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ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ሇባሌዯረቦቻቸው የሰጡት የምስክርነት ቃሌ፣ 

የበሊይነታቸው ማብራሪያና ከሱም የምንቀስመው ትምህርት፡፡ 

  

ምስጋና ሁለ በተከበረው  መጸሏፉ  

ًَ ّللّاُ َعْنُهْم وَ } ِض َبُعوُهم ِبإِْحَساٍن رَّ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواألَنَصاِر َوالَِّذٌَن اتَّ اِبقُوَن األَوَّ َرُضوْا َعْن ُُ َوالسَّ
 {َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها أََبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظٌمُ َوأََعدَّ 

ሇአሇው ሇአሇማቱ ጌታ የረገባው፡፡ ትርጉሙም (ከስዯተኞቹና ከረዲቶቹም ሲሆኑ የመጀመሪያዎቹ 
ቀዲሚዎች ከነዚያም በበጎ ሥራ የተከተሎቸው አሊህ ከነሱ ወዷሌ፡፡ ከርሱም ወዯዋሌ፡፡ 
በስሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸው ዘሇዓሇም ነዋሪዎች ሲሆኑ ሇነርሱ 
አዘጋጅቶሊቸዋሌ፡፡ ይህ ታሊቅ እዴሌ ነው፡፡) ማሇት ነው፡፡ 

  ብቸኛ ከሆነው ሇሱም አጀጋሪ ከሇሇው አሊህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምሊክ እንዯላሇ 
እመሰክራሇሁ፡፡ እንዱሁም ነብያችን ሰይዱና ሙሏመዴም የሱ ባሪያና መሌእክተኛ በመሆናቸውም 
እመሰክራሇሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ! በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባሌዯረቦቻቸውና አስከ እሇተ ቂያማ 
ዴረስ በመሌካም ምግባር በተከተሎቸው ምእምናን እዝነትህን፣ ሰሊምህንና በረከትህን አውርዴ፡፡ 

ከዚህም በመቀጠሌ፡ 

አሊህ (አ.ወ.) ሌባቸውን ንጽህ፣ አይምሯቸውን ብሩህ፣ ተፈጥሯቸውን ክቡርና ስነ ምግባራቸውን 
ታሊቅ አዴርጎ የፈጠራቸው መሆኑን መሰረት በማዴረግ ሇመሌክቱ ከባሮቹ የፈሇገውን 
እንዯሚመርጥ ሁለ ሇነብያቱ ጎዯኝነት፣ ሇመሌክቱ ተከሊካዮችንና ከነሱም በኋሊ መሌክቱን 
በተማኝነትና መስዋእትነት በመክፈሌ ሇማዴረስ ብቃት ያሇቸውን ሰዎች ይመርጣሌ፡፡ አሊህ 
(ሱ.ወ.) እንዴህ ይሊሌ፡ 

َ َسِمٌٌع َبِصٌرٌ } ٌَْصَطفًِ ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُرُسًَل َوِمَن النَّاِس إِنَّ ّللاَّ  ُ  {ّللاَّ

ትርጉሙም (አሊህ ከመሊእክት ውስጥ መሌክተኞችን ይመርጣሌ፡፡ ከሰዎችም (እንዯዚሁ) አሊህ 
ሰሚ ተመሌካች ነው፡፡) ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም የነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ሌባቸው ከዚህ 
ህዝበ በሙለ ባጥም ምርጥ፣ አአምሯቸው እጅግ ብሩህና ከማስመሰሌም ነፃ የሆነ ነበር፡፡ አሊህ 
(አ.ወ.) ሇነቢዩ ባሌዯረባነት፣ ሃይማኖቱን ሇማቃናትና ሇአሇም ህዝብም ሇማዴረስ የመረጣቸው 
በመሆኑ ይህ መሆኑ አያስዯንቅም፡፡ 

ስሇአሊህ መሌክትኛ ባሌዯረቦች ስናወራ ከነብያትና ከመሌክተኞች ቀጥል ከሰው ሌጅ ምርጥ 
ስሇሆኑ ሰዎች እያወራን መሆኑ ነው፡፡ (ከርሳቸው አሊህ ይወዯዴና) ኢብን አባስ እንዴህ ይሊለ፡  
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{ ِ  {َوَسَلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذٌَن اْصَطَفىقُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

በምትሇው አንቀጽ የተጠቀሱት ምርጥ ባሮች የነቢዩ (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ናቸው፡፡ የአንቀጹዋ 
ትርጉም (ሙሏመዴ ሆይ! በሌ ምስጋና ሇአሊህ ይገባው፡፡ በነዚያም በመረጣቸው ባሮቹ ሊይ ሰሊም 
ይውረዴ፡፡) ማሇት ነው፡፡ ኢብን መስኡዴ ዯግሞ እንዱህ ይሊለ፡ ‹አሊህ የባሮቹን ሌብ ተመሇከተ 
እናም ካበሮቹ ሁለ ሌብ የሚበሌጠው የሙሏመዴ (ሶ.ዏ.ወ.) ሌብ ሆኖ አገኘው በመሆኑም ሇራሱ 
መረጣቸው መሌክተኛውም አዯረጋቸው፡፡ ከዚያም ከሙሏመዴ (ሶ.ዏ.ወ.) ሌብ በኋሊ ያሇውን 
የባሮቹን ሌብ ተመሇከተ ከባሮቹ ሌብ ሁለ የሚበሌጠው የባሌዯረቦች ሌብ ሆኖ አገኘው 
በመሆኑም ስሇሃይማኖቱ የሚከሊከለ የነቢዩ ሚኒስተሮች አዯረጋቸው፡፡ ሇሙስሉሞች መሌካም 
ሆኖ የታየ ነገር ሁለ አሊህ ዘንዴም መሌካም ነው፡፡ መጥፎ ሆኖ የታያቸውም አሊህ ዘንዴ መጥፎ 
ነው፡፡› 

የተሊቁ አሊህን (አ.ወ.) ኪታብ የሚያስተነትን ሰው የነብያችን ባሌዯረቦች ቦታ ከፍተኛ፣ 
ዯረጃቸውም የሊቀ፣ የበሊይነታቸውም እጅግ ታሊቅ፣ መሆኑን ሉገነዘብ የሚችሌ መሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ አነሱ አሊህ (አ.ወ.) ከነሱ የወዯዯሊቸውና እምነታቸው እውነተኛ መሆኑን አንዴህ 
በማሇት የመሰከረሊቸው ናቸው፡ 

َجَرِة َفَعلَِم َما فًِ ُقلُوِبِهْم َفأَنَزَل السَّ } ٌَُباٌُِعوَنَك َتْحَت الشَّ ُ َعِن اْلُمْؤِمنٌَِن إِْذ  ًَ ّللاَّ اَبهُْم لََّقْد َرِض ََ ِهْم َوأَ ٌْ ِكٌَنَة َعَل
 {َفْتًحا َقِرًٌبا

ትርጉሙም (ከምእምናኖቹ በዛፊቱ ስር ቃሌ ኪዲን በሚጋቡህ ጊዜ አሊህ በእርግጥ ወዯዯ፡፡ 
በሌቦቻቸውም ውስጥ ያሇውን ዏወቀ፡፡ በነሱም ሊይ እርጋታን አወረዯ፡፡ ቅርብ የሆነንም መክፈት 
መነዲቸው፡፡) ማሇት ነው፡፡ የቅደስ ቁርኣት ተንታኞች ‹በሌቦቻቸውም ውስጥ ያሇውን ዏወቀ› ሲሌ 
በሌባቸው ያሇውን ትእግስት፣ እውነተኛነት፣ ቃሌ አክባሪነት፣ ሰሚ ታዛዥነት፣ ወዯሱ አሊህ 
ሇመራቸው እውነት መሌካም አመሇካከታቸውን ዏወቀ ማሇት ነው ሲለ አብራርተዋሌ፡፡ 

አሊህ (ሱ.ወ.) የመሌክተኛውን ባሌዯረቦት በተቀዯሰው ኪታቡ በበርካታ ቦታዎች አወዴሷቸዋሌ፡፡ 
አንዴህም ይሊሌ፡ 

َقْوا } ُسوِل ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُهُم اْلَقْرُح لِلَِّذٌَن أَْحَسُنوا ِمْنُهْم َواتَّ ِ َوالرَّ الَِّذٌَن * أَْجٌر َعِظٌٌم الَِّذٌَن اْسَتَجاُبوا ّلِِلَّ
ُ َونِ  َفانَقَلُبوا * ْعَم اْلَوِكٌُل َقاَل َلُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إٌَِماًنا َوَقالُوا َحْسُبَنا ّللاَّ

َبُعوا ِرْضَواَن ّللاَِّ  ْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّ ٌَ ِ َوَفْضٍل لَّْم  َن ّللاَّ ُ ُذو َفْضٍل َعِظٌمٍ  ِبنِْعَمٍة مِّ  {َوّللاَّ

ትርጉሙም (እነዚያ መቁሰሌ ካገኛቸው በኋሊ ሇአሊህና ሇመሌክተኛው የታዘዙት ከነሱ ሇነዚያ በጎ 
ሇሰሩትና ሇተጠነቀቁት ታሊቅ ምነንዲ አሊቸው፡፡ እነዚያ ሰዎቹ ሇነርሱ ሰዎች ሇናንተ (ጦርን) 
አከማችተዋሌና ፍሯቸው ያለዋቸውና (ይህም) እምነትን የጨመረሊቸው በቂያችንም አሊህ ነው 
ምን ያማረም መጠጊያ ያለ ናቸው፡፡ ከአሊህም በሆነ ጸጋና ችሮታ ክፉ ነገር ያሌነካቸው ሆነው 
ተመሇሱ፡፡ የአሊህንም ውዳታ ተከተለ፡፡ አሊህም የታሊቅ ችሮታ ባሇቤት ነው፡፡) ማሇት ነው፡፡ 

እንዴሁም እንዴህ ይሊሌ፡ 
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ِ َوِرْضوَ } ْبَتُغوَن َفْضًَل ِمَن ّللاَّ ٌَ اِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم  ٌَ ْنُصُرونَ لِْلفَُقَراِء اْلُمَهاِجِرٌَن الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِد ٌَ َ  اًنا َو ّللاَّ
اِدقُوَن  ِهْم َوََل * َوَرُسوَل ُُ أُوَلِئَك ُهُم الصَّ ٌْ ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِل اَر َواْْلٌَِماَن ِمْن َقْبلِِهْم  ُءوا الدَّ َوالَِّذٌَن َتَبوَّ

ٌُْؤَُِروَن َعَلى أَْنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهمْ  ا أُوُتوا َو ِجُدوَن فًِ ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّ ٌُوَق ُشحَّ َنْفِس ُِ  ٌَ َخَصاَصٌة َوَمْن 
 .{َفأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ 

ትርጉሙም (ሇነዚያ የአሊህን ችሮታና ውዳታውን የሚፈሌጉ አሊህንና መሌክተኛውንም የሚረደ 
ሆነው ከአገሮቻቸውና ከገንዘቦቻቸው ሇተወጡት ስዯተኞች ዴሆች (ይሰጣሌ) እነዚያ እነሱ 
እውነተኞቹ ናቸው፡፡ እነዚያ ከበፊታቸው አገሪቱን መኖሪያ ያዯረጉት እምነትንም የሇመደት 
ወዯነርሱ የተሰዯደትን ሰዎች ይወዲለ፡፡ (ስዯተኞቹ) ከተሰጡትም ነገር በሌቦቻቸው ውስጥ 
ቅሬታን አያገኙም፡፡ በነርሱ ሊይ ችግር ቢኖርባቸውም በነፍሶቻቸው ሊይ ላሊውን ይመርጣለ፡፡ 
የነፍሱንም ንፍገት የሚጠበቅ ሰው እነዚያ እነሱ ምኞታቸውን አግኚዎች ናቸው፡፡) ማሇት ነው፡፡  

የጥበበኛው አሊህ አንቀጾች የነብዩን ባሌዯረቦች ጥሌቅና በመዏዛ የታነጸ ውዲሴ፣ ታሇቅና ውብ 
አክብሮታቸውን በመታሰቢያነት እንዲሰፈሩ ሁለ ነብያዊ ሏዱሶችም እንዯዚሁ ከነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) 
ዘንዴ ሇአሊቸው ከፍተኛ ቦታ መስክር፣ የከፈለትን መስዋእትነት አንጸባራቂና ቁርጠኝነታቸው 
በግሌጽ ኣሳይ ሆነው በመተሳቢያነት ሰፍረው እናገኛቸዋሇን፡፡ እነሱ እነዚያ ነብያችንን ያከበሩ፣ 
የረዷቸውና ያንን ከርሳቸው ጋር የተወረዯውን ብርሃን የተከተለ፣ የነብያችንን ውዳታ ከራሳው፣ 
ከቤተሰቦቻቻውና ከሰውም ሁለ ወዳታ ያስቀዯሙ ናቸው፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዏ.ወ.) ከፍተኛውን 
ኒሻን በማጥሇቅና የተሊሊቅ ውዲሴ ዘውዴን በመጫን የነበሯቸውን ዴንቅ አቋሞችና ከፍተኛ 
ዯረጃቸውን አንዱህ በማሇት መስክረዋሊቸዋሌ፡ (ከሰዎች ዯጎቹ በኔ ክፍሇ ዘመን ያለት ከዚያም 
ከነሱ ቀጥል ያለትና እነሱም የሚሇጥቁት ናቸው፡፡) ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 

እንዴሁም እንዴህ ይሊለ፡ ከዋክብት የሰማይ ዯህነነት ዋስተና ናቸው ከዋክብት ከተወገደ 
ስሇሰማይ የተነገረው ይከሰታሌ፡፡ እኔም የባሌዯረቦቼ ዯህንነት ዋስትና ነኝ፡፡ እኔ በምሄዴ ጊዜ 
ስሇባሌዯረቦቼ የተነገረው ይዯርሳሌ፡፡ ባሌዯረቦቼም የህዝቦቼ ዯህንነት ዋስትና ናቸው፡፡ 
ባሌዯረቦቼም በሚሄደ ጊዜ ስሇህዝቦቼ የተነገረው ይፋ ይወጣሌ፡፡) ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  

እንዴሁም እንዴህ ይሊለ፡ (ከናንተ መካከሌ እኔን ያየና ሇኔም ባሌዯረባ የሆነ ሰው እስካሇ ዴረስ 
በአማን ከመሆን አትወገደም፡ በአሊህ ይሁንብኝ ከናንተ መካከሌ እኔን ያዬኝን ያየና በሌዯረባዬን 
ባሌዯረባው ያዯረገ ሰው አስካሇ ዴረስ በአማን ከመሆናችሁ አትወገደም፡፡ በአሊህ ይሁንብኝ 
ከናንተ መካከሌ  እኔን ያዬኝን ያየን ያየና የኔ ባሌዯረባን ባሌዯረባ ባሌዯረባው ያዯረገ ሰው እስካሇ 
ዴረስ በአማን ከመሆናችሁ አትወገደም፡፡) ኢብን አቡ ሸይባ ዘግበውታሌ፡፡ ከነሱ በኋሊ የመጣ 
ማንኛውም ሰው ክብር ያገኘው በነብያችን ባሌዯረቦች ክብር እንጅ በላሊ እንዲሌሆነ የተጠቀሰው 
ሏዱስ ያመሇክታሌ፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ከፊሌ ባሌዯረቦችን በተሇይም የመጀመሪያ ቀዲሚዎችን ቀዲሚነታቸውን 
በማውሳት በተጨማሪ ውዲሴ ሇይተዋቸዋሌ፡፡ እንዴህም ይሊለ፡ (ከህዝቦቼ ሇህዝቦቼ በጣም አዛኙ 
አቡ በክር ነው፡፡ ከነሱም በአሊህ ጉዲይ ብርቱው ዐመር ነው፡፡ በአክብሮት ሀፍረትም እውነተኛው 
ኡስማን ነው፡፡ ከነሱም ፍርዴ አዋቂው ዓሉይ ኢብን አቢ ጣሉብ ነው፡፡ ከህዝቦቼ እጅግ ታማኙ 
አቡ ዐበይዲህ ኢብን አሌ ጀራሕ ነው፡፡ ከህቦቼ የተፈቀዯና እርም የሆነን ነገር በጥሌቅ አዋቂው 
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ሙዓዝ ነው፡፡ ከነሱም ቁርኣንን በማንበብ ተቀዲሚው ኡበይ ነው፡፡ ከነሱም የወርስ ህግ አዋቂው 
ዘይዴ ነው፡፡)  

ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ወዯኡሐዴ ተራራ ከአቡ በክር፣ ዐመርና ኡስማን ጋር በወጡ ጊዜ ተራራው 
በንብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ተዯስቱ ተንቀጠቀጠ፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዏ.ወ.) ኡሐዴ ሆይ ተረጋጋ ባንተ ሊይ 
ያለት ነብይ፣ የአማኞች አማኝና ሁሇት ምስክሮች እንጅ ላሊ አይዯሇም አለት፡፡) ቡኻሪ 
ዘግበውታሌ፡፡ በላሊ ሏዱስ ነብያችን (ከነርሱ አሊህ ይውዯዴና) የአቡ በክርና ዐመርን ታሊቅ ዯረጃ 
ሲገሌጹ እንዴህ ብሇዋሌ፡ (የከፍተኛ ዯረጃ ባሇቤቶች ከነሱ በታች ያሇ ሰው ከሰማይ አዴማሶች 
በአንዯኛው አዴማስ የሚወጣ ኮከብ እንዱሚታይ ሁለ ያያቸዋሌ፡፡ አቡ በክርና ዐመር ከነሱ 
መካከሌ ናቸው እንዲውም ይጨምራለ፡፡) ኢብን ማጀህ ዘግበውታሌ፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) የህዝቡ ሁለ አርኣያ ይሆኑ ዘንዴ ሇማበረታትና ወኔያቸውንም ሇማጠንከር 
የባሌዯረቦቻቸውን ከፍተኛ ቦታና ታሊቅ ዯረጃ ይፋ ከማዴረግ  ወዯኋሊ አይለም ነበር፡፡ ሇምሳላ 
ስሇአቡ በክር እንዴህ ብሇዋሌ፡ (በባሌዯረባዬ አታስከፉኝ፡፡ አሊህ (አ.ወ.) በቅን መንገዴና 
በእውነተኛ ሃይማኖት በሊከኝ ጊዜ ውሸታም አሊችሁ፡፡ አቡ በክር ዯግሞ እውነትህን ነው አሇ፡፡ 
አሊህ (አ.ወ.) ባሌዯረባ ብል ባይጠራው ኖሮ ወዲጄ አሇው ነበር፡፡ ነገር ግን የአሊህ ወንዴምነት…) 
ቡኻሪና ላልችም ዘግበውታሌ የሰፈረው ቃሌ የጠበራኒ ነው፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ስሇዐመር ዯግሞ አንዱህ ብሇዋሌ፡ ( ታሊቁ አሊህ አውነትን በዐር ምሊስና ሌብ 
አዴርጓሌ፡፡) ኢማሙ አሕመዴ ዘግበውታሌ፡፡ ነብያችን ስሇኡስማንም እንዱህ ብሇዋሌ፡ (እኔ 

መሊእክት በአክብሮት የሚያፍሩትን ሰውዬ በአክብሮት አሊፍረውምን?) ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 
ስሇዓሉይም እንዴህ ብሇዋሌ፡ (አንተ ከኔ ነህ እኔም ካንተ ነኝ፡፡) ቡኻሪና  ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ስሇባሌዯረቦቻቸው የተናገሩትን ሏዱሶችና የሰጡትንም መስክርነት የሚከታተሌ 
ሁለ ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ሇባሌዯረቦቻቸው ቃሌን በመክበር፣ እውነተኛን ፍቅር በማሳየትና 
በመሌካም ምግባር ዘርፎች በታሪክ የማይዯገም የሆነን ዴንቅ የሚባሌ አርኣያነት ማሳየታቸውን 
ሉገነዘብ ይችሊሌ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) የባሌዯረቦች ህመም ይሰማቸው ነበርና በጣም ያዝኑሊቸው 
ነበር፡፡ ስሇተሰውሩትም ይጠይቁ፣ የተማሙትንም ይጎበኙ፣ ሙታቸውንም ይሸኙ፣ ጥሪያቸውንም 
ያከብሩ፣ በነገሮችም ሁለ ያማክሯቸው፣ በርህራሄያቸውም ይሸፍኗቸው፣ እዲቸውንም 
ይከፍለሊቸው፣ ሇሳቸውና ሇሌጆቻቸውም ጸልት ያዯርጉሊቸው ነበር፡፡ (ከርሳቸው አሊህ 
ይውዯዴና) እናታችን አኢሻ የሚከተሇውን አውረተዋሌ፡ ‹የአሊህ መሌክተኛ ኡስማን ኢብን 
መዝኡን በሞቱ ጊዜ ወዯክፍሊቸው ገቡና ወዯአስክሪናቸው ተዯፍተው አሇቀሱ ያን ጊዜ እንበቸው 
በጉንጮቻቸው ሲወርደ አየሁ›፡፡ አብዯራዚቅ ዘግበውታሌ፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ከእሇታት አንዴ ቀን ከአጀጋሪዎች ጋር የተዯረገ ውጊያ አንዯተጠናቀቀ 
ባሌዯረቦቻቸውን እየተዘዋወሩ ሲጎበኙ (ያሌተገኘ ሰው አሇንዳ) ሲለ ጠየቁ፡፡ እነሱም አዎን አገላ፣ 
እገላና እገላ አሌተገኙም ሲለ መሇሱ፡፡ እሳቸውም (ላሊስ ያሌተገኘ አሇን) ሲለ ጠየቁ፡፡ እነሱም 
አዎን አገላ፣ እገላና እገላ አለ፡፡  አሳቸውም (ላሊስ ያሌተገኘ አሇን) ሲለ አሁንም ጠየቁ፡፡ 
እነሱም የሇም ሲለ መሇሱ፡፡ ያን ጊዜ (ነግር ግን አኔ ጁሇይቢብን አሊየሁትም አስኪ ፈሌጌት) አለ፡
፡ ሲፈሌጉት ሰባቱን የጠሊት ወገን ከገዯሇ በኋሊ ከገዯለት አስክሪኖች መካከሌ አገኙት፡፡ ከዚያም 
ነብያችን ወዯአስክሪኑ ቦታ መጡና አጠገቡ ቆመው (ሰባቱን ገዴል ከዚያ በኋሊ ገዯለት፡፡ ይህ ሰው 
ከኔ ወገን ነው እኔም ከሱ ወገን ነኝ) አለና ከክንዲቸው ውስጥ አስገብተው መቃብሩ ውስጥ 
አስገቡት፡፡ ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) በላሊ ሏዱስ እንዴህ ይሊለ፡፡ (እኔ 
ሇማንኛውም ምእምን ከነፍሱ ተቀዲሚ ነኝ፡፡ ገንዘብ የተወ ሰው ገንዘቡ ሇቤተሰቡ ውርስ ይሁን፡፡ 
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እዲን ወይም የሚጠፋ ነገር የተወ ሰው በኔ ሊይ ግዳታ ነውና ወዯኔ ይምጣ) ይለ ነበር፡፡ 
ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  

 

ይህን ቃላን ተናገርኩኝ ሇኔና ሇናንተም ከአሊህ ምህረትን እሇምናሇሁ፡፡ 

* * * 

ምስጋና ሇአሇማቱ ጌታ ሇአሊህ ይገባው፡፡ የአሊህ እዝነትና ሰሊምም በነብያትን በአሊህ መሊክተኞች 

መዯምዯሜያ በስዱና ሙሏመዴ በቤተሰቦቻቸውና በመሊ ባሌዯረቦቻቸው ይውረዴ፡፡ 

ሙስሉም ወንዴሞች ሆይ! 
ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ህዝቡ መሊ ባሌዯረቦቻቸውን እንዱያገብር ኑዛዜ ተናግረዋሌ፡፡ አንዱሁም 
እነሱን የሚያስከፋ ወይም ክብራቸውን የሚያንኳሰስ ነገር እንዲንፈጽም አስጠንቅቀዋሌ፡፡ ከዚያም 
አሌፎ አነሱን መውዯዴ ነብዩን የመውዯዴ፣ እንሱን መጥሊት ዯግሞ ነብሐን የመጥሊት ምሌክት 
መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) እንዴህ ብሇዋሌ፡ (ስሇባሌዯረቦቼ አሊህን ፍሩ አሁነም 
አሊህን ፍሩ፡፡ ከኔ በኋሊ የጽያፍ ቃሌ መሰንዘሪያ ኢሊማ አታዴረጓቸው፡፡ የወዯዲቸው እኔን 
በመውዯደ ነው የሚወዲቸው፡፡ የጠሊቸውም እኔን በመጥሊቱ ነው የሚጠሊቸው፡፡ እነሱን ያሰከፋ 
በአርግጥም እኔን እስከፍቷሌ፡፡ እኔን ያሰከፋም በእርግጥ አሊህ (አ.ወ.)ን አስከፍቷሌ፡፡ አሊህን 
ያስከፋ ሳይቀጣው አይቀርም፡፡) ኢማሙ አሕመዴና ቲርሚዚ ዘግበውታሌ፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) በላሊ ሏዱስ እንዴህ ይሊለ፡ (ባሌዯረቦችን አትሳዯቡ፡፡ ከናንተ እንዲችሁ 
የኡሐዴ ተራራን የሚመዝን ወርቅ ምጽዋት ቢሰጥ አንኳ የነሱን አፍኝ ወይም ግማሹን ሉዯርስሇት 
አይችሌም፡፡) ቡኻሪ ዘግበውታሌ፡፡ እንዴሁም አንዴህ ሊለ፡ (የበረከት ባሇቤት የሆነው አሊህ እኔን 
መረጠኝ በኔም ባሌዯረቦችን መርጦ ከነሱ ሇኔ ሚኒስተሮች፣ ረዲቶችና አማቾች አዯረገሇኝ፡፡ 
የሰዯባቸው ሰው የአሊህ፣ የመሊእክትና የሰዎች በሙለ ርግማን ይዴረስበት፡፡ ያ ሰው በቂያማ እሇት 
የሱ ጸጸቱም ሆነ መዲኛ ቤዛው ተቀባይነት አያገኝም፡፡)  
የአሊህ መሌክተኛ (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦችን ህይወት ታሪክ በጥሞና የሚመሇከት ሰው አነሱ ከዚህ 
ከፍተኛ ዯረጃና የሊቀ ቦታ ሇአሊህ (አ.ወ.) በታማኝነት በመገዛታቸው፣ ሇመሌክተኛው የነበራቸው 
ፍቅር አውነተኛ በመሆኑ፣ ነፍሳቸውን ሇማሸነፍ ባዯረጉት ትግሌ፣ እውነትን በመዯገፋቸውና ሇሱም 
በመከሊከሊቸው፣ የህዝቡን ጥቅም ከግሌ ጥቅም በማስቀዯማቸው፣ በመሌካም ምግባራቸውና 
ከሁለም ጋር ያሇቸው ግንኙነት ያማረ በመሆኑ እንጂ በላሊ ነገር አንዲሊገኙት በቀሊለ ሉያረጋግጥ 
ይችሊሌ፡፡ ባሌዯረቦች ይህን ሁለ በማዴረጋቸው የአሊህ (አ.ወ.)ን ውዲሴ ተቸሩ፡፡ ሇነብያችንም 
(ሶ.ዏ.ወ.) ወዳታና እምነት ሙለ ብቃትን አገኙ፡፡ የሚከተሇው ግጥም ዯራሲ እጅጉን ይዯነቃሌ፡፡ 
እነሱ የሰዎች ሁለ ወሊሊ ናቸውና ዯረጃቸውን  እወቅ፡፡ በነሱም መርህ አንተ ስኬትን የምትፈሌግ 
ሰውዬ ተከተሌ፡፡ 
የነብያችን (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ትውሌዴ ከነብያችን መሊክ በፊት በምዴር ተስፋፍቶ የነበረውን 
ከንቱ. በዯሌና ወሰን መተሊሇፍ በመሇኮታዊ ትንቢት በመታገዝ ወዯእውነት፣ ፍትህና እኩሌነት 
በመቀየር የህይወትን ገጽታ በመሇወጥ ረገዴ ተቀዲሚው ትውሌዴ ነበር፡፡ በመሆኑም የነብያችንን 
ባሇዯረቦች መውዯዴ የነብዩን ፈሇግ እንዯመከተሌ መከተሌ፣ ሇነሱም ጸልት ማዴረግ ወዯአሊህ 
መቃረቢያ ኢባዲ፣ እነሱን አርኣያ ማዯረግ የስኬት መሰረት እንዴሁም ፋናቸውን መከተሌ ታሊቅ 
ክብር ነው፡፡ አሊህ (ሱ.ወ.) ከባሌዯረቦች የስዯተኞችና ረዲቶችን ባህርይ ከገሇጸ በኋሊ እንዱህ 
ይሊሌ፡ 
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َنا اْغفِْر َلَنا َوِْلِْخَوانَِنا الَِّذٌَن َسَبقُوَنا ِباْْلٌَِماِن َوََل } قُولُوَن َربَّ ٌَ ِغَّلً  َتْجَعْل فًِ قُلُوِبَنا َوالَِّذٌَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم 
َنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحٌمٌ   {لِلَِّذٌَن آَمُنوا َربَّ

ትርጉሙም (እነዚያ ከበኋሊቸው የመጡት ጌታችን ሆይ! ሇኛም ሇነዚያም በእምነት ሇቀዯሙን 
ወንዴሞቻችን ምህረት አዴርግ፡፡ በሌቦቻችን ውስጥ ሇነዚያ ሇአመኑት (ሰዎች) ጥሊቻን አታዴርግ 
ጌታችን ሆይ! አንተ ርህሩህ አዛኝ ነህና ይሊለ፡፡) ማሇት ነው፡፡ 

ኢማመሙ ራዚ የተባለት ሉቅ ከስዯተኞችና ረዲቶች ባሌዯረቦች በኋሊ የመጣ ሰው ሁለ እነሱን 
በጸልት ሉያስታውሳቸው ይገባሌ ይሊለ፡፡ 

እዚህ ሊይ ሌናረጋግጠው የሚገባ ነገር ቢኖር የአሊህ መሌክተኛ (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦችን ከፍተኛ 
ቦታና ታሊቅ ዯረጃ ስንገሌጽ ሇሌጆቻችንና ሇወጣቶቻችን አማራጭ የላሇውን የመሌካም አርኣያነት 
ሚናን ማጠናከርን ኢሊማ በማዴረግ ነው የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ አርኣያነትን መሰረት ያዯረገ 
አስተዲዯግ አጠቃሊይ በማህበረሰቡ በተሇይም ዯግሞ በታዲጊው ሌብ ጠቃሚ እሴቶችን፣ መሌካም 
ምግባሮችንና አወንታዊ ስርኣቶችን በማስረጽ ረገዴ ጥሌቅ ተጽእኖ አሇው፡፡ በመሆኑም 
ወጣቶቻችን የአሊህ መሌክተኛ (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦች ግንዛቤን መሰረት ያዯረጉትን ትክክሇኛ 
የእስሌምና መመሪያዎችን ሇመተግበር ሇዘብተኛና መካከሇኛ አስተሳበን መከተሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
እንዱሁም መሌእክትንና አዯራን ሇማዴረስ፣ ህብረተሰቡን ካሇበት ግሌጽ ያሌሆነ አስተሳሰብ 
ወዝግብ አዘቅት ሇማውጣትና ወዯቅኑ፣ ሰሊሙ፣ መረጋጋቱና ብሌጽግናው መስመር ሇማዴረስ 
ሙለ ብቃት እንዱኖራቸው የተሇየ ማንነታቸውን ማዋቀር ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

እኛ በአሁኑ ወቅት የነቢዩ (ሶ.ዏ.ወ.) ባሌዯረቦችን ከፍተኛ ቦታና ታሊቅ ዯረጃን መገንዘብ፣ ስነ 
ምግባራቸውንና ፈሇጋቸውን መከተሌ እንዴሁም ከሕይወት ታሪካቸው የመስዋእትነት፣ የስጦታ፣ 
ሇእምነታችን የነፍስ፣ የገንዘብና የሌጅ ቤዛ የመከፈሌ መንፈስን መማር፣ የእስሌምናን እውነተኛ 
ገጽታና ገራገርነቱን በሚገሌጽ መሌኩ ይህችን ዓሇም ሇመገንባት፣ ስሌጣኔን ሇማስፋፋት፣ ህዝብና 
አገርን የሚጠቅም ተግባርን ሇማከናወን በነሱ ፈር መጓዝ እጅጉን ያስፈሌገናሌ፡፡ 

ሇኛና በእምነት ሇቀዯሙን ወንዴሞቻችን ምህረት አዴርግሌ፡፡ በሌቦቻችን ሇነዚያ ሊመኑት ሰዎች 
ጥሊቻ አታዴርግ፡፡ ጌታችን ሆይ! አንተ አዘኝ ርህሩህ ነህና፡፡ 

 


