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የተከበሩት ነብያዊ ፈለጎችና በህግጋት ዘርፍ ያላቸው ታላቅ ቦታ 
 
 
ምስጋን ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ  

َ َشِدیُد { ِنَّ هللاَّ َ إ ُوا هللاَّ َّق َاْنتَھُوا َوات َاُكْم َعْنھُ ف ُ َوَما نَھ َُخُذوه ُسوُل ف َما آتَاُكُم الرَّ َابِ وَ ِعق  }الْ
 

ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ትርጉሙም (መልክተኛውም የሰጣችሁን 
(ማንኛውንም) ነገር ያዙት፡፡ ከእርሱም የከለከላችሁን ነገር ተከልከሉ፡፡ አላህንም ፍሩ፡
፡ አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

  
ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ 
እንደሌለ እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም 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 (ሱ ወ.) የሰውን ልጅ ቅኑን መንገድ ለመምራት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን 

ለማውጣት እንድሁም ከጥፋት መንገድ ወደደህንነትና ስኬት መንገድ ለማሸጋገር 
መልክተኞችንና ነብያትን ልኳል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላ፡ 

  
ِْسطِ { ق الْ ِ َّاُس ب ُوَم الن َق ِی ِمیَزاَن ل ِكتَاَب َوالْ نَا َمَعھُُم الْ ْنَزلْ َ َیِّنَاِت َوأ ب الْ ِ َنَا ب ل نَا ُرسُ َْرَسلْ َْد أ ق َ  }ل
 

ትርጉሙም (መልክተኞቻችንን በግልጽ ማስረጃዎች በእርግጥ ላክን፡፡ ሰዎችም 
በትክክል ቀጥ እንዲሉ መጽሐፎችንና ሚዛንን ወደእነርሱ አወረድን፤..) ማለት ነው፡፡ 

አላህ (ዐ.ወ.) ነብያች መሐመድን የነሱ መደምደሚያ መሆናቸውን እንድህ በማለት 
ገልጹዋል፡  

ًرا َونَِذیًرا { َشِّ ِیًرا* َشاِھًدا َوُمب ِِھ َوِسَراًجا ُمن ِْذن إ ِ ِ ب َى هللاَّ ل ِ  }َوَداِعیًا إ
ትርጉሙም (አብሳሪና አስፈራሪም አድርገን ላክንህ፡፡ ወደ አላህም በፈቃዱ ጠሪ፣ 

አብሪ ብርሃንም (አድርገን ላክንህ)፡፡ ማለት ነው፡፡ 



ይህ የመደምደሚያ መልእክት ለማንኛውም ጊዜና ቦታ ተስማሚ ሲሆን ከበፊቱም 
ሆነ ከበስተኋላው ብልሹነት የማይመጣበትና ታምራዊ የሆነውን ቅዱስ ቁርኣንን 
አውርዶለታል፡፡ ከዚያም ለቁርኣን አብራሪና ተንታኝ ይሆኑ ዘንድ አላህ (ሱ.ወ.) 
ለነብዩ ፈለጎችን በትንቢት መልክ  ያሳወቀ መሆኑን እንድህ በማለት አስታውቋል፡  

 
ّ َوْحٌي یُوَحى* وما ینِطُق َعِن الھََوى {  }إْن ھَُو إال

ትርጉሙም (ከልብ ወለድም አይናገርም፡፡ እርሱ (ንግግሩ) የሚወርረድ ራእይ እንጅ 
ሌላ አይደለም፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

ُرونَ { َكَّ َتَف َّھُْم ی ََعل َْیِھْم َول ل ِ َل إ ُزِّ َّاِس َما ن ِلن َیَِّن ل ُب ِت ْكَر ل َْیَك الذِّ ل ِ نَا إ نَزلْ َ  }َوأ
ትርጉሙም (ወደ አንተም ለሰዎች ወደእነሱ የተወረደውን (ፍች) ልትገልጽላቸውና 

ያስተነትኑም ዘንድ ቁርኣንን አወረድን፡፡) ማለት ነው፡፡ 
ነብያችን (ሱ.ዐ.ወ.) ደግሞ እንድህ ይላል፡ (ንቁ እኔ ቁርኣንና ሌላንም እሱን 

የሚያክል ተሰጥቻለሁ) ቅዱስ ቁርኣንን ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው አላህ (ሱ.ወ.) 
በበርካታ አንቀጾች የሱንና የነብዩን ትእዛዛት በጣምራነት ያወሳ መሆኑን ሊገነዘብ 
ይችላል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
َِذا { ُسوِل إ ِلرَّ ِ َول َّ ِ ُوا اْستَِجیبُوا  ِذیَن آَمن َّ یُّھَا ال َ َا أ یُكمْ ی ِ َِما یُْحی  }َدَعاُكْم ل

ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! (መልክተኛው) ሕያው ወደሚያደርጋችሁ 
እምነት በጠራችሁ ጊዜ ለአላህና ለመልክተኛው ታዘዙ፡፡) ማለት ነው፡፡ 

በቀጣዩዋ አንቀጽ አላህ (ሱ.ወ.) የሱንና የነብዩን ውዴታ በጣምራነት አውስቷል፡ 
 

ِن َكاُنوْا ُمۡؤِمنِینَ ی َن ُیۡرُضوهُ إ ََحقُّ أ ُُھۥٓ أ ُ َوَرُسول َّ َُكۡم لُِیۡرُضوُكۡم َوٱ ِ ل َّ ٱ ِ   ۡحلِفُوَن ب
ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውን ሊያስወድዱ ተገቢያቸው ሲኾን እናንተን 

ያስወደዷችሁ ዘንድ በአላህ ይምሉላችኋል፡፡ ምእምናኖች ቢኾኑ (አላህንና 
መልክተኛውን ያስወድዱ)፡፡ ማለት ነው፡፡ 

አንድሁም አላህ (ዐ.ወ.) ለነብዩ መታዘዝን ከሱ መታዘዝ ጋር እንድህ በማለት 
አውስቷል 

 
} َ َاَع هللاَّ َط َْد أ َق ُسوَل ف ِ الرَّ  }َمْن یُِطع

ትርጉሙም (መልክተኛውን የታዘዘ በእርግጥ አላህን ታዘዘ፡፡) ማለት ነው 
አላህ (ዐ.ወ.) ለሱና ለነብዩ መታዘዝ የእዝነት ምክኒያት መሆኑን እንድህ በማለት 

አብራርቷል፡ 
 

ُْرَحُمونَ { َُّكْم ت ََعل ُسوَل ل َ َوالرَّ َِطیُعوا هللاَّ  }َوأ
ትርጉሙም ( አላህንና መልክተኛውን ታዘዙ፡፡ ሊታዘንላችሁ ይከጀላልና፡፡) ማለት 

ነው፡፡ እነድሁም እንድህ ይላል፡ 



ُْرَحُمونَ { َُّكْم ت ََعل ُسوَل ل َِطیُعوا الرَّ  }َوأ
ትርጉሙም (መልክተኛውንም ታዘዙ፡፡ ሊታዘንላችሁ ይከጀላልና፡፡) ማለት ነው፡፡ 
ይህ መታዘዝም እውን የሚሆነው ነብያችንን በመከተል መሆኑን አንድህ በማለት 

ገልጾልናል፡ 
ُوٌر َرحِ { ُ َغف َُكْم َوهللاَّ ُوب َُكْم ُذن ِْر ل َْغف ُ َوی ْبُكُم هللاَّ ِ ِي یُْحب ُعون ِ َّب َات َ ف ُِحبُّوَن هللاَّ ُْم ت ت ِْن ُكنْ ُْل إ  .}یمٌ ق

ትርጉሙም (በላቸው፡- «አላህን የምትወዱ እንደኾናችሁ ተከተሉኝ፤ አላህ 
ይወዳችኋልና፡፡ ኀጢኣቶቻችሁንም ለናንተ ይምራልና፡፡ አላህም መሓሪ አዛኝ ነው፡፡) 
ማለት ነው፡፡ 

 
የእስልምና እምነት ሙሁራንና የህግ ባለሙያዎች በነብያችን ፈለጎች አስረጅነትና 

ከህግ መሰረቶች ከቅዱስ ቁርኣን ቀጥሎ ሁለተኛው መሰረት በመሆናቸው አንድ አቋም 
ወስደዋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
} ِ َْضُل هللاَّ َُم َوَكاَن ف َْم تَُكْن تَْعل ََّمَك َما ل َ َوَعل ِحْكَمة ِكتَاَب َوالْ َْیَك الْ ُ َعل َْیَك َوَأنَزَل هللاَّ َعل

 }َعِظیًما
ትርጉሙም( አላህም በአንተ ላይ መጽሐፍንና ጥበብን አወረደ፡፡ የማታውቀውንም 

ሁሉ አስተማረህ፡፡ የአላህም ችሮታ በአንተ ላይ ታላቅ ነው፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም 
እንድህ ይላል፡  

َى{ یًرا َواْذُكْرَن َما یُْتل ِ ا َخب ً َِطیف َ َكاَن ل ِنَّ هللاَّ ِحْكَمِة إ ِ َوالْ َاِت هللاَّ ُِكنَّ ِمْن آی ِي بُیُوت  }ف
 

ትርጉሙም (ከአላህ አንቀጾችና ከጥበቡም በቤቶቻችሁ የሚነበበውን አስታውሱ፡፡ 
አላህ እዝነቱ ረቂቅ ውስጠ ዐዋቂ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ነብያዊ ፈለጎች የነብዩን (ሶ.ዐ.ወ.) ቃላት፣ ተግባራትና አይተው ያልተቃወሟቸውን 
ተግባራት ያካትታሉ፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َ وَ { َْرُجو هللاَّ َِّمن َكاَن ی ٌ ل ٌ َحَسنَة ْسَوة ُ ِ أ ِي َرُسوِل هللاَّ َُكْم ف َْد َكاَن ل ق َّ َ ل َْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ی الْ
ِیًرا  }َكث

ትርጉሙም( ለእናንተ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ ሰው፣ አላህንም 
በብዙ ለሚያወሳ በአላህ መልዕክተኛ መልካም መከተል አልላችሁ፡፡) ማለት ነው፡፡ 

አብደላህ ኢብን ዐምር እንድህ ይላሉ፡ ‹እኔ ከነብየችን (ሶ.ዐ.ወ.) የምሰማውን ሁሉ 
እየመዘግብኩ በቃሌ ለመያዝ እሞክር ነበር፡፡ የቁረይሽ ነገዶች የአላህ መልክተኛ 
በደስታም በቁታም የሚናገሩትን ሁሉ አንዴት ትመዘግባለህ? በማለት ክለከሉኝ፡፡ 
እኔም መመዝገቤን አቆምሁኝ፡፡ በኋላም ይህን ነገር ለነብያችን ሶ.ዐ.ወ.) 
አወራሁላቸው፡፡ በዚያን ጊዜ ወደአፋቸው አመለከቱና (መዝግብ መንፈሴ በእጁ 
በሆነችው ጌታ እምላለሁ ከሱ እውነት እንጂ አይወጣም) አሉ፡፡ 

በእስልምና እምነት ህግጋት የመጀመሪያው ምንጭ ቅዱስ ቁርኣን ሲሆን ሁለተኛው 
የህግ ምንጭ የነብያችን ፈለጎች ናቸው፡፡ 



ምክኒያቱም እነሱ በአላህ መጽሐፍ ለተጠቀሱ ነገሮች ተንታኝና አብራሪ ናቸውና፡፡ 
አላህ (ዐ.ወ.) በቁርኣን ለሚነግረን ነር ሁሉ ምን እንዳሰበ ከነብያችን በላይ የሚያውቅ 
ማንም የለም፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሚሰጡት ፍርድ የአላህ ፍርድ መሆኑን አላህ 
(ሱ..ወ.) እንድህ በማለት አመልክቷል፡ 

 
ُھُ { ُ َوَرُسول َِذا قََضى هللاَّ ُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إ ُ ِمْن َوَما َكاَن ل ََرة ِخی َھُُم الْ َُكوَن ل َن ی َْمًرا أ أ

ْمِرِھمْ  َ  }أ
ትርጉሙም (አላህና መልክተኛውም ነገርን በፈረዱ ጊዜ ለምእምናንና ለምእምናት 

ከነገራቸው ለእነርሱ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም! የአላህንና የመልክተኛውንም 
ትእዛዝ የጣሰ ሰው ግልጽ የሆነን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም 
እንድህ ይላል፡ 

َّى { ُوَن َحت ََال َوَربَِّك َال یُْؤِمن ْم َحَرًجا ف ِ ُِسھ نف َ ِي أ َِجُدوا ف مَّ َال ی ُ َْینَھُْم ث ِیَما َشَجَر ب ُموَك ف یَُحكِّ
ِیًما ُِّموا تَْسل ََضْیَت َویَُسل ا ق مَّ  }مِّ

ትርጉሙም (በጌታህም እምላለሁ በመካከላቸው በተከራከሩበት ፍርድ 
እስከሚያስፈርዱህ ከዚያም ከፈረድከው ነገር በነፍሶቻቸው ውስጥ ጭንቀትን 
እስከማያገኙና ፍጹም መታዘዝንም እስከሚታዘዙ ድረስ አያምኑም፤ (ምእመን 
አይኾኑም)፡፡ ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ ይላል፡ 

َى{ ل ِ ُسوِل َوإ َى الرَّ ل ِ ُ إ وه َْو َردُّ ِ َول ِھ َذاُعوا ب َ َخْوِف أ ِو الْ َ ْمِن أ َن اْألَ ْمٌر مِّ َ َذا َجاَءھُْم أ ِ ِي  َوإ ول ُ أ
ُونَھُ ِمْنھُمْ  ِط َْستَنب ِذیَن ی َّ َِمھُ ال ََعل ْمِر ِمْنھُْم ل  }اْألَ

ትርጉሙም( ከጸጥታ ወይም ከፍርሃት አንዳች (ወሬ) በመጣላቸውም ጊዜ እርሱን 
ያጋንናሉ፡፡ ወደ መልክተኛውና ከእነርሱ ወደ ትዕዛዙ ባለቤቶች (ወደ ዐዋቂዎቹ) 
በመለሱት ኖሮ እነዚያ ከእነርሱ (ነገሩን) የሚያውጣጡት ባወቁት ነበር፡፡) ማለት ነው፡ 

አላህ (ሱ.ወ.) ነብያችን ከመንቀፍ እንድንርቅ እንድህ በማለት አስጠንቅቆናል፡ 
 

َْو { ٌ أ ِْتنَة َھُْم ف ُِصیب َن ت ْمِرِه أ َ ُوَن َعْن أ ِف ِذیَن یَُخال َّ َْحَذِر ال ی َلْ ِیمٌ ف ل َ َھُْم َعَذاٌب أ    .}یُِصیب
ትርጉሙም (እነዚያም ትዕዛዙን የሚጥሱ መከራ እንዳትደርስባቸው ወይም 

አሳማሚ ቅጣት እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ፡፡) ማለት ነው፡፡ 
የነብያችን ፈለጎች በርካታ በጥቅሉ በቅዱስ ቁርኣን የተወሱ ነገሮችን አብራርተዋል፡፡ 
ለምሳሌ የስግደትና የጾም ግዴታነት በቁርኣን እንድህ በማለት በጥቅሉ ተወስተዋል፡ 

 
ُوا { الةَ َوآت ِیُموا الصَّ ق َ َكاةَ َوأ  }الزَّ

ትርጉሙም (ስግደትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ) ማለት ነው፡፡ 
በመሆኑም የእስልምና መእዘናት የሆኑትን ስግደትን፣ ዘካንና ሐጅን ያለነብያዊ 

ፈለጎች ማብራሪያ እንዴት ለንከናውን እንችላለን? ነብያችን (ሰ.ዐ.ወ.) (እኔ ስሰግድ 
እዳያችሁኝ አድርጋችሁ ስገዱ) ብለዋል፡፡ እንድሁም በሌላ ሐዲስም (ስግድት 
ለማድረስ በምታስብ ጊዜ አላህ አክብር በል፡፡ ከዚያም በቃል ከያዝከው ቁርኣን 



የቻልከውን አንብብ፡፡ ከዚያም አጎምብስ፡፡ ተጎንብሰህ እስከምትረጋጋ ደረስ፡፡ ከዚያም 
ቀጥ ብለህ ቁም፡፡ ተስተካክለህ እስከምትቆም ድረስ፡፡ ከዚያም በግምባርህም ተደፋ፡፡ 
በግንባርህ ተደፍተህ እስከምትረጋጋ ድረስ፡፡ ከዚያም ቀና ብለህ ተቀመጥ ተቀምጠህ 
እስከምትረጋጋ ድረስ፡፡ ከዚይም በስግደቶችህ ሁሉ እንደዚሁ አድርግ) በማለት 
አብራርተውልናል፡፡ 

እንድሁም የግዴታ የምጽዋትን (ዘካትን) አስመልክቶ ነብያዊ ፈለጎች በርካታ 
ማብራሪያዎች ሰጥተዋል፡፡ መጠናቸውንም ወስነዋል፡፡ የሐጅን ግዴታ አስመልክቶ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ከኔ ሀጅ የሀጅ ሥራዎቻችሁን ተማሩ) በማለት የሀጅ ሥራዎችን 
በተግባር አሳይተዋል፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዒምራን ኢብን ሑሶይን 
የተባሉት የነብያችን ባልደረባ አንድ ሰውዬ ‹እነዚህ ቁርኣንን ቸል ብላችሁ 
የምታወሯቸው ሐዲሶች ምንድን ናቸው? ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ የሰጡት መልስ 
እንደሚከተለው ነበር፡ ‹አንተና ጓደኞችህ ቁርኣንን ብቻ በመያዝ ብትወሰኑ ኖሮ የዙህር 
(የቀትር) ስግደት ስንት ረከዓ እንደሆነ፣ እንድህም የዓስር (የቀትር በኋላ) ስግደት 
ስንት ረከዓ እንደሆነ እንዴት ታውቆ ኖሯል? እንደዚሁም የመግሪብ (የጻይ ግባት) 
ስገደት በሐጅ ሥራ የዐረፋ መቆሚያ ቦታን የጠጠር መወርወሪያ ቦታን እንዴት 
ታውቅ ኖሯል…› 

ነብያዊ ፈለጎች በብዙ ሁኔታዎች በጥቅሉ በቁርኣን የተጠቀሱትን ነገሮች 
እንደሚያብራሩ ሁሉ ያለወሰን ለተጠቀሱ ነገሮችም ወሰን ያስቀምጣሉ፡፡ ለምሳሌ 
አንድ ሰው ከህልፈቱ በኋላ ከገንዘቡ ለምጽዋት የሚውለው በአንድ ሦስተኛ የሚወሰን 
መሆኑን ያወቅነው በነብያዊ ፈለጎች ነው፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሳዕድ ኢብን 
አቢ ወቃስ እንድህ ብለዋል፡ ‹መካ በነበርንበት ጊዜ ታመምኩና ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ሊጠይቁኝ መጡ፡፡ እኔም ቀላል የማይባል ገንዘብ አለኝ፡፡ ሁሉም ገንዘቤ መጽዋት 
እንዲሆን መናዘዝ እችላለሁን? ስል ጠየቅኋቸው፡፡ እሳቸውም (እይሆንም) አሉኝ፡፡ 
እኔም ግማሹንስ? አልኩኝ፡፡ እሳቸውም (አይሆንም) አሉኝ፡፡ እኔም አንድ 
ሦስተኛውንስ ? አልኩኝ፡፡ እሳቸውም (አንድ ሦስተኛውን አድርግ፡፡ አንድ 
ሦስተኛውም ሲበዛ ነው፡፡ ወራሾችህን ባለጸጋ አድረገው ማለፈህ ሰዎችን የሚለምኑ 
ችግረኞች አድርገህ ከመተውህ የተሻለ ነው…) አሉኝ፡፡ ነብያዊ ፈለጎች የምጽዋት ኑዛዜ 
ለሚወርስ ዘመድ የማይፈቀድ፣ አንድ ሰው ከሚስቱ ላይ አክስቷን ማግባት የማይችል 
መሆኑን አብራርተዋል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አንድት ሴት በእባቷ 
አህት ወይም በእናቷ እህት ላይ አትገባም)፡፡ 

 
ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንተም ከአላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ፡፡ 
 

 *    *      *  
  



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

ሙስሊም ወንድሞች 
 
የነብያዊ ፈለጎች ደረጃ ከፍተኛ፣ አስረጅነታቸው የተረጋገጠና በህግጋት ዘርፍ ያላቸው 
ቦታ ሰፊ መሆኑን ስናረጋግጥ በአምልኮት ከሚካተቱና በተለምዶ ከሚጠቃለሉ 
ተግባራት መካከል ሰፊ ልዩነት ያለ መሆኑን በግልጽ ማብራራት ይኖርብናል፡፡ 
በአልባሳት፣ በጉዞ ዘደዎችና በመሳሰሉ መስኮች የሚከናወኑ የተለምዶ ተግባራት 
እንደየክልሉና አንደየባህሉ ይለያያሉ፡፡ ምክኒያቱም አንደ ዘመን ካለፈው ዘመን የተለየ 
ባህል ሊኖረው ይችላልና፡፡ በመሆኑም የነብያችን (ሰ.ዐ.ወ.) ፈለግ ነው በሚል ከንቱ 
ምክኒያት ሰዎች የተወሰነ ተራንሰፖርት እንዲጠቀሙ፣ የተለዩ አልባሳት እንዲለብሱና 
በአንድ ዓይነት የአመጋገብ ዘዴ አንዲወሰኑ ማዘዝ በእርግጥ እእምሮ የማይቀበለው 
ነገር ነው፡፡  
ማንኛውም ልማድ መሰረቱ ቋሚ የሃይማኖቱን ደንብ በማይጻረር መልኩ የሚከሰተው 
የዚያ ህብረተሰብ ትውፊት ነው፡፡ ኢማሙ አሻፊዒ ራስን መግለጥ ክብርን ዝቅ 
ያደርጋል ያሉት በዚያ ዘመን በተልመዶ ራሱን ገልጦ የሚሄድ ሰው ለክብሩ ምንም 
ዓይነት ትኩረት የማይሰጥ ሰው ብቻ ስለነበር ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ራሱን 
ገልጦ መሄድ ክብርን ዝቅ አያደርግም፡፡ መክኒያቱም ራስን መግለጥም ሆነ መሸፈን 
ከክብር ጋር ግንኙነት የሌለው ነገር ሆኗልና፡፡ 
እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የምንፈልገው ነገር የነብያዊ ፈለጎች ቀንደኛ ጠላት ሁለት 
ወገኖች መሆናቸውን ነው፡፡ ከእነሱም አንደኛው ወገን በሃይማኖት የሚነግዱና ለግል 
ጥቅማቸው እንዲስማማ የቃላትን ፍች የሚያጣምሙ ሰዎችን ያካትታል፡፡ እነዚህ 
ሰዎች በዚህ ተግባራቸው መልካም የሰራን እየመሰላቸው በሃይማኖት ስም በምድር 
ብልሹነትን ያስፋፋሉ፡፡ እነዚህ አጋናኝ ተፈላሳፊዎች ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሦስት ጊዜ 
በመደጋገም (እነዚያ የሚያጋንኑት ጥፋት ደረሰባቸው) በማለት ያስጠነቀቁን ወገኖች 
ናቸው፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዑመር ኢብን አልኸጣብ እንድህ ይላሉ፡ 
‹የአላህ መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (በህዝቦቼ ላይ እጅጉን የምፈራላቸው የልሳን አዋቂ 
ምናፍቅን ተንኮል ነው)፡፡ 
ሁለተኛው ወገን ደግሞ እነዚያን ልባቸውን በእውቀት ብርሃንና በእውቀት መሳሪያዎች 
ያላነጹ ወገኖችን ያካትታል፡፡ የዚህን ወገን አደገኛነት ነብያችን እንዲህ በማለት 
አስጠንቅቀውናል፡ (አላህ ከዚህች ዓለም እውቀትን ከባሪያዎች ልብ በመንቀል 
አይደለም የሚያነሳው፡፡ ነገር ግን አውቀትን የሚየነሳው ሙሁራንን በማንሳት ነው፡፡ 
በምድር ላይ አንድም ሙሁር በማይኖርበት ወቅትም ሰዎች ማሀይማንን መሪ 
አድርገው ይይዛሉ፡፡ አነሱም ሲጠየቁ ያለእውቀት ብያኔ ይሰጣሉ፡፡ በዚህም 
ተግባራቸው ራሳቸው ጠመው  ሰውን ያጠማሉ፡፡ ነብያዊ ፈለጎች ከዋና መስመራቸው 
ስለሚያጋድል ጸንፈኛ እንድሁም በጠቅላላ ስለሚክዳቸው ልቅ ወገን ተጠያቂዎች 



አይደሉም፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አንድ ሰው ምንጣፉ ላይ ጋደም ብሎ 
ስለኔ ፈለጎች ያወራና ለሰዎች እኔንና እናንተን የሚያገናኘን የአላህ መጽሐፍ ብቻ ነው፡
፡ በሱም የተፈቀደ ሆኖ ያገኘነውን የተፈቀደ እናደርጋለን፡፡ በሱም እርም የተደረገውን 
እርም እናደርጋለን፡፡ የሚልበት ቀን ተቃርቧል፡፡ ይህም የአላህ መልክተኛ እርም 
ያደረጉት ነገር አላህ እርም እንዳደረገው ነገር መሆኑ ግልጽ ሆኖ ሳለ ነው)፡፡ 
ማጋነንና ጸንፈኝነት ከልከኛው የእስልምና እመነት ደንብና ስርኣት እጅጉን የራቁ 
ናቸው፡፡ የቅኑ ሃይማኖታችን አጠቃላይ አላማዎች ሙሉ ፍትህ፣ ርህራሄና እንድሁም 
መቻቻልና ሰብእነት የተሞላበት ነው፡፡ በመሆኑም እነዚህን ባህርያት እውን 
የሚያደርግ ማንኛውም ተግባር የእስልምና መመሪያ ሊሆን ይገባል፡፡ በአንፃሩም 
እነሱን የሚጻረር ሁሉ ከእምነቱ መመሪያ ውጭ ነው በሚለው አቋም ሊቀውንት 
ተስማምተዋል፡፡ 
እዚህ ላይ ይህን ጠማማነት ለማረቅና የዚህ ዓይነቱን ማጋደል ለማስተካከል የባለሞያ 
ሙሁራን ድርሻ በጣሙን የላቀ ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ይህን 
እውቀት ከየተተኪዎቹ ፍትሃዊያን የአበላሾችን ማጣመም እያረቁ፣ የማሃይማንንም 
አንድምታ እያስተካከሉና የአጋናኞችን የተጣመም ፍች እያረሙ ያሸጋግሩታል)፡፡ 
እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት በቃላት ውጫዊ ገጽታ ከመወሰን ይልቅ የነብያዊ 
ፈለጎችን መሰረታዊ አላማ ጠለቅ ብለን መገንዘብ እጅጉን ያስፈልገናል፡፡ ያን ጊዜም 
ከዘመኑ መንፈስና አዳድስ ነገሮች ጋር የሚጣጣሙ ዘመናዊ ግንዛቤ ኖሮን የነብያዊ 
ፈለጎችን አጠቃላይ አላማ ለህዝብ የቀረቡ ማደረግ እንችላልን፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
(ለዚህ ህዝብ በየመቶ ዓመቱ አጥቢያ ላይ ሃይማኖቱን የሚያድስለት ሰው 
ይፈጥርለታል) በማለት ያሰቡት እድሳትም የዚህ ዓይነቱን እድሳት ነው፡፡ 
 
ጌታችን ሆይ የተከበረውን መጽሐፍ እንድሁም የመልክተኛህን ፈለጎች በተገቢው 
መንገድ መረዳትን ስጠን፡፡ የሚጠቅመንንም አሳውቀን፡፡ በአሳወቅህንም ሁሉ 
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