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የበጎ ሥራና የመጥፎ ሥራ ግንዛቤ 
 
 

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ  
یدِ { ِ َعب لْ ِّ ٍم ل َالَّ ِظ َْیھَا َوَما َربَُّك ب ََعل ََساَء ف ِنَْفِسِھ َوَمْن أ َل ًِحا ف ْن َعِمَل َصال   }مَّ
 

ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ ትርጉሙም (መልካም የሠራ ሰው ለነፍሱ 
ነው፡፡ ያጠፋም ሰው በእርሷ ላይ ነው፡፡ ጌታህም ለባሮቹ በዳይ አይደለም፡፡) ማለት 
ነው፡፡ 
ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ 
እንደሌለ እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም  ከጌታቸው በማውራት አላህ (ሱ.ወ.) (ባሮቼ 
ሆይ! እነሱ እኔ የምመዘግብላችሁ ሥራዎቻችሁ ናቸው፡፡ የነሱንም ምንዳ አሟልቼ 
ስሰጣችሁ ደግን ያገኘ አላህን ያመስግን፡፡ ከደግ ሌላን ያገኘ ደግሞ ራሱን እንጂ 
ማነንም አይውቀስ ብሏል) ያሉት ሰይዲና ሙሐመድም የሱ ባሪያና መልእክተኛ 
በመሆናቸውም እመሰክራለሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ! በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ 
በባልደረቦቻቸውና አስከ እለተ ቂያማ ድረስ በመልካም ምግባር በተከተሏቸው 
ምእምናን እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን አውርድ፡፡  
 
ከዚህም በመቀጠል፡  

 
አላህ (ዐ.ወ.) የሰውን ልጅ በእጁ በጣም በአማረ አቋም ላይ ፈጥሮ በውስጡም 

ከመንፈሱ ነፍቶበታል፡፡ በአእምሮ ከሌሎች ፍጥረታት ለይቶታል፡፡ መላእክት 
እንዲሰግዱለት አደርጓል፡፡ በዓለም ያለውን ነገር ሁሉ ለሱ ተገዥ አድርጎ ከብዙ 
ፍጥረታትም አብልጦታል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
نَاھُمْ { لْ َضَّ َاِت َوف یِّب َّ َن الط َْحِر َوَرَزْقنَاھُْم مِّ ب َرِّ َوالْ ب نَاھُْم في الْ ِي َءاَدَم َوَحَملْ ن َ ْمنَا ب َْد َكرَّ ق َ  َول

ْقنَا تَْفِضیالً  َ ْن َخل مَّ ِیٍر مِّ َى َكث  }َعل
ትርጉሙም (የአደምንም ልጆች በእርግጥ (ከሌላው ፍጡር) አከበርናቸው፡፡ 

በየብስና በባህርም አሳፈርናቸው፡፡ ከመልካሞችም (ሲሳዮች) ሰጠናቸው፡፡ 
ከፈጠርናቸውም ፍጡሮች በብዙዎቹ ላይ ማብለጥን አበለጥናቸው፡፡) ማለት ነው፡፡ 



2 
 

ይሀውም የሰው ልጅ ስማይና ምድር እንድሁም ተራራዎች እንዲቀበሉ ቀርቦላቸው 
አንችልም እንፈራለን ያሉትን ታላቅ አደራ ተሸክሟልና ነው፡፡ ይህ አደራ ሥራና 
ድካም የሚጠይቀው ግዴታና ምድርን የማልማት  አደራ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ 
ላል፡ 

 
ِیًرا { َ َكث ِ َواْذُكُروا هللاَّ َْضِل هللاَّ ِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمن ف َانتَِشُروا ف ُ ف َالة ِ الصَّ ُِضیَت َِذا ق َإ ف

ُِحونَ  ُْفل َُّكْم ت َعل َّ  .}ل
ትርጉሙም (ሶለቲቱም በተፈጸመች ጊዜ በምድር ላይ ተበተኑ፡፡ ከአላህም ችሮታ 

ፈልጉ፡፡ አላህንም በብዙ አውሱ፡፡ ልትድኑ ይከጀላልና፡፡) ማለት ነው፡፡ ማንኛውም 
ሙስሊም በሕይወቱ የሚያከናውነው ተግባር ሁሉ በመልካም ወይም በመጥፎ የሥራ 
ሚዛኑ የሚካተት መሆኑን ማወቅ ይኖርበታል፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) እንድህ ላል፡ 

 
ََره { ةٍ َخْیًرا ی َاَل َذرَّ َْعَمْل ِمْثق ََمْن ی ا * ف ّ ٍة َشًر َاَل َذرَّ َْعَمْل ِمْثق ََرهَوَمْن ی  }ی
 

ትርጉሙም (የብናኝ ክብደት ያክልም መልካምን የሠራ ሰው ያገኘዋል፡፡ የብናኝ 
ክብደት ያክልም ክፉን የሠራ ሰው ያገኘዋል፡፡) ማት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
َا { َْینَھ َنَّ ب َْو أ َْت ِمن ُسوٍء تََودُّ ل ْحَضًرا َوَما َعِمل َْت ِمْن َخْیٍر مُّ ا َعِمل ٍ مَّ َْوَم تَِجدُ ُكلُّ نَْفس ی

َِعیًدا َمًدا ب َ َْینَھُ أ َادِ  َوب ِعب الْ ِ ُ َرُءوٌف ب ُ نَْفَسھُ َوهللاَّ ُرُكُم هللاَّ  }َویَُحذِّ
ትርጉሙም (ነፍስ ሁሉ ከመልካም ነገር የሠራችውን የቀረበ ኾኖ የምታገኝበትን ቀን 

(አስታውስ)፡፡ ከመጥፎም የሠራችው በርስዋና በርሱ (በኀጢአትዋ) መካከል በጣም 
የሰፋ ርቀት ቢኖር ትመኛለች፡፡ አላህ ነፍሱን ያስጠነቅቃችኋል፡፡ አላህም ለባሮቹ 
ሩኅሩኅ ነው፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ሥራ ስንል ማንኛውም ሰው በቃልም ሆነ በተግባር የሚፈጽመውን ነገር ሁሉ 
ያጠቃልላል፡፡ መልካም ሥራ ደግሞ ለአላህ የጠራና በጥንቃቄም የተሰራ መሆን 
አለበት፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َكاةَ { ُوا الزَّ َالةَ َویُْؤت ِیُموا الصَّ َاَء َویُق یَن ُحنَف َھُ الدِّ ِِصیَن ل َ ُمْخل َْعبُُدوا هللاَّ ِی ِالَّ ل ِمُروا إ ُ َوَما أ
َِك ِدیُن  َیَِّمةِ َوَذل ق  }الْ

ትርጉሙም (አላህን ሃይማኖትን ለእርሱ ብቻ አጥሪዎች፣ ቀጥተኞች ኾነው 
ሊግገዙት፣ ሶላትንም አስተካክለው ሊሰግዱ ዘካንም ሊሰጡ እንጅ ያልታዘዙ ሲኾኑ 
(ተለያዩ)፡፡ ይህም የቀጥተኛይቱ (ሃይማኖት) ድንጋጌ ነው፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ደግሞ አንድህ ይላሉ፡ (አላህ አንዳችሁ ሥራ ሲሠራ በጥራት 
ሲያከናውነው ይወድለታል፡፡) በእስልምና እምነት መልካም ሥራ ሲባል እንደ 
ስግደት፣ጾም፣ ዘካ፣ ሓጀና አላህን ማውሳት ያሉ አላህ በባሮቹ ላይ ግድ ያደረጋቸውን 
ነገሮች የሚያካትት ሰፊ ፍች ያዘለ ቃል ነው፡፡ እነዚህ ነገሮች አላህ (ሱ.ወ.) ባሮቹ 
እንዲፈጽሟቸው ግድ ያደረጋባቸው የሰው ልጅ ተግባራት መሆናቸው አላህ (ሱ.ዐ.ወ.) 
እንድህ ሲክ አመልክቷል፡  
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ُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا{ ِذیَن آَمن َّ یُّھَا ال َ َا أ ُِحونَ  ی ُْفل َُّكْم ت ََعل َخْیَر ل ُوا الْ  }َربَُّكْم َواْفَعل
 

ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ! (በስግደታችሁ) አጎንብሱ፣ 
በግንባራችሁም ተደፉ፣ ጌታችሁንም ተገዙ፣ በጎንም ነገር ሥሩ፣ ልትድኑ 
ይከጀልላችኋልና፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
ُسوَل { َِطیُعوا الرَّ َكاةَ َوأ ُوا الزَّ َالةَ َوآت ِیُموا الصَّ ق َ ُْرَحُمونَ َوأ َُّكْم ت ََعل  }ل

ትርጉሙም (ሶላትንም አስተካክላችሁ ስገዱ፡፡ ምጽዋትንም ስጡ፡፡ 
መልክተኛውንም ታዘዙ፡፡ ለእናንተ ሊታዘንላችሁ ይከጀላልና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.)እንድህ ይላሉ (ነጽህና የእምነት ግማሽ አካል ነው፡፡ ምስጋና 

ለአላህ ይገባው የምትለው ቃል ሚዛንን ትሞላለች፡፡ ጥራትና ምስጋና ለአላህ ይሁን 
የሚሉት ቃላት ከሰማያትና ከምድር መካከል ያለውን ቦታ ይሞላሉ፡፡ ስግደት ብርሃን 
ነው፡፡ ምጽዋት መረጃ ነው፡፡ ትእግስት ችቦ ነው፡፡ ቁርኣን ለአንተ የሚመሰክርልህ 
ወይም በአንታ ላይ የሚመሰክርብህ ነው፡፡ ሰዎች ሁሉ ማለዳ ይወጣሉ፡፡ ከነሱም 
ራሱን የሚሸጥ አለ፡፡ በዚህ ተግባሩም ከእሳት ያድናታል ወይም ያጠፋታል)፡፡ 

ማንኛውም ሙስሊም ሊታነጽበት የሚገባው ሌላው መልካም ሥራ ደግሞ 
እውነተኝነትና መልካም አንድበት ነው፡፡  አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  

 
َاِدي{ ِِعب ُْل ل َْحَسنُ  َوق ِي ِھَي أ ت َّ ُوا ال ُول َق  }ی

ትርጉሙም (ለባሮቼም በላቸው፡- ያችን እርሷ መልካም የኾነችውን (ቃል) ይናገሩ፡፡) 
ማለት ነው፡፡ 

ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ከናንተ እኔ ዘንድ በጣም ተወዳጁ እነዚያ 
በመልካም ጸባያቸው በላጭ የሆኑት፣ ለሰዎች የሚመቹት፣ እነዚያም ሰዎችን በቀላሉ 
የሚለምዱትና ሰዎችም በፍጥነት የሚለምዷቸው ናቸው)፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በሌላ 
ሐዲስ ደግሞ የምእምናንን ሁኔታ እንድህ በማለት ገልጸዋል፡ (የሙሐመድ መንፈስ 
በእጁ በሆነው ጌታ ይሁንብኝ የምእምን ምሳሌ ደግን ነገር ተምግባ ደግን ፍሬ 
እንዳፈራች ወደቃም እንዳልተሰበረችና እንዳልተበላሸችም የቴምር ዛፍ ዓይነት ነው)፡፡ 

መልካም ሥራ በአንድ በኩል ተፍጽሞ በሌላ በኩል የሚተው ተግባር አይደለም፡፡ 
ይልቁንም ማንኛውንም እሴት የሚያረጋግጥ፣ ጥሩ መንፈስ ያለው በመስማማትና 
በመተባበር የተሞላና ፍቀር መተዛዝንና መታቻቸል የሰፈነበት የተሳሰረ ማሀበረሰብ 
በመገንባት ታላቅ ድርሻ ያለው ተግባር መልካም ሥራ ይባላል፡፡ የእስልምና እምነት 
አንድ ሰው ራሱን ከእርም ነገር ለማዳን ወደተፈቀደ ሥራ መውጣቱን እንድሁም በላቡ 
ልጆቹንና መላ ቤተሰቡን ማስተዳደሩን ከአላህ ዘንድ ምንዳ የሚያገኝበት መልካም 
ሥራ አድርጎለታል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ይህ ዓይነቱ ተግባር በአላህ መንገድ 
እንደመውጣት መሆኑን አብስረዋል፡፡ 
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አንድ ቀን በነብያችን አጠገብ አንድ ሰውዬ ሲያልፍ ብርታቱንና ጠንካራ ጥረቱን 
ባልደረቦቻቸው አዩ፡፡ አነሱም የአላህ መልክተኛ ሆይ ይህ ሥራው በአላህ መንገድ 
በሆነ ኖሮ እንዴት ደስ ይል ነበር አሉ፡፡ ያን ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ጥረቱ ለህፃናት 
ልጆቹ ከሆነ በአላህ መንገድ ነው፡፡ ለአረጋዊያን ወላጆቹም የሚተጋ ከሆነ በአላህ 
መንገድ ነው፡፡ ራሱን ከእርም ነገር ለመጠበቅም ወጥቶም ከሆነ በአላህ መንገድ ነው፡፡ 
ይህ ዓይነት ጥረቱና ትግሉ ለይዩልኝ ይስሙልኝና ለመፎከር ከሆነ በሰይጣን መንገድ 
ነው)፡፡ 

እኛ በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) መልካም መከተል ሊኖረን ይገባል፡፡ ነብያችን በራሳቸው 
በርካታ ነገሮችን ያከናውኑና ቤተሰቦቻቸውንም ያግዙ ነበር፡፡ (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) እናታችን ዓኢሻ ‹የአላህ መልክተኛ ጫማቻውን ይጠፍሩና ልብሳቸውን 
ይሰፉ እንድህም እንደማንኛችሁም ቤት ውስጥ አንዳንድ ሠራዎችን ያከናውኑ ነበር›፡፡ 
ይላሉ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አንድ ሰው ለቤተሰቡ ወጭ ሲያወጣ 
ከአላህ ዘንድ ምንዳ ማግኘትን ካሰበ ያወጭ ለሱ እንደምጽዋት ይቆጠርለታል)፡፡ 
አንድሁም በሌላ ሐዲስ ( ከናንት ደጋችሁ ለቤተሰቡ በጣም ደግ የሆነው ሰው ነው፡፡ 
እኔ ልቤተሰቤ ከናንተ የበለጥ ደግ ነኝ) ብለዋል፡፡ 

ከመልካም ሥራዎች ሌላው ደግሞ ይነስም ይደግም የቁሳቁስም ይሁን የመንፈስ 
ድጋፍ ለማድረግ አንድ ሰው ሌላውን ለመጥቀም የሚሠራው ተግባር ነው፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َْجًرا َعِظیًما ِیِھ أ ُْؤت ََسْوَف ن ِ ف َِغاَء َمْرَضاِت هللاَّ َِك اْبت َْفَعْل َذل  }َوَمْن ی
ትርጉሙም (ይኸንንም (የተባለውን) የአላህን ውዴታ ለመፈለግ የሚሠራ ሰው 

ታላቅ ምንዳን እንሰጠዋለን፡፡) ማለት ነው፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( ትርፍ የጭነት ከብት ያለው የጭነት ከብት 

ለሌለው ሰው ይስጥ፡፡ ትርፍም ስንቅ ያለው ሰው ስንቅ ለሌለው ይስጥ)፡፡ የደግ ሥራ 
መስኮች በርካታ መሆናቸው ሲያበስሩ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.)እንድህ ይላሉ፡ ( የደግ ሥራ 
በሮች አያሌዎች ናቸው፡፡ አላህን ማጥራት፣ ማመስገን፣ ከፍከፍ ማድረግ፣ ሌላ አምላክ 
እነደሌለ መግለጽ በመልካም ማዘዝ፣ ከመጥፎ መከልከል፣ ከመንገድ ጎጂን ነገር 
ማስወገድ፣ መስማት የተሳነውን ማሰማት፣ ማየት ያቃተውን መንገድ መምራት፣ ጉዳይ 
ለማውጣት የሚጠይቅን ሰው ወደጉዳዩ መምራት፣ ድረሱልኝ የሚልን ሰው ለማዳን 
በሙሉ ጉልበት መስራት፣ ደከማን ለማገዝ በጠንካራ ከርን መንቀሳቀስና የመሳሰሉት 
ተግባራት ለነፍሳችን ስንል የምንፈጽመው ምጽዋት ይሆናል)፡፡ 

ማበጀትና ማልማትም መልካም ስራ ነው፡፡ በቅዱስ ቁርኣን ስለሥራ የሚያወሱ 
ሦስ መቶ ስድሳ የሚሆኑ አንቀጾች ሰፍረው እናገኛለን፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ِیھَا{ َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم ف َُكم مِّ نَشأ َ  }ھَُو أ

ትርጉሙም (እርሱ ከምድር ፈጠራችሁ፡፡ በውስጧ እንድታለሟትም አደረጋችሁ፡፡) 
ማለት ነው፡፡ 

ይህን ማለትም በእርሻ፣ በኢንዱስትሪና በንግድ ዘርፍ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ከአላህ 
ዘንድ ታላቅ ምንዳ አላቸው ማለት ነው፡፡ 
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َّاسِ { ِلن ُِع ل ٌس َشِدیٌد َوَمنَاف ْ َأ ِیِھ ب َحِدیَد ف نَا الْ ْنَزلْ َ  }َوأ
ትርጉሙም (ብረትንም በውስጡ ብርቱ ኀይልና ለሰዎችም መጠቃቀሚያዎች 

ያልሉበት ሲኾን አወረድን፡፡ ) ማለት ነው፡፡ አንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 
نَا{ ِ ِنَا َوَوْحی َْعیُن أ ِ َك ب لْ ُ ف ِ الْ َِن اْصنَع َْیِھ أ ل ِ َْوَحْینَا إ َأ  }ف

ትርጉሙም (ወደርሱም (እንዲህ ስንል) ላክን «በተመልካችነታችንና በትእዛዛችንም 
ታንኳን ሥራ…) ማለት ነው እንድሁም እንድህ ይላል፡  

 
َى ِحینٍ { ل ِ ا َوَمتَاًعا إ ً َاث ث َ َْشَعاِرھَا أ َاِرھَا َوأ ْوب َ ِھَا َوأ َْصَواف  }َوِمْن أ

ትርጉሙም (ከበግዋ ሱፎች፣ ከግመልዋም ጠጉሮች፣ ከፍየልዋም ጠጉሮች የቤት 
ዕቃዎችን እስከ ጊዜም ድረስ መጠቃቀሚያን (አደረገላችሁ)፡፡ ማለት ነው፤፤ አንድህም 
ይላል፡ 

 
َسُكْم { ْ َأ ِیُكْم ب یَل تَق ِ َحرَّ َوَسَراب ِیُكُم الْ یَل تَق ِ َُكْم َسَراب  }َوَجَعَل ل

ትርጉሙም (ሐሩርንም (ብርድንም) የሚጠብቋችሁን ልብሶች የጦራችሁንም አደጋ 
የሚጠብቋችሁን ጥሩሮች ለእናንተ አደረገላችሁ፡፡ እንደዚሁ ትሰልሙ ዘንድ ጸጋውን 
በእናንተ ላይ ይሞላል፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድህም ላል፡ 

 
َُكْم ِمْن { ُِكمْ َوَجَعَل ل َاَمت ق ِ َْوَم إ ُِكْم َوی َْعن َْوَم ظ َا ی ُّونَھ ًا تَْستَِخف ْنَعاِم بُیُوت َ ُوِد األ  .}ُجل

ትርጉሙም (ከእንስሳዎችም ቆዳዎች በጉዟችሁ ቀን በመቀመጫችሁም ቀን 
የምታቀልላቸውን ቤቶች ለናንተ አደረገላችሁ፡፡ ) ማት ነው፡፡ 

መልካም ሥራ ሰውን በሚጠቅም ነገር ብቻ አይወሰንም፡፡ እንሰሳትና ማንኛውንም 
ነገር የሚያካትት መሆንም አለበት፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በአንድ የከሳ ግመል አጠገብ 
ሲያልፉ ባዩት ጊዜ (እነዚህን የማይናገሩ እንሰሳት በተመለከተ አላህን ፍሩ፡፡ ደህና 
ሲሆኑ ተቀመጧቸው፡፡ እንድሁም ስተተዋቸውም ደህና ይሁኑ) አሉ፡፡ በሌላ ሐዲስ 
ደግሞ (አንድ ሰውዬ በመንገድ ሲያልፍ እሾክ ያለበት የዛፍ ቀንዘል አየ፡፡ እሱንም 
ከመንገድ ገለል አደረገው፡፡ ይህን ተግባሩን አላህ (ዐ.ወ.) ወደደለትና ምህረት 
አደረገለት) ብለዋል፡፡ አሁንም በሌላ ሐዲስ ( እኔ አንድ ሰውዬ በመንገድ ማሀል ሰው 
ታሰቃይ የነበረችን ዛፍ በመቁረጡ በጀነት ሲንጎራደድ እይቻለሁ) ብለዋል፡፡  

መጥፎ ሰራ ደግሞ የሰውን ልጅ ከማበጀት ወደማጥፋት መስመር የሚያወጡና 
አላህ (ዐ.ወ.)ን የሚያስቆጡ ተግባራትን ሁሉ ያካትታል፡፡ በዚያን ጊዜ አንድ ሰው ግድ 
ከሆኑ የአላህ ትእዛዛት መራቅ በአንፃሩም ለወላጆች አለመታዘዝና በሌላ ሰው ንብረትና 
ክብር ወሰን መተላለፍና የመሳሰሉ የተጠሉ ነገሮችን መፈጸም ይጀምራል፡፡ ከዚያም 
ስለቤተሰቡ ያለበትን ግዴታ ይዘነጋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  
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ِیُكْم نَاًرا{ ْھل َ َُسُكْم َوأ نف َ ُوا أ ُوا ق ِذیَن آَمن َّ یُّھَا ال َ َا أ  }ی

ትርጉሙም (እናንት ያመናችሁ ሆይ!! ራሳችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ከእሳት አድኑ፡፡) 
ማለት ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ደግሞ (አንድ ሰው ወንጀል ለመፈጸም 
የሚያስዳድራቸውን ሰዎች ቀለብ ማጥፋቱ በቂው ነው) ይላሉ፡፡ 

አፍራሽ ሀሳቦችን በማስፋፋት፣ አሉባልታን በመንዛትና ሽብር በመፍጠር በምድር 
ላይ ማበላሸት ሌላው አላህን የሚያስቆጣ መጥፎ ተግባር ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ 
ይላል፡ 

ِْصالِحھَا{ َْعَد إ َْرِض ب ِي األ ُْفِسُدوا ف  }َوالَ ت
ትርጉሙም( በምድርም ከተበጄች በኋላ አታበላሹ፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም 

እንድህ ይላል፡ 
 
ََّما { ن ِ ْو إ َ ُوا أ َّل َت َْن یُق ََساًدا أ َْرِض ف ِي األ َْسَعْوَن ف َھُ َوی َ َوَرُسول ِذیَن یَُحاِربُوَن هللاَّ َّ َزاُء ال جَ

ن َھُْم ِخْزٌي فِي الدُّ َِك ل ِ َذل َْرض َْوا ِمَن األ َْو یُنف ُھُْم ِمْن ِخالٍف أ َْرُجل ْیِدیِھْم َوأ َ ََّع أ َط ُق َْو ت بُوا أ َّ َا یَُصل ی
ِي اآلِخرَ  َھُْم ف ِ َعَذاٌب َعِظیمٌ َول  }ة

ትርጉሙም (የእነዚያ አላህንና መልክተኛውን የሚዋጉ በምድርም ላይ ለማጥፋት 
የሚተጉ ሰዎች ቅጣት መገደል ወይም መሰቀል ወይም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን 
በማፈራረቅ መቆረጥ ወይም ከአገር መባረር ነው፡፡ ይህ በነሱ በቅርቢቱ ዓለም 
ውርደት ነው፡፡ በመጨረሻይቱም ለእነርሱ ከባድ ቅጣት አላቸው፡፡) ማለት ነው፡፡
አሁንም እንድህ ይላል፡ 

ِي { ََساَد ف ف ِ الْ ُمْفِسِدینَ َوال تَْبغ َ ال یُِحبُّ الْ ِنَّ هللاَّ َْرِض إ  }األ
ትርጉሙም (በምድርም ውስጥ ማጥፋትን አትፈልግ፡፡ አላህ አጥፊዎችን 

አይወድምና» (አሉት)፡፡) ማለት ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ (ከናንተ 
ደጉ ሰው የሚባለው ደግ ነገሩ የሚጠበቅና ተንኮሉ የማይፈራ ሰው ነው፡፡ ከናንተ 
መጥፎው ሰው የሚባለው ደግሞ ደግ ነገሩ የማይከጀልና ተንኮሉ የሚፈራ ሰው ነው)፡
፡ በመንገድ ላይ ችግር መፍጠር ሌላው መጥፎ ተግባር ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.አ.ወ.) 
እንድህ ይላሉ፡ (ሙስሊሞችን በመንገዳቸው ላይ የሚያስቸግር ሰው የነሱ እርግማን 
አይስተውም)፡፡ 

ከሰዎች መካከል ጥላቻን መፍጠር ሌላው መጥፎ  ተግባር ነው፡፡ ሰውን ማነወር፣
ሃሜት፣ በሰዎች ላይ ማሾፍ፣ ለነሱም መጥፎ ስም መስጠት፣ መሳደብ፣ አጸያፊ ቃል 
መሰንዘር የሚሉትና ሌሎችም የእስልምና እምነት የከለከላቸው ተግባራት በሙሉ 
ከቀጥተኛው የሰው ልጅ ተፈጥሮና ሥነ ምግባር ጋር ስለሚፃረሩ ከመጥፎ ተግባራት 
ተካተዋል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ከናንተ እኔ ዘንድ እጅጉን የተጠሉት 
ሰዎች እነዚያ ሃሜት የሚስፋፉት ወዳጅን ከወዳጅ የሚለዩትና የንጹሃንን ስም 
ለማጉደፍ የሚሯሯጡት ናቸው)፡፡ 

 
ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንትም ከአላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ፡፡ 
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* * *  
  

 
ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሰላምም በነብያትን በአላህ 
መላክተኞች መደምደሜያ በስዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ 
ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 

ሙስሊም ወንድሞች 
 
ማንኛውም የአላህ ባሪያ የሚሠራው ስራ በዚህች ዓለምና በመጭውም ዓለም ሥራው 
ወደባለቤቱ ይመለሳል፡፡ ከዚያም የመልካም ሥራ ፍሬ በዚህች ዓለምና በመጭውም 
ዓለም ያማረ ኑሮ እንደሚሆን አላህ (ዐ.ወ.) እንድህ በማለት አብስሯል፡ 

 
ُه { نـَُّهْم َأْجرَ َلنَْجزِيـَ ًة وَ َ اًة َطيِّب َ نَّهُ َحي يـَ نُْحيِ ٌن فـََل ْؤمِ ُ ُهوَ م ثَى وَ ٍر َأْو أُنـْ ْن ذَكَ ًِحا مِ ْن َعِمَل َصال ا  مَ ْم بَِأْحَسِن مَ

ُلونَ  ْعمَ  }َكانُوا يـَ
ትርጉሙም (ከወንድ ወይም ከሴት እርሱ አማኝ ኾኖ በጎን የሰራ መልካም ኑሮን 

በእርግጥ እናኖረዋለን፡፡ ይሠሩትም ከነበሩት ነገር በመልካሙ ምንዳቸውን 
እንመነዳቸዋለን፡፡) ማለት ነው፡፡ 

የመልካም ስራ ሌላው ጥቅም ደግሞ ከሞትም በኋላ ምንዳው የሚቀጥል መሆኑ 
ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ሰባት ነገሮች አንድ የአላህ ባሪያ ከሞተ 
በኋላ ምንዳው እንድቀጥል ያደርጋሉ፡ እነሱም እውቀት ያስተላለፈ፣ ወንዘን የቀደደ፣ 
የውሃ ጉድጓድን የቆፈረ፡ የቴምር ዛፍን የተከለ፣ መስጊድን የገነባ፡ ቁርኣንን ያወረሰ 
ወይም ከሞተ በኋላ ከአልህ ምህረት የሚጠይቀለት ልጅ ትቶ ያለፈ የሚሉት ናቸው)፡
፡ 

ሌላው የመልካም ሥራ ፍሬ ደግሞ ስለሃጢአት የሚያስተሰርይና እነሱንም 
ወደመልካም ሥራ እንድለውጡ የሚያደርግ መሆኑ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ 
ይላል፡ 

َِحاِت { َعِمُلوا الصَّال نُوا وَ الَِّذيَن آمَ ُلونَ وَ ْعمَ ُهْم َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يـَ نـَّ َلنَْجزِيـَ اتِِهْم وَ ُهْم َسيِّئَ نَّ َعنـْ  }َلنَُكفِّرَ
ትርጉሙም (እነዚያም ያመኑ፤ መልካሞችንም የሠሩ መጥፎዎቹን ሥራዎቻቸውን 

ከእነሱ ላይ እናብስላቸዋለን፡፡ በዚያም ይሠሩት በነበሩት መልካም ሥራ በእርግጥ 
እንመነዳቸዋለን፡፡) ማለት ነው፡፡ 

የመልካም ሥራ ሌላው ፍሬ ደግሞ ታላቅ ምንዳ አስገኝቶ ከነብያት፣ ከፃድቃን 
ከሰምኣታት ጋር እንድኖር የሚያደርግ መሆኑ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َدْوِس نـُُزًال {  رْ َِحاِت َكانَْت َلُهْم َجنَّاُت اْلفِ َعِمُلوا الصَّال نُوا وَ نَّ الَِّذيَن آمَ  }ِإ
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ትርጉሙም (እነዚያ ያመኑና መልካም ሥራዎችን የሠሩ የፊርደውስ ገነቶች ለእነሱ 
መስፈሪያ ናቸው፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እነድህ ላል፡ 

ْن {  مَ الشُّ وَ يَن وَ يقِ الصِّدِّ َن النَّبِيِّيَن وَ ِهْم مِ يْ مَ اللَّهُ َعَل عَ َع الَِّذيَن َأنـْ ُأوَلئَِك مَ َُّسوَل َف الر ُِطِع اللَّهَ وَ َهَداءِ ي
يًقا ِ ف َحُسَن ُأوَلئَِك رَ ِِحيَن وَ الصَّال  .} وَ

ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው እነዚያ ከእነዚያ አላህ 
በእነርሱ ላይ ከለገሳቸው ከነቢያት፣ ከጻድቃንም፣ ከሰማዕታትም፣ ከመልካሞቹ ጋር 
ይኾናሉ፡፡ የእነዚያም ጓደኝነት አማረ፡፡) ማለት ነው፡፡ 

መልካም ስራ ወደባለቤቱ የሚመለስ ታላቅ ጥቅም እንዳለው ሁሉ መጥፎ ሠራም 
በዚህች ዓለምም ሆነ በመጭው ዓለም ወደባለቤቱ የሚመለስ ውጤት አለው፡፡ 
ከነሱም መካከል አንዱ ጥሜት፣ ግራ መጋባትና መንገዳገድ የሚያስከትል መሆኑ ነው፡
፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
َھُ ُسوءُ { ََمْن ُزیَِّن ل ف َ ََشاءُ  أ َْھِدي َمْن ی ََشاُء َوی ِنَّ هللاَ یُِضلُّ َمْن ی َإ ًا ف ُ َحَسن ََرآه ِِھ ف  }َعَمل

ትርጉሙም (መጥፎ ሥራው የተሸለመለትና መልካም አድርጎ ያየው ሰው (አላህ 
እንዳቀናው ሰው ነውን?) አላህም የሚሻውን ሰው ያጠምማል፡፡ የሚሻውንም ያቀናል፡
፡) ማለት ነው፡፡ ሌላው የመትፎ ስራ ውጤት ደግሞ ላልተረጋጋ ሕይወት ምክኒያት 
መሆኑ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ً َضْنًكا{ َھُ َمِعیَشة ِنَّ ل َإ َْعَرَض َعْن ِذْكِري ف  }َوَمْن أ

ትርጉሙም («ከግሣጼዬም የዞረ ሰው ለእርሱ ጠባብ ኑሮ አለው፡፡ ) ማት ነው፡፡ 
ሌላው የመጥፎ ሥራ ውጤት ደግሞ በትንሳኤ ቀን መጥፎ መመለሻን የሚስከትል 

መሆኑ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 
ًما { لْ ُ َتَاَمى ظ ی ْمَواَل الْ َ ُوَن أ ُكل ْ َأ ِذیَن ی َّ ِنَّ ال َْوَن إ َْصل ِِھْم نَاًرا َوَسی ُون ِي بُط ُوَن ف ُكل ْ َأ ََّما ی ن ِ إ

 }َسِعیًرا
ትርጉሙም (እነዚያ የየቲሞችን ገንዘብ በመበደል የሚበሉ በሆዶቻቸው ውስጥ 

የሚበሉት እሳትን ብቻ ነው፡፡ እሳትንም በእርግጥ ይገባሉ፡፡) ማለት ነው፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (መብቱ ያልሆነን ነገር ከምድር የወሰደ ሰው 

በትንሳኤ ቀን ወደሰባት ምድር ያሰምጠዋል፡፡) 
እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት ጠቃሚ የሆኑ ደጋግ ነገሮቸሮችን ሁሉ አጥበቀን 

መያዝና ከጎጂና ተንኮል ከሚፈጠሩ መጥፎ ስራዎች ሁሉ መራቅ እጅጉን ያስፈልገናል፡
፡ በእውነትና በመተባበር አደራ መባባልም ይገባናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
َعْصِر { ِي ُخْسٍر * َوالْ َف ْنَساَن ل ِنَّ اْإلِ َِحاِت * إ ال ُوا الصَّ ُوا َوَعِمل ِذیَن آَمن َّ ِالَّ ال َوتََواَصْوا إ

ْبرِ  الصَّ ِ َحقِّ َوتََواَصْوا ب الْ ِ  .} ب
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ትርጉሙም (በጊዜያቱ እምላለሁ፡፡ ሰው ሁሉ በእርግጥ በከሳራ ውስጥ ነው፡ እነዚያ 
ያመኑትና መልካሞችን የሠሩት፣ በእውነትም አደራ የተባባሉት፣ በመታገስም አደራ 
የተባባሉት ብቻ ሲቀሩ፡፡) ማለት ነው፡፡ 

 
ጉታችን ሆይ መልካም ሥራ መሥራትን፣ ከተጠሉ ስራዎች መራቅንና ምስኪኖችን 

መውደድን እንድትቸረን እንለምንሃለን፡፡ በሥራችንም ታመኘትና ተቀባይነትን 
እንለምንሃለን፡፡ ሀገራችንንም ከመጥፎ ነገር ተብቅልን፡፡ አሜን፡፡ 
 


