባብዛኛው ፌየሌ ጥበቃ 
ነው። አስገራሚው ነገር ታዱያ ቂያማ በሚቃረብበት ጊዜ በሰማይ 
ጠቀስ ህንጻዎች ሲፍካከሩ መታየታቸው ነው። በዘመናችን ገጠሬ 
የሆኑ አረቦች አንደ ከአንደ የተሻሇ ህንጻ ሇመስራት ከፌተኛ 
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ገንዘብ እያፇሰሱ፣ ትሌሌቅ ህንፃዎችን ሇመገንባት ዯፊ-ቀና ሲለ 
መታየታቸው፣ የትንሳኤ ምሌክቶችን አስመሌክቶ የነብዩ  

ንግግር እውነተኛ ሇመሆኑ ህያው ምስክር ነው።  
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#ሶሀቦች… ስሇዱናቸው ነብዩን  እየጠየቁ ባሇበት 
ሁኔታ…. ወዘ ሌውጥ ሰው ብቅ አሇ፡፡ ይህ ሰው 
ሇሶሀቦቹ ትእንግርት ሆነባቸው… እንግዲ ነው 
እንዲይለ፣ አንዴም መንገዯኛ መሆኑን የሚጠቁም 
ምሌክት አይታይበትም፤ ሌብሱ አሊዯፇም፤ ይሌቁንም 
በጣም ነጭ ነው፡፡ ስንቅ አሌያዘም፤ የመጓጓዢያ 
እንስሳም የሇውም…$  
 
#….ከመካከሊቸው ሙስሉም፣ ከዚያም ሙእሚን፣ 
ከዚያም ሙህሲን አሇ፡፡ አንዴ ሰው ሙስሉም ሳይሆን 
ሙዕሚን፣ ሙዕሚን ሳይሆን ሙህሲን ሉሆን 
አይችሌም፡፡ እነዚህ ዯረጃዎች አንደ በአንደ ሊይ 
የተነባበሩና አንደ ላሊውን ተከትል ሉመጣ የሚችሌ 
እንዱሁም ስፊትና ጥሌቀት ያሇው ነው፡፡$ 
 

(ከመፅሀፈ የተወሰዯ) 
 




