
ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ   ረመዳን 4/1440 . 

የበጎ አድራጎት(አውቃፍ) ሚኒስቴር ሜይ 10/20019 ግ. 

 

ረመዳን ከእሳት ነፃ መሆኛ ወር 

 

لَُّكْم  ُكْم َلعَ ِ ل ْ ن قـَب اُم َكَما ُكتَِب َعَلى الَِّذيَن مِ َ ُْكمُ الصِّي نُوا ُكتَِب َعَلي ا َأيـَُّها الَِّذيَن آمَ َ ي
تـَُّقوَن   ይገባው ጌታ ለአለማቱ ለአለው                               تـَ

 

ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ፆም በነዚያ ከናንተ በፊት በነበሩት (ህዝቦች) 
ላይ እንደተጻፈ በናንተም ላይ ተጻፈ፡፡ (ተደነባ) ልትጠነቀቁ ይከጀላልና) ማለት 
ይሆናል፡፡  

ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጀጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት 
የሚገዙት አምላክ እንደሌለ እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም በተከበረው 
ሓዲሳቸው (የረመዳንን ወር  በሙሉ እምነትና ምንዳን አስቦ የፆመ ሰው 
ከዚያ በፊት የሰራው ወንጀሉ ይማርለታል) ያሉት ነብያችን 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.) የረመዳንን ውር በሌሎች ወራቶች በማይገኙ በርካታ ስጦታዎችና 
በተለዩ ነገሮች ለየት ያለ ወር አድርጎታል፡፡ በሱ የሰማይ መጽሐፎች የወረዱበት 
መሆኑና የቅን መንገድ መምሪያ ወርነቱ ከነዚህ ችሮታዎች መካከል ይጠቀሳሉ፡፡ 
ግኝነቱ የተረጋገጠ የሆነው አላህ አንዲህ ይላል፡ 

َناتٍ ِمَن اْلُھَدى  ِّ َی ِ َوب اس َل فِیِه اْلُقْرآُن ُھًدى لِلنَّ ِ  َواْلُفْرقَانِ َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنز
 



ትርጉሙም (እንዲተጾሙት የተጻፈባችሁ) ያ በርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ፣ ከቅን መንግድና 
(ወነትን ከውሸት) ከሚለዩም ገላጮች (አንቀጾች) ሲሆን ቁርኣን የተወረደበት የረመዳን ወር 
ነው) ማለት ነው፡፡ 

ነብያችን (ሰ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (የኢብራሂም ጽሑፎች በረመዳን ወር 
የመጀመሪያ ሌሊት ተወረዱ፣ ተውራት ደግሞ ከረመዳን ወር ስድስት ቀናት ካለፉ 
በኋላ ተወረደ፣ ኢንጂልም ከረመዳን አስራ ሶስት ቀናት ካለፉ በኋላ ተወረደ፣ 
ዘቡርም ከረመዳን አስራ ሰምንት ቀናት ካለፉ በኋላ ተወረደ አንዲሁም ቁርኣን 
ከረመዳን ሃያ አራት ቀናት ካለፉ በኋላ ተወረደ)፡፡ 

ከነዚህ ችሮታዎች መካከል ሌላው ደግም የጸሎት ወር መሆኑ ነወ፡፡ ጸሎት 
ከአምልኮት ስርኣቶች ታላቁና አንድ ባሪያ ወደጌታው ከሚቃረብባቸው ትእዛዛት 
እጅጉን ግዙፉ ነው፡፡ የታላቁ አላህን መጽሐፍ የሚያስተነትን ሰው የጸሎት አንቀጽ 
ከጾም አንቀጾች መካከል ሰፍራ ያገኛታል፡፡ ግኝነቱ የተረጋገጠ የሆነው አላህ እንዲህ 
ይላል፡ 

َْسَتجِیُبوا و ِذَا َدَعاِن َفْلی ِ إ اع ُِجیُب َدْعَوَة الدَّ يٌب أ ِ ِّي َقر ن ِ ِّي َفإ َاِدي َعن لََك ِعب َ ِذَا َسأ إ
ْرُشُدونَ  َ ََعلَُّھْم ي ِي ل   لِي َوْلُیْؤِمُنوا ب

 

ትርጉሙም (ባሮቼ ከኔ በጠየቁህ ጊዜ (እንዲህ በላቸው) እኔ ቅርብ ነኝ፡፡ የለማኝን 
ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ፡፡ ስለዚህ ለኔ ይታዘዙ፡፡ በኔም ይመኑ፡፡ እነሱ 
ሊመሩ ይከጀላልና)፡፡ 

ይህም ታዲያ የጾመኛ ሰው ጸሎት ተቀባይነት አንደሚያገኝ ያለውን ተስፋ 
ያንጸባርቃል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (ለአንድ ጸመኛ የማይመለስ የሆነ 
ጸሎት አለው)፡፡ በሌላ ሐዲስም አንዲህ ይላሉ፡ (ሦስት ሰዎች ጸሎታቸው 
አይመለስም፡ ፍትሃዊ መሪ፣ ጾመኛ እስከሚያፈጥር ድረስ፣ የተበዳይን ጸሎት ፈጣሪ 
ከደመና በላይ ያነሳታል የሰማይ በሮችም ይከፈቱላታል፡፡ ጌታም (ዐ.ወ.) እንዲህ 
ይላል በአሸናፊነቴ እምላለሁ ከጊዜም በኋላ ቢሆንም እንኳ ድል አንዲተቀዳጂ 
አድርጋለሁ)፡፡ 

ከነዚያ ከረመዳን ወር መለያ ነገሮች ዋናው ደግሞ አላህ (ዐ.ወ.) ይህን ወር ከእሳት 
ነፃ መሆኛ ወር ማድረጉ ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (የረመዳን 
የመጀመሪያ ሌሊት በገባ ጊዜ ሰይጣናትና አመጸኛ አጋንንት ይጠፈራሉ፡፡ የገሀነም 
በሮች ይዘጋሉ አንዱም እንኳ አይከፈትም፡፡ የጀነት በሮች ደግሞ ይከፈታሉ 
አንዱም እንኳ አይዘጋም፡፡ ከዚያም ለፋፊ እንዲህ በማለት ይለፍፋል፣ ደግ ነግር 
ከጃይ የሆንክ ሁሉ ወዲህ ና፣ ተንኮል ከጃይ የሆንክ ሁሉ ከተንኮልህ ተቆጠብ፡፡ 
(በዚህ ወር) ለአላህ ከእሳት ነፃ የሚያደርጋቸው (ባሮች) አሉት)፡፡በሌላ ሐዲስም 



እንዲህ ይላሉ፡ (ለአላህ በፊጥራ ጊዜ ከእሳት ነፃ የሚያደርጋቸው ባሮች አሉት፡፡ 
እሱም በየአንዳንዱ የረመዳን ሌሊት ነው)፡፡ ከእሳት ነፃ ሆነ ማለት አላህ (ዐ.ወ.) 
ይህን ታላቅ ተድላ የቸረው ሰው ምንም እሳት አይነካውም ማለት ነው፡፡ 

ጾም ከመልካም ስራ በሮች አንደኛው ነው፡፡ መለያውም ማንኛውም ባሪያ ከእሳት 
አጥብቆ የሚጠነቀቅበት መሆኑ ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ (ጾም 
አንድ ባሪያ ከእሳት የሚድንበት መከታ ነው)፡፡ በሌላ ሐዲስም እንዲህ ይላሉ፡ 
(እንድ ባሪያ በአላህ መንገድ አንድን ቀን አይጾምም አላህ በዚያ ቀን ምክኒያት 
አካሉን ከእሳት የሰባ ምጸው(ወራት) ያህል ያራቀው ቢሆን እንጂ)፡፡  

(ከርሳቸው አላህ ይወደድና) ሙኣዝ ኢብን ጀበል እንዲህ ብለዋል፡ አንድ ወቅት 
ከነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጋር አብሬ እጓዝ ነበር፡፡ አነድ ቀን ማለዳ በጣም ቀርቢያቸው 
መጓዝ ጀምርን፡፡ ገለል ብለው ባያኋቸውም ጊዜ እንዲህ አልኳችው፡ ያላህ 
መላክተኛ ሆይ ከእሳት አርቆ ጀነት የሚያስገባኝ ስራ ንገሩኝ፡፡ ያን ጊዜ እንዲህ አሉ 
(ስለአንድ ታላቅ ነገር ነው የጠየቅሀኝ፡፡ እሱም አላህ ላገራለት ሰው ገር ነው፡፡ በሱ 
ምንንም ነገር ሳታጀጋራ አላህን መገዛትህ፣ ስግደትን ደንቡን ጠብቀህ መስገድህ፣ 
ዘካን መስጠትህ፣ ረመዳንን መጾምህና በበይቱላህ ሃጅን ማድግህ ነው፡፡ ከዚያም 
አንዲህ አሉ፡፡ ስለመልካም ስራ በሮች ልንገርህን ጾም መከታ ነው፣ ምጽዋት ውሃ 
እሳትን እንደሚያጠፋ ሁሉ ኃጢያትን ያጠፋል)፡፡ እንዲሁም ጾም በእለተ ትንሳኤ 
አላህ (ዐ.ወ.) ምልጃቸውን ከሚቀበላቸው አማላጆች አንዱ ነው፡፡ ነብያችን 
(ሰ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (ጾምና ቁርኣን በቂያማ እለት ለአንድ ባሪያ ያማልዳሉ 
ጾም ጌታ ሆይ! እኔ በቀን ምግብና ፍተወትን ከልክየው ነበርና የሱን ምልጃ 
ተቀበለኝ ይላል፡፡ ቁርኣንም በሌሊት እንቅልፍን ከልክየው ነበርና የሱን ምልጃ 
ተቀበለኝ ይላል፡፡ ከዚያም ምልጃቸው ተቀባይነት ያገኛል አሉ)፡፡ 

እንዲሁም ጾም ከኣለህ ምህረትን ከሚያሰገኙ ነገሮች አንዱና ከጀነት መንገዶች 
አንደኛው መንገድ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ለጹዋሚ ባሮች ምህረት እንደሚያደርግና 
ታላቅ ምንዳም እንደሚሰጣቸው ቃል ገብቷል፡፡ እንዲህም ብሏል፡ 

َقانَِتاِت وَ  ْ ْلُمْسلِِمیَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِتِیَن َوال ِنَّ ا اِدَقاِت إ اِدقِیَن َوالصَّ الصَّ
ائِِمیَن  َقاِت َوالصَّ قِیَن َواْلُمَتَصدِّ َراِت َواْلَخاِشِعیَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ ِ اب َوالصَّ ِریَن  ِ اب َوالصَّ

اِكَرا َ َكثِیًرا َوالذَّ اِكِریَن هللاَّ َحافَِظاِت َوالذَّ ُُروَجُھْم َوالْ َحافِِظیَن ف ائَِماِت َوالْ ُھْم َوالصَّ َ ُ ل َعدَّ هللاَّ َ ِت أ
َْجًرا َعِظیًما  َمْغفَِرًة َوأ

ትርጉሙም (ሙስሊሞች ወንዶችና ሙስሊሞች ሴቶች፣ ምእምናንና ምእምናትም፣ 
ታዛዦች ወንዶችና ታዛዦች ሴቶችም፣ እውነተኛ ወንዶችና እውነተኛ ሴቶችም፣ 
ታጋሾች ወንዶችና ታጋሾች ሴቶችም፣ አላህን ፈሪዎች ወንዶችና አላህን ፈሪዎች 
ሴቶችም፣ መጽዋቾች ወንዶችና መጽዋቾች ሴቶችም፣ ጹዋሚዎች ወንዶችና 



ጹዋሚዎች ሴቶችም፣ (ካልተፈቀደ ስራ) ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች ወንዶችና 
ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች ሴቶችም፣ አላህን በብዙ አውሽዎች ወንዶችና አላህን 
በብዙ አውሽዎች ሴቶችም፣ አላህ ለነርሱ ምህረትንና ታላቅን ምንዳ 
አዘጋጅቶላቸዋል፡፡) ማለት ነው፡፡ ነብይችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ብለዋል፡ (ረመዳንን 
በሙሉ እምነትና ምንዳን አስቦ የጾመ ሰው ያለፈው ወንጀሉ ይማርለታል)፡፡ በዚህ 
በረመዳን ወር አንድ ሰው በኢባዳ ያሳለፋት ከሆነ ወንጀሎቹ የሚማሩለት 
የሆነቸው የቀድር ሌሊትም ትገኛለች፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ 
(የቀድርን ሌሊት በሙሉ እምነትና ምንዳን አስቦ በስግደት ያሳለፈ ሰው ያለፈው 
ወንጀሉ ይማርለታል)፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጾም ወደጀነት ከሚያደርሱ መንገዶች አንደኛው መንገድ 
መሆኑን ሲያበራሩ እንዲህ ይላሉ፡ (በጀነት ውስጥ የውጭ ክፍሏ ከውስጥ በኩል 
የውስጥ ክፍሏም ከውጭ በኩል የሚታይ የሆነች ክፍል አለች፡፡ ይህችን ክፍል 
አላህ ያዘጋጃት ምግብን ለመገበ፣ ቃሉን ልዝብ ላደረገ፣ ጾሙን ለቀጠለና ሰዎች 
ሲተኙ ተነስቶ ስግደት ለሰገደ ሰው ነው) (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ 
ሁረይራ የሚከተለውን አውርተዋል፡ የአላህ መላክተኛ ከእለታት አንድ ቀን 
ባልደረቦችን እንዲህ በማለት ጠየቁ፡ (ከናንተ ማነው ዛሬ ጾም ይዞ ያነጋ አቡ 
በክርም እኔ አሉ፡፡ እንደገናም እንዲህ አሉ (ከናንተ ማነው ዛሬ በሽተኛን የጠየቀው 
አሁንም አቡ በክር አኔ አለሁ፡፡ ነብያችንም (ከናንተ ማነው በአስክሪን ሽኘታ 
የተሳተፈው  እደገናም አቡ በከርም አኔ አሉ ነብያችንም ( ከናት ማነው ዛሬ 
ለምስኪን ምግብ የሰጠው አሁንም አቡ በክር እኔ አለ፡፡ ያን ጊዜ ነብይችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ አለ፡ (አነዚህ ባህሪዎች ባንድ ቀን ውስጥ በአንድ ሰው ባንድ ላይ 
አይሰባሰቡም አላህ ጀነት ያስገባው ቢሆን እንጂ)፡፡ አቡ ኡማማ አልባሂሊ የተባሉ 
ሰው ነብያችን ጋ (ሶ.ዐ.ወ.) ሄደው ያአላህ መላክትኛ ሆይ! በሱ ጀነት የምገባበትን 
ስራ እንዲሰራ እዘዙኝ በዚያን ጊዜ ንብያችን እንዲህ አሉ (ጾምን አጥበቀህ ያዝ አሱ 
አምሳያ የለውምና)፡፡ 

ጾም ስር መሰረቱን ማንም የማይደርስበት ከአላህና ከባሪያው መካከል ያለ ምስጢር 
ነው፡፡ አንድ ጾም የያዘ ሰው አላህ እንጂ ሌላ ፍጡር በማያየበት ቦታ ሊገኝ 
ይችላል፡፡ በዚያን ጊዜ በጾም አለህ እርም ያደረገውን ነገር መፈጸም ሲችል 
የሚታቀበው ሁሉን ነገር የሚያውቅ ጌታ በመኖሩ እርግጠኛ ስለሆነና ቅጣተን 
በመፍራት እንዲሁም ምንዳውን በመከጀል ብቻ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ላል፡ 

ْجَوٰى  ْرِض ۖ َما َیُكوُن ِمن نَّ َماَواِت َوَما فِي اْألَ َُم َما فِي السَّ َ َیْعل َنَّ هللاَّ ْم َتَر أ َ ل َ أ
ِالَّ ُھَو َراِبُعھُ  ْكَثَر َثَالَثةٍ إ َ لَِك َوَال أ ْدَنٰى ِمن َذٰ َ ِالَّ ُھَو َساِدُسُھْم َوَال أ ْم َوَال َخْمَسةٍ إ



َ ِبُكلِّ َشْيءٍ  ِنَّ هللاَّ ُوا َیْوَم اْلقَِیاَمِة ۚ إ َما َعِمل ِ ُئُھم ب مَّ ُیَنبِّ ْیَن َما َكاُنوا ۖ ثُ َ ِالَّ ُھَو َمَعھُمْ أ  إ
  َعلِیمٌ 

 

ትርጉሙም (አላህ በሰማያት ውስጥ ያለውን በምድርም ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያቅ መሆኑን 
አታይምን ከሦስት ሰዎች መሸካሾክ አይኖርም አርሱ አራተኛቸው ቢሆን እንጂ ከአምስትም 
(አይኖርም) እርሱ ስድስተኛቸው ቢሆን እንጂ ከዚያ ያነሰም የበዛም (አይኖርም) አርሱ የትም 
ቢሆኑ አብሯቸው ቢሆን እንጂ ከዚያም በትንሳኤ ቀን የሰሩትን ሁሉ ይነግራቸዋል፡፡ አላህ 
ነገሩን ሁሉ አዋቂ ነው) ማለት ነው፡፡ 

ጾም አላህ (ሱ.ወ.) ወደሱ በማስጠጋት ክብር ከሰጣቸውና ምንዳውን ለሱ ካደረጋቸው 
ኢባዳዎች አንዱ ነው ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንዲህ ይላሉ፡ (አላህ (ዐ.ወ.) አንዲህ ብሏል የሰው 
ልጅ የሰራው ስራው ሁሉ የራሱ ነው ጸም ሲቀር አሱ የኔ ነው አኔ በራሲ ምንዳውን 
እሰጣለሁ)፡፡ በሌላ ሓዲስም እንዲህ ብለዋል (የሰው ልጅ የሰራው ስራ ሁሉ እጥፍ ድርብ 
ይሆንለታል፡፡ አንድ መልካም ስራ አስር እጥፍ አስከ ሰባት መቶም እጠፍ ይሆንለታል፡፡ አላህ 
አንዲህ ብሏል ጾም ሲቀር እሱ የኔ ነው እኔ በራሴ ምንዳውን እሰጣለሁ…) በመሆኑም የእምነቱ 
ሊቆች ‹ጾም ከሌሎች ኢባዳዎች ለመብለጡ አለህ (ሱ.ወ.) ጾም የኔ ነው ማለቱ ብቻ በቂ ነው 
ይላሉ፡፡ ይሀውም ጾም ይዩልኝ ይስሙልኝ የማይገባበት ለአላህ የጠራ ኢባዳ በመሆኑ ነው፡፡ 

ጾመኛ ሰው መንጊዜም የፈጣሪውን ትእዛዝ ይከታተላል፣ በዚህ በተባረከ ወርም አላህ ከእሳት 
ነፃ ከሚደርጋቸው ባሮች ውስጥ ለመካተት ተስፋ በማድረግም ችሮታውን ለማግኘት ጥረት 
ያደርጋል፡፡ 

ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንትም ከአላህ ምህረትን እለምናለሁ፡፡ 

መስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሳለም የነብያትንና 
የመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ 
ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 

ሙስሎም ወንድሞች 

ከእሳት ነፃ የሚያደርገው ጾም ያ ጾመኛውን ከመጥፎ ባህሪ ሁሉ የሚገታ፣ ከሱና ከወንጀል 
መካከል ጠንካራ አጥር የሚሆነውና የጾመ መሰረትና ፍሬ የሆነውን አላህን መፍራትን እውን 
የሚያደርገው ጾም ነው፡፡ በመሆኑም እርም ነገር ከመብላት፣ የሰውችን ክብር ከመንካት፣ 
አንዲንም ሰው ከማማት፣ ሰዎችን ከማጣላትና በሀሰት ከመመስከር ሊቆጠብ ይገባል፡፡ አላህ 
የሚወደውን እንጂ አለመናገር፣ አንዲሁም የጾመኞችን ባህርይ በመላበስ በደግ ነግር መከላከል 
እንጂ ለመጥፎ ነገር መጥፎ አጸፋ አለመስጠት ይጠበቅበታል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ይላል፡ 

َْعَرُضوا َعْنھُ  َّْغَو أ َذا َسِمُعوا الل ِ   َوإ

ትርጉሙም (ውድቅንም ቃል በሰሙ ጊዜ ከርሱ ይርቃሉ) ማለት ነው፡፡ 

َّْغِو ُمْعِرُضونَ  ِذیَن ُھْم َعِن الل َّ   َوال



ትርጉሙም (እነዚያም አነርሱ ከውድቅ ንግግር ራቂዎች) ማለት ነው፡፡ 

ْحَسنُ  َ ِتي ِھَي أ َّ َْع ِبال  اْدف

ትርጉሙም (በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው (ጠባይ) መጥፎይቱን ገፍትር) ማለት ነው፡፡ 

 

ነብየችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ብለዋል፡ (ጾም መከታ ነው፡፡ አንዳችሁ ጾም በሚይዝበት ቀን 
እርኩስ ቃል አይናገር፣ ድምጹንም ከፍ አያድርግ አንድ ሰው ቢሳደበው ወይም ሊታገለው 
ቢሞክር እኔ ጾመኛ ነኝ ይበል)፡፡ አንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፡ (ጾም ማለት 
ከመብል መጠጥ መታቀብ አይደለም፡፡ ነገር ግን ጾም ማለት ከውድቅና እርኩስ ቃል መታቀብ 
ነው)፡፡ አንድ ሰው ከአገር የሌለ ውንድሙን ክብር በመጠበቅም ከእሳት ነፃ ሊሆን ይችላል፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ብለዋል፡(ከሃሜት የወንድሙን ሰጋ የተከላከለን ሰው አላህ 
በእውነት ከእሳት ነፃ ሊያደርገው ይገባል)፡፡ 

እውነተኛ ጹዋሚ የሚባለው ያ በጾም ምንዳ የሚጠቀመው ጾመኛ ነው፡፡ ይህም ጾመኛ የጾሙ 
ገጽታ ለሰዎች በሚያሳየው ጠባይ ጎልቶ ይታያል፡፡ ምክኒያቱም ጾም ጾመኛን የነፍሱን ልጓም 
መቆጣጠርንና ማስተካክልን ያስተምራልና፡፡ ነፍስ ሁሉ ጌታዬ የጠበቃት ካልሆነች በስተቀር 
በመጥፎ ነገር በእርግጥ አዛዥ ናት፡፡ አንድ ሰው ነፍሱን ያለልጓም የለቀቃት ከሆነ ጥፋት ወስት 
ተከተዋለች፡፡ ነገሮቹዋን ከተቆጣጠረ ግን ወደከፍተኛ ደረጃና ወደፈለገው ቦታ እንዲታደርሰው 
ሊገራት ይችላል፡፡ ይህ ተግባር ታዲያ የጌታን ታላቅነት በማሰብ ሆዱ፣ ብልቱ፣ ምላሱና መላ 
አካላቱ አላህ (ዐ.ወ.) እርም ካደረገው ነግር ሁሉ በእምነት ለጾመ ሰው እንጂ እውን ሊሆን 
አይችልም፡፡ 

እንዲሁም እውነተኛ ጾመኛ የሚባለው መልካምን ስራ ለጌታው በማጥራት የሚያበዛና 
ተቀባይነት ያገኝ ይሆን ወይስ ይመለስብኝ ይሆን እያለ የሚሰጋ ሰው ነው፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) ነብዩ 
ኢብራሂም የተከበረውን ካዕባ እንዲገነቡ በታዘዙ ጊዜ የነበሩበትን ሁኔታ እንዲህ በማለት 
ይገልጽልናል፡ 

ْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ  ِ َْرفَُع إ ِْذ ي ْنَت َوإ َ ََّك أ ن ِ ا إ َّْل ِمنَّ ََقب َنا ت َّ ِْسَماِعیُل َرب ْیتِ َوإ
ِمیعا  اْلَعلِیمُ  لسَّ

ትርጉሙም (ኢብራምና ኢስማኢልም ጌታችን ሆይ ከኛ ተቀበል አንተ ሰሚውና አዋቂው አንተ 
ነህና የሚሉ ሲሆኑ ከቤቱ መሰረቶችን ከፍ ባደረጉ ጊዜ (አስታውስ) ማለት ነው፡፡ 

(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይዲና አሊ እንዲህ ይሉ ነበር፡ ከስራ ይልቅ ለተቀባይነቱ 
ትኩረት ስጡ እንዲህ የሚለውን የአላህን ቃል አልሰማችሁምን ፡ 

 

تَِّقیَن   مُ هُ ِمَن اْل بَُّل الّل قَ تَ ا یَ   ِإنَّمَ

 



ትርጉሙም (አላህ የሚቀበለው እኮ ከጥንቅቆቹ ብቻ ነው አለ) ማለት ነው፡፡ 

ጌታዬ ሆይ ከእሳት ነፃ ከደረግሃቸውና ስራቸው ከተቀብለካቸው ባሮችህ አድርገን ፡፡ 
 


