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ረመዳን የልግስና፣ የቸርነትና  የድሎች ወር 

  
 
ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ 

ْجُرُھْم عِ  َ ا َوَعَالنَِیًة َفلَُھْم أ ًّ ِ ِسر ِاللَّْیِل َوالنََّھار ْمَوالَُھْم ب َ لَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أ ِِّھْم َوَال ا ْنَد َرب
ُونَ   .َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم َيْحَزن

  
ትርጉሙም (እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በሌሊትና በቀን በድብቅም በግልጽም የሚለግሱ ለነርሱ 
በጌታቸው ዘንድ ምንዳቸው አላቸው፡፡ በነርሱም ላይ ፍርሃት የለባቸውም እነርሱም አያዝኑም) 
ማለት ነው፡፡ ለአለው ለአለማቱ ጌታ ይገባው፡፡ 
  ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጀጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ 
እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም በተከበረው ሓዲሳቸው (አንድም በአላህ ባሮች ላይ የሚነጋ ሌሊት 
የለም ሁለት መልኣኮች ወርደው አንደኛው ፡ ጌታዬ ሆይ ለጋሽን ሰው በለገሰው ነገር ምትክ ስጠው 
ሌላኛው ደግሞ ጌታዬ ሆይ ግነዘቡን ጨምድዶ ያዘን ሰው ጥፋትን ፍረድበት የሚሉ ቢሆን 
እንጂ)፡፡ 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፡፡  
የአስልምና ሃይማኖት የላቀ ደረጃ ያለቸው እሴቶችና አርኣያነት ያላቸው መልካም መግባሮች 
ሃይማኖት ነው፡፡ ከነዚህ ንጹሁ ሃይማኖታችን ከሚያዝባቸውና እንዲንላበሳቸው ከሚያዘን 
መልካም ምግባሮች አንዱ የቸርነት ጠባይ ነው፡፡ ይህ ምግባር የአላህ መልእክተኞች ምግባርና 
የጻዲቃን ባህርይ ነው፡፡ በዚህ ምግባር አማካይነት ከሰዎች መካከል ፍቅር፣ መዋደድና ወንድማዊ 
ስሜት ይሰፍናሉ፡፡ እሱም ታድያ በመተሳሰርና በስጦታ የታነጸ በታማኝነትና ቃል አክባሪነት 
የተሞላ ጠንካራና ውሁድ ማህበረሰብ ያዋቅራል፡፡ በሱም እንዲህ የሚለው የነብያችን(ሶ.ዐ.ወ.) 
ቃል ጎልቶ ይታይበታል (ምእምናን በመዋደዳቸው፣ በመተዛዘናቸውና በመተሳሰባቸው ከሱ አንዱ 
ክፍል በሚታመም ጊዜ ሌሎችም አካላት እንቅልፍ በማጣትና በመሰቃየት እንደሚጠራሩለት አንድ 
አካል ናቸው)፡፡ 

ቸርነት ግኝነቱ የተረጋገጠ የሆነውና በረከት የሚያወርደው የፈጣሪ ባህርይና ከደጋግ ስሞቹም 
አንደኛው ስሙ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እሱ ያ በሩ የማይዛጋ፣ ስጦታው የማያልቅ፣ እሱን የሚለምን 
ባዶውን የማይመለስና በሱም ተስፋ የጣለ ተስፋው የማይመነምን ለጋሽና ስጦታው የሰፋ ጌታ 
ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (አላህ ቸር ነው ቸርነትነም ይወዳል መልካም ምግባርን 
ይወዳል መጥፎውን ደግሞ ይጠላል)፡፡ በሌላ ሐዲስም (አላህ ቸር ነው ቸርነትን ይወዳል፣ ለጋስም 
ነው ልግስናንም ይወዳል) ይላሉ፡፡ በሌላ የተቀደሰ ሐዲስም አላህ እንዲህ ይላል ብለዋል(…ባሮቼ 
ሆይ! እኔ ቅንን መንገድ ከመራሁት በስተቀር ሁላችሁም በጥሜት ውስጥ ናችሁ፡፡ ቅንን መንገድ 
እንዲመራችሁ ለመኑኝ ቅኑን መንገድ እመራችኋለሁ፡፡ ባሮቼ ሆይ! እኔ ከመገበሁት በስተቀር 
ሁላችሁም ረሀብተኞች ናችሁ፡፡ ምግብን ከኔ ለምኑ እኔ ምግብን እሰጣችኋለሁ፡፡ ባሮቼ ሆይ! እኔ 



ካለበስሁት በስተቀር ሁላችሁም እርዝተኞች ናችሁ  ከኔ ልብስን ለምኑ እኔ ልብስን እሰጣችኋለሁ 
ባሮች ሆይ እናንተ በሌትም በቀንም ስህተትን ተፈጽማላችሁ እኔ ወንጀልን በሙሉ እምራለሁ ከኔ 
ምህረትን ለምኑ እኔ ምህረት አደርግላችኋለሁ… ባሮች ሆይ! ከናንተ የመጀመሪያችሁም 
የመጨረሻችሁም፣ ሰዋችሁም ጅናችሁም በአንድ ቦታ ቆመው ቢለምኑኝና ለያንዳንዱም ሰው 
የጠየቀውን ሁሉ ብሰጠው ያ ስጦታ ከኔ መንግስት መርፌ በባህር ገብታ ስትወጣ የምታጎለውን 
ያህል እንጂ አያጎለም) 

እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ (የአላህ እጅ ወሰን በሌለው ሲሳይ የተሞላ ነው፡፡ ሌት 
ተቀን የማያቋርጥ ስጦታ አያጓድለውም ምድርና ሰማን ከፈጠረ ጀምሮ የሰጠውን ሁሉ አያችሁን 
ይህ ሁሉ በእጁ ካለው ሲሳይ ምንም አላጓደልም)፡፡ 

የተከበረው ቁርኣንም ቸርነት የነብያትና የአላህ መልእክተኞች ባህርይ መሆኑን በኢብራሂም (ዐ.ሰ.) 
ታሪክ አማካነት እንዲህ በማለት ገልጧል፡ 

ْبَراِھیَم اْلُمْكَرِمیَن  ِ َتاَك َحِدیُث َضْیِف إ َ ْ أ َ َسالٌم َقْوٌم ُمنَكُرونَ * َھل ُوا َسالًما َقال ْیِھ َفَقال َ ُوا َعل ْذ َدَخل ِ  . إ
ِعْجٍل َسمِ  ِ ْھلِِھ َفَجاَء ب َ َٰى أ ل ِ ُونَ .  ینٍ َفَراَغ إ ُكل ْ َال َتأ َ َ أ ْیِھْم َقال َ ل ِ َبُھ إ   َفَقرَّ

ትርጉሙም (የተከበሩት የኢብራሂም እንግዶች ወሬ መጥቶሃልን   በርሱ ላይ በገቡና ሰላም ባሉ 
ጊዜ (አስታውስ) ሰላም ያልታቃችሁ ህዝቦች ናችሁ አላቸው፡፡ ወደቤተሰቡም ተዘነበለ፡፡ 
ወዲያውም የሰባ ወይፈን አመጣ፡፡ ለነርሱም (አርዶና ጠብሶ) አቀረበው፡፡ አትበሉም ወይ 
አላቸው) ማለት ነው፡፡ 

ነብዩ ኢብራሂም ከቸርነታቸው ብዛት የእንግዶች አባት የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

አላህ (ዐ.ወ.) የሱን ችሮታና ተጨማሪ ትሩፋቱን እንዲናገኝ አንዳችን ሌላችንን እንዲናከብር እንዲህ 
በማለት አዟል፡ 

ُمَھاِجِریَن فِي سَ  َمَساِكیَن َوالْ ُْرَبٰى َوالْ ق ولِي الْ ُ ْن ُیْؤُتوا أ َ َعِة أ َْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ ف ُو الْ ول ُ َتِل أ ْ ۖ  َوَال َیأ ِ یِل هللاَّ ِ ب
 ُ َیْعف ُوٌر َرِحیمٌ َولْ ُ َغف ُكْم ۗ َوهللاَّ َ ُ ل ْن َیْغِفَر هللاَّ َ وَن أ َال ُتِحبُّ َ َیْصَفُحوا ۗ أ  . وا َولْ

ትርጉሙም (ከናንተም የችሮታና የክብረት ባለቤቶች የሆኑት ለቅርብ ዘመዶችና ለድሆች በአላህም 
መንገድ ለተሰደዱ ሰዎች ላይሰጡ አይማሉ፡፡ ይቅርታም ያደርጉ፡፡ (ጥፋታቸውን) ይለፉም አላህ 
ለናንተ ሊምር አትወዱምን  አላህም መሃሪ አዛኝ ነው) ማለት ነው፡፡ 

እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንዲህ ይላል፡ 

ْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل فِي ُكلِّ ُسْنُبلَ  َ ٍة أ ِ َكَمَثِل َحبَّ یِل هللاَّ ِ ُھْم فِي َسب َ ْمَوال َ ُوَن أ ِذیَن ُیْنِفق َّ ُ َمَثُل ال ٍةۗ  َوهللاَّ ٍة ِماَئُة َحبَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ   . ُیَضاِعُف لَِمْن َیَشاُء ۗ َوهللاَّ

ትርጉሙም (የእነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለግሱ ሰዎች (ልግስና) ምሳሌ በየዘለላው 
ሁሉ መቶ ቅንጣት ያለባቸውን ሰባት ዘለላዎች እንደ አበቀለች አንድት ቅንጣት ብጤ ነው፡፡ 



አላህም ለሚሻው ሰው (ከዚህም በላይ) ያነባብራል አላህም ችሮታው ሰፊ አዋቂ ነው) ማለት ነው፡
፡ 

እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንዲህ ይላል፡ 

َمْغِربِ  َمْشِرِق َوالْ ُّوا ُوُجوَھُكْم قَِبَل الْ ْن ُتَول َ ِبرَّ أ ْیَس الْ َ َمَالئَِكِة  ل َیْوِم اْآلِخِر َوالْ ِ َوالْ َّ رَّ َمْن آَمَن ِبا ِ ب ِكنَّ الْ َٰ َول
ی ِ ب َمَساِكیَن َواْبَن السَّ َیَتاَمٰى َوالْ ُْرَبٰى َوالْ ق ِھ َذِوي الْ َٰى ُحبِّ َماَل َعل یِّیَن َوآَتى الْ ِ ب ِكَتاِب َوالنَّ ائِلِینَ َوالْ   ِل َوالسَّ

ትርጉሙም (መልካም ስራ ፊቶቻቸሁን ወደምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ማዞር አይደለም፡፡ ግን 
መልካም ስራ በአላህና በመጨረሻው ቀን፣ በመልአክትም በመጽሐፍትም በነብያትም ያመነ ሰው 
ገንዘብንም ከመውደዱ ጋር ለዝምድና ባለቤቶችና ለየቲሙች ለምስኪኖችም ለመንገደኞችም 
ለለማኞችም … የሰጠ ሰው ስራ ነው) ማለት ነው፡፡ 

አሁንም በሌላ አንቀጽ እንዲህ ላል፡ 

ِسیرً  َ ِھ ِمْسِكیًنا َوَیتِیًما َوأ َٰى ُحبِّ َعاَم َعل ِ َال ُنِریُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال .  اَوُیْطِعُموَن الطَّ َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِھ هللاَّ نَّ ِ إ
َنا َیْوًما َعُبوًسا َقْمَطِریًرا.  ُشُكوًرا ا َنَخاُف ِمْن َربِّ نَّ ِ اُھْم َنْضَرًة .  إ َّ َیْوِم َوَلق لَِك الْ ُ َشرَّ َذٰ َفَوَقاُھُم هللاَّ

  .َوُسُروًرا

ትርጉሙም (ምግብንም ከመውደዳቸው ጋር ለደሀ፣ ለየቲምም፣ ለምርኮኛም ለእስረኛም ያበላሉ፡፡ 
የምናበላችሁ ለአላህ ወዴታ ብቻ ነው፡፡ ከናንተ ዋጋንም ማመስገንንም አንፈልግም፡፡ እኛ (ፊትን) 
የሚያጨፈግግን ብርቱን ቀን ከጌታችን አንፈራለንና (ይላሉ)፡፡ አላህም የዚያን ቀን ክፋት 
ጠበቃቸው (ፊታቸው) ማማርንና መደሰትንም ገጠማቸው)  ማለት ነው፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንዲህ ይላሉ (ከገንዘብህ ምጽዋትን ስጥ አላህ ለአንተ ይሰጠሃልና) 

የረመዳን ወር የልግስና፣ የችሮታ፣ የመናኘትና የስጦታ እንዲሁም የትብብር ወር ነው፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) የቸሮች ቸር ሲሆኑ ችሮታቸው በጣም የሚበዛው በረመዳን ወር ነበር፡፡ (ከርሳቸው አላህ 
ይወደድና) ኢብን አባስ አንዲህ ብለዋል (ነበያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የቸሮች ቸር ነበሩ ችሮታቸው እጅጉን 
የሚበዛው በረመዳን ወር ከጅብሪል ጋር በሚገናኙበት ወቅት ነበር፡፡ ከጀብሪል ጋር በየሌሊቱ 
እየተገናኙ ቁርኣንን ይማማሩ ነበር፡፡ በአላህ ይሁንብኝ የአላህ መልእክትኛ በመልካም ችሮታቸው 
ከልቅ ንፋስ የበለጠ ፈጣን ነበሩ፡፡ 

ነብያችን (ሶ.አወ.) በማንኛውም ሁኔታ ድሆችን አንዲንመግብ እንዲህ በማለት የሚያዙ ቢሆንም፡ 
(እናንተ ሰዎች ሆይ! ሰላምታን አሰራጩ፣ ምግብንም መግቡ፣ ሌሊት ሰዎች ሲተኙም ተነስታችሁ 
ስገዱ፡፡ በሰላም ጀነትን ትገባላችሁና)፡፡ እንዲሁም በማንናውም ጊዜ እንግዳን ማስተናገድ ታለቅ 
ምንዳ ያለው መሆኑን እንዲህ በማለት የሚያበስሩ ቢሆንም፡ (በአላህና በመጨረሻው ቀን 
የሚያመን ሁሉ እንግዳውን ያክብር)፡፡ 

ምግብ ማብላትም ሆነ እንግዳን ማስተናገድ በዚህ በረመዳን ወር ምንዳው እጅግ ታላቅና ከፍተኛ 
መሆኑን እንዲህ በማለት ገልጸዋል፡ (አንድን ጾመኛ ያስፈጠረ ሰው የዚያን የጾመኛውን ያህል መንዳ 
ያገኛል፡፡ ይሁን እንጂ የጾመኛው ምንዳ ምንም አይቀንስም) አንድን ጾመኛ የሚለው የነብያችን 



ቃል ሀብታምንም ደሀንም ዘመድንም ወዳጅንም የሚያካትት መሆኑን የእምነቱ ሊቆች 
አመልክተዋል፡፡ አንዲሁም ይህ ሐዲስ ችግርን ማቃለልንም ሆነ ጉዳይ ማውጣትን አልፎ 
በቤተስብ፣ በጓደኛና በባልደረባ ማእድ በመሰባሰብ ከሰዎች መካከል ያለውን ትስስር ማጠናከርን 
ይጠቁማልም ይላሉ፡፡ 

ከላይ የተጠቀሰው ሐዲስ አሁንም ወደኢፍጣር መጥራትን፣ ምግብ ወደሱ መላክን፣ ስጦታ 
ማበርከትንና የኢፍጣር ማዘጋጃ ገንዘብ መስጠን የሚያካትት በመሆኑ በዚህ በተከበረው ወር 
እጦትን በማስወገድ ትብብርን እውን ማድረግ እንዲሁም ከሰዎች መካከል ያለውን የማህበራዊ 
ትስስር መጠናከር የሚሉትን ሁለት አላማዎች እቅፏል ይላሉ፡፡ 

(ከነርሱ አላህ ይውደድና) ባልደረቦች የአላህን ውዴታ በመከጀል በገንዘብም ሆነ በአካል አርአያነት 
ያለቸውን በርካታ የስጦታ፣ የልግስናና የችሮታ ተግባራት ይፈጽሙ ነበር፡፡ በተለይም በችግርና 
በመከራ ጊዜ የነበራቸው ትብብርና መረዳዳት እጅጉን የሚደነቅ ነበር፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
የአሽኣርዪዎችን ቤተሰብ ትብብረና መረደዳት አንዲህ ሲሉ አሞካሽተዋል፡ (አሽአርዪዎች በጠርነት 
ገዚ ስንቃቸው ሲያልቅባቸው ወይም መድና ከተማ የልጆቻቸው ምግብ አነስተኛ በሆነ ጊዜ 
ያለቸውን ሁሉ በአንድ ጨርቅ ያከማቹና በአንድ እቃ ወስጥ አድርገው እንደገና እኩል ይካፈሉታል 
አነሱ የኔ ወገን ናቸው እኔም ደግሞ የነሱ ወገን ነኝ)፡፡ 

(ከርሳቸው አላህ ይወደድና) አነስ ኢብን ማሊክ እንዲህ ብለዋል፡ አቡ ጠልሓ የተባሉት ሰው 
መዲና ውስጥ ከአንሷሮች የበለጠ ባለጸጋ ነበሩ ከንብረታቸው በጣም የሚወዱት (በይሩሓእ) 
የተባለውን አትክልት ነበር፡፡ መስጊዱ ፊትለፊት ነበርና ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እየገቡ በወስጡ ካለው 
ጥሩ ውሃ ይጠጡ ነበር፡፡ እንዲህ የምትለዋ አንቀጽ በወረደች ጊዜ፡ 

ا ُتِحبُّونَ  ُوا ِممَّ ٰى ُتْنفِق رَّ َحتَّ ِ ب ُوا الْ َْن َتَنال  ل

(የምትወዱትን እስከምትለግሱ ድረስ በጎን ስራ (ዋጋውን) አታገኙም ) ምተለዋ አንቀጽ በወረደች 
ጊዜ አቡ ጠልሓ ወደነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሄዱና የአላህ መላክተኛ ሆይ! ታላቁ አላህ (የምትወዱትን 
አስከምትለግሱ ድረስ በጎን ስራ አታገኙም) የምተለውን አንቀጽ በርሰዎ ላይ አወረደ ከንብረቴ 
ሁሉ የመወደው (በይሩሓእ) ነው፡፡ እሱን ከአላህ ዘንድ ምንዳውንና ድልቡን  የምጠበቀው ስጦታ 
አድረግሁት፡፡ የአላህ መላክተኛ ሆይ! እርሰዎ በአላህ ፈቃድ ለሚፈልጉት ይስጡት አሉ፡፡ ያን ጊዜ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጎሽ ያ ትርፋማ ገንዘብ ነው አዎ ያ ትርፋማ ገንዘብ ነው አሉና ያልከውን ሰማሁ 
እኔ ለዘመዶችህ አድርገው አላለሁ አሉ፡፡ አቡ ጠልሓም አንዳልኩኝ አደርጋለሁ አሉና 
ለዘመዶቸዎና ለአጎተዎ ልጆች አከፋፈሉት) 

(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን ዑመር እንዲህ ብለዋል፡ (ከነብያችን ባልደረቦች አንዱ አንዲት 
ፍየል ስጦታ መጣችላቸው እርሳቸውም አገሌ ወንድሜና ልጆቹ ከኛ የበለጠ ይህች ፍየል 
ታስፈልጋቸዋለች በማለት ላኩላቸው ያኛውም እንደዚሁ አደረጉ በዚህ መልኩ ሰባት ቤት ዞራ 
ወደመጀመሪያው ሰውዬ ተመለሰች፡፡ የንጊዜ አንዲህ ምትለው አንቀጽ ወረደች፡ 

َى َوُیْؤثُِرونَ  ُِسِھمْ  َعل ْنف َ َوْ  أ ِ  َكانَ  َول   َخَصاَصةٌ  ِھمْ ب



ትርጉሙም(በነሱ ላይ ችግር ቢኖርባቸውም በነፍሶቻቸው ላይ ሌላውን ይመርጣሉ…) ማለት ነው፡
፡ ባልደረቦች በዚህ መልኩ በልግስናና በቸርነት ይፎካከሩ ነበር፡፡ የአላህና የመልእክትኛውን 
ትእዛዝ ለመፈጸምና ለልግስናና ችሮታ ባለቤቶች አላህ ያዘጋቸውን ምንዳ በመከጀል በስጦታ 
ይሽቀዳደሙ ነበር፡፡ 

እኛ በአሁኑ ወቅት ይህን ዓይነት ባህርይ ለመላበስ እጅጉን ያስፈልገናል፡፡ የነብያችንን አስተምህሮ 
መሰረት በማድረገም ከስስምነትና ንፉግነት ገጽታ ልንርቅ ይገባል፡፡ ነብያችን (ሰ.አ.ወ.) አንዲህ 
ይላሉ፡ (አጠገቡ ያለው ጎረቤቱ መራቡን እያወቀ እሱ ጠግቦ ያደረ ሰው በኔ አላመነም)፡፡  
እንዲሁም በሌላ ሐዲስ አንዲህ ይላሉ፡ (አንተ የሰው ልጅ ሆይ! የተረፈህን ብትሰጥ ላንተ መልካም 
ነው ሳትሰጥ ብትቀር ደግሞ ለአንት መጥፎ ነው፡፡ የሚበቃህ ብቻ ከሆነ ግን አትወቀስም፡፡ ስትሰጥ 
ደግሞ ቀለባቸውን መስፈር ግድ በሆነብህ ዘመዶችህ ጀምር ሰጭ የሆነው የላይኛው አጅ ተቀባይ 
ከሆነው የታችኛው እጅ የተሻለ ነው)፡፡ 

እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፡ (ትርፍ የጭነት ከብት ያለው ሰው የጭነት ከብት 
ለሌለው ሰው ይስጥ፡፡ ትርፍ ስንቅ ያለውም ስንቅ ለሌለው ሰው ይስጥ)፡፡ 

ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንተም ከአለህ ምህረትን እለምናለሁ፡፡ 

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

ሙስሊም ወንድሞች 

እጅግ በጣም ታላቅና ከፍተኛ ልግስናና ቸርነት የሚባለው እራሱን መለግስና ራሱን በችሮታ 
አሳልፎ መስጠት ነው፡፡ እሱም የቸሮች ባህሪይና የክቡራን ገጽታ፣ ከራሱ ሰዎችን የማስቀደም 
ምግባር ከፍተኛው ደረጃ ነው፡፡ ባለቅኔ እንዲህ ይላል፡ 

ንፉግ በሰሰተ ጊዜ ራሱን ይለግሳል   የራስ ልግስናም የልግስና ቁንጮ ነው 

ከራስ ልግስና ታላቁ ደግሞ አገሩን፣ ድንበሩን፣ ወገኑንና ክብሩን ለመጠበቅ ድንበር አስከባሪ 
ወታደር የሚያደርገው መዋደቅ ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (በአላህ መንገድ አንድ 
ቀን ዘብ መቆም ከዚህች አለምና በውስጧም ከለው ነገር ሁሉ የበለጠ ነው)፡፡ በሌላ ሐዲስም 
እንዲህ ይላሉ፡ (ሁለት ዓይኖች እሳት ፈጽሞ አትነካቸውም፡፡ አንደኛዋ አላህን በመፍራት ያነባች 
ዓይን ስትሆን ሁለተኛዋ ደግሞ በአላህ መንገድ በጥበቃ ያነጋች ዓይን ናት)፡፡ አሁንም በሌላ ሐዲስ 
እንዲህ ይላሉ፡ (በኋላ እሳት ሊነካው የአንድ የአላህ ባሪያ እግር በአላህ መንገድ አፈር  
አይለወስም)፡፡ አንድ ሰው የራስ ልግስናን ሲፈጽም በዚህች አለምና በመጨው አለም የስኬት 
ዋስትና እንደሚያገኝ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ በማለት አብስሯል፡ 

 روا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحونيا أيھا الذين آمنوا اصبروا وصاب



ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ታገሱ ተበራቱም (በጦር ኬላ ላይ) ተሰለፉም ትድኑም ዘንድ 
አላህን ፍሩ)፡፡ 

የረመዳን ወር የድሎች ወር መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) ምእምናን ከጥላቶቻቸው ጋር 
ሲነጻጸር ቁጥራቸውና ስንቃቸው እጅጉን ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር አላህ ድልን የቸረበት ታላቁ የበድር 
ጦርነት በዚሁ በረመዳን ወር ነው የተከናወነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ይላል፡ 

ُكْم َتْشُكُرونَ  َّ َعل َ َ ل ُوا هللاَّ ق ٌة ۖ َفاتَّ َّ ِذل َ ْنُتْم أ َ َبْدٍر َوأ ِ ُ ب َقْد َنَصَرُكُم هللاَّ َ ُكْم   .َول ْن ُیِمدَّ َ َْن َیْكِفَیُكْم أ ل َ ُمْؤِمنِیَن أ ُوُل لِلْ ْذ َتق ِ إ
َمَالئَِكِة ُمْنَزلِینَ  ُكْم ِبَثَالَثِة آَالٍف ِمَن الْ َذا ُیْمِدْدُكْم  . َربُّ ُتوُكْم ِمْن َفْوِرِھْم َھٰ ْ ُوا َوَیأ ق ْن َتْصِبُروا َوَتتَّ ِ َٰى ۚ إ َبل

ِمینَ  َمَالئَِكِة ُمَسوِّ َخْمَسِة آَالٍف ِمَن الْ ِ ُكْم ب ِھۗ  َوَما   .َربُّ ِ ُوُبُكْم ب ل ُ ُكْم َولَِتْطَمئِنَّ ق َ ِالَّ ُبْشَرٰى ل ُ إ َُھ هللاَّ َوَما َجَعل
ِالَّ مِ  َحِكیِم النَّْصُر إ َعِزیِز الْ ِ الْ  ْن ِعْنِد هللاَّ

ትርጉሙም (በበድርም እናንተ ጥቂቶች ሁናችሁ ሳለ አላህ በእርግጥ ረዳችሁ፡፡ አላህንም 
ታመሰግኑት ዘንድ ፍሩት፡፡ ለምእምናን ጌታችሁ በሦስት ሺህ መላእክት የተወረዱ ሆነው 
ቢረዳችሁ አይበቃችሁምን በምትል ጊዜ (አስተውስ)፡፡ አዎን ብትታገሱና ብትጠነቀቁ ከዚህም 
ፍጥነታቸው (ጥላቶቻችሁ) ቢመጡባችሁ ጌታችሁ ምልክት ባላቸው አምስት ሺህ መላእክቶች 
ይረዳችኋል፡፡ አላህም (እርዳታውን) ለናንተ ብስራትና ልቦቻችሁ በርሱ እንዲረኩ እንጂ 
አላደረገም፡፡ ድልም መንሳት አሸናፊ ጥበበኛ ከሆነው አላህ ዘንድ እንጂ ከሌላ አይደለም) ማለት 
ነው፡፡ መካ የተከፈተውም በዚሁ በረመዳን ወር ነው፡፡ በዚሁ በስምንተኛው የሂጅራ አመት 
በተካሄደው ጦርነት ድልን የተቀዳጁት ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ምህረት በማድረግ፣ ይቅር በማለትና 
በእዝነት አርአያነት ያለው ታለቅ የመልካም ምግባር ተግባር ፈጽመዋል፡፡ ከድሉ በኋላ 
ሲያሰቃየዋቸው የነበሩትን፣ ከአገር ያበረሯቸውን ሊገድሏቸው ሲዶልቱባቸው የነበሩትን ሰዎች 
ሰብስበው እንድህ አሏቸው (እኔ ምን አደርጋችሁ ይመስሏችኋል እነሱም ደግን ነገር አንተ 
የተከበርክ ወንድምና የተከበረ ወንድም ልጅ ነህና አሉ፡፡ እሳቸውም ሂዱ እናንት ከአሁን ጀምሮ ነፃ 
ናችሁ አሏቸው)፡፡ 

በረመዳን ወር በ1973ዓ.ም 1397 ሂ. የተካሄደው የረመዳን አስር የኦክቶበር ስድስት ጦርነት 
የተካሄደ ሲሆን ጠላት የማይበገር ይለው የነበረውን መከላከያ ጀግናው የግብጽ ጦር በአላህ ፈቃድ 
አፈራርሶበታል፡፡ የጠላትን ክብር አዋርዶ አለም ሁሉ ግብጽንና የግብጽ መከላከያ ኃይል 
አንዲያከብር አስገድዷል፡ የግብጽም ጦር መፈክር አላህ አክበር፣ ስግደት ቁርኣን ማንበብና 
እውነተኛ ጸሎት ስለነበር  አላህ ድል እንዲቀዳጅ አደረገው ጠላቱንም ለማባረር በቃ፡፡ እዚህ ላይ 
የግብጽ ጦር ሰራዊት አባላት ሀገረን፣ ሃይማኖትን፣ ምድርንና ክብርን ለመጠበቅ የሀገረን መሬት 
በደሙ ያጠጣውን ሰማእት ልናስታውስ ይገባል፡፡ 

ጀግናው የግብጽ ጦር ሰራዊት ለወድቷ ግብጽ ብሎም ለአረቡና ለሙስሊሙም ህበረትሰብ 
የደህንነት መከታ መሆኑን እነዲሁም የተንኮልና የሽብር ሃይሎችን በመፋለም ዛሬም ትግሉን 
እንደቀጠለ ነው፡፡ በየቀኑም ለሀገር ደህንት፣ ሰላምና ክብር መስዋእትነቱን አላቆመም፡፡ ሌላው 
በሰላም ሊኖር በሰማእትነት እየወደቀም የዚህን ሀገር አፈር ለመጠበቅ ምንጊዜም ዝግጁ መሆኑን 
ያረጋግጣል፡፡ ይህ ለረጅም ጊዜ የማሀበረሰቡ ጋሻና ጦር የሆነው መከላከያ ኃይል የሀገረን ድህንነት 



ለአደጋ ለማጋላጥና ሰላሙን ለማደፍረስ የሚያስብን ወገን እጅ ለመቁረጥ በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን 
ታሪክ ይመሰክራል፡፡ 

ጌታዬ ሆይ! መንፈሳችንን ቅኑን መንገድ ምራት፡፡ አንተ መልካም አጽጂዋ ነህና ከመጥፎ ነገርም 
አጽዳት፡፡ አንተ ወኪሏና መጠጊያዋ ነህና፡፡  

 

 
 
 

 


