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የማሀበረሰቡ አጠቃላይ ስርኣቶችና መብቶች  

ለእድገቱና ለስልጣኔው ግንባታም ያላቸው ሚና 
ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ 

ا َومَ { ً ِیف ْبَراِھیَم َحن ِ َ إ َّة ل ًَما مِّ ِی ًا ق ِیٍم ِدین ْستَق َى ِصَراٍط مُّ ل ِ ِي َربِّي إ ِي ھََدان َّن ن ِ ُلْ إ ا َكاَن ِمَن ق
ُمْشِرِكینَ   }الْ

ለአለው ለአለማቱ ጌታ አላህ ይገባው፡፡ ትርጉሙም (እኔ ጌታየ ወደቀጥተኛው 
መንገድ፣ ትክክለኛን ሃይማኖት፣ ወደእውነት አዘንባይ ሲሆን የኢብራሂምን መንገድ 
መራኝ፡፡ እርሱም ከአጋሪዎቹ አልነበረም፡፡) ማለት ነው፡፡ 
  ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ 
እንደሌለ እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም በተከበረው ሓዲሳቸው (እኔን ጌታዬ ስርኣት 
አስተምሮኛል መልካምንም የስርኣት ትምህርት ነው ያስተማረኝ፡፡) 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፡  
የእስልምና እምነት ከሰው ልጅና ከጌታው፣ ከሱና ከሰዎች እንድሁም ከሱና ከአለም መካከል 
ያለውን ግንኙነት የሚመጥን የተሟላ መርሀ ግብር ይዞ ነው የመጣው፡፡ የእስልምና ህግጋት 
ለማሀበረሰቡ መሻሻል፣ እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው በርካታ አጠቃላይ 
ስርኣቶችንና ደንቦችንም አካቷል፡፡ ከነዚህም ስርኣቶች መካከል ፈቃድ የመጠየቅ ስርኣት አንደኛው 
ነው፡፡ አስልምና ፈቃድ መጠየቅን የደነገገ ሲሆን ከእስልምና ስርኣቶችም አንደኛው መሆኑን 
አረጋግጧል፡፡ አለህ (ሱ.ወ.) ይህ ስርኣት ለሶዎች የግል ጉዳይ መከበር ከፍተኛ ሚና ያለው 
መሆኑን እንድህ በማለት ይገልፃል፡ 

ِھَا{ ْھل َ َى أ ُِّموا َعل َُسل ُِسوا َوت ن ْ َّى تَْستَأ ُِكْم َحت ً َغْیَر بُیُوت ُوا بُیُوتا ُوا َال تَْدُخل ِذیَن آَمن َّ یُّھَا ال َ َا أ ُِكْم  ی ذل
ُرونَ  َُّكْم تََذكَّ ََعل َُكْم ل  }َخْیٌر ل

ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እስተምታስፈቅዱና በባለቤቶቿ ላይ ሰላምታን 
እስከምታቀርቡ ድረስ ከቤቶቻችሁ ሌሎች የሆኑን ቤቶች አትግቡ፡፡ ይሃችሁ ለናንተ 
መልካም ነው፡፡ እናንተ ትገነዘቡ ዘንድ (በዚህ ታዘዛችሁ)፡፡ ማለት ነው፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ስለማስፈቀድ ደንቦች በርካታ ትምህርት ስጥተዋል፡፡ ከነሱም መካከል 
ፈቃድ የሚጠይቀው ሰው በመጀመሪያ ሰላምታ እንዳቀርብና ስሙን እንድጠራ 
ማዘዛቸው አንደኛው ነው፡፡  
ከእለታት አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ነብያችን ቤታቸው እያሉ ልግባ ይሆን? ሲል ፈቃድ 
ጠየቀ፡፡ ያን ጊዜ ነብያችን ለአገልጋያቸው እንድህ አሉት፡ (ውጣና ይህን ሰውዬ ፈቃድ 



ስለመተየቅ አስተምረው፡፡ ሰላም ለናንተ ይሁን ልግባ እንዴ? በል ብለህ ንገረው፡፡) 
ይህን ሲሉም ሰውየው ሰማና ሰላም ለናንተ ይሁን ልግባ እንዴ? አለ፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ፈቀዱለትና ገባ፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ጃቢር እንድህ ይላሉ፡ 
(አንድ ቀን ወደነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሄድኩና በር አንኳኳሁ፣ እሳቸውም (ማነው?) አሉ፡
፡ እኔም እኔ ነኝ አልኩ፡፡ እሳቸውም (እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ) አሉ መልሴን የጠሉት ይመስል 
ነበር፡፡  
ዓይንን ያልተፈቀደ ነገር ከማየት መከልከልና በበሩ ፊት ለፊት አለመቆም ለመግባት 
ከማስፈቀድ ስነ ስርኣቶች ይካተታሉ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ማስፈቀድ 
የተደረገው እኮ ለዓይን ሲባል ነው፡፡) (ከርሳቸው አላህ ይወደድና) ሰዕድ ኢብኑ ዑባዳ 
የሚከተለውን አውርተዋል፡ አንድ ቀን በበሩ ፊት ለፊት ቆመው ለመግባት ፈቃድ 
ጠየቁ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (አንተ እበሩ ፊት ለፊት ቆመህ አታስፈቅድ) አሏቸው፡፡ 
በተለያዩ መጽሐፎች እንደሰፈረው ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለመግባት ፈቃድ ለመጠየቅ 
ወደአንድ ሰው በር ሲደርሱ ወደቀኝ ወይም ግራ ገለል ብለው እንጂ ፊት ለፊት 
አይቆሙም ነበር፡፡ ከተፈቀደላቸው ደግ ከላሆነም ይመለሱ ነበር፡፡ 
የእስልምና እምነት ልዩ ትኩረት ከሰጣቸው አጠቃላይ ሥርአቶች ሌላው ደግሞ 
የመንገድና የህዝብ መገልገያ ቦታዎች ስነ ስርኣት ነው፡፡ የእስልምና እምነት ለመንገድ 
መፈጸም ያለበት መብት አስቀምጦለታል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ 
(አደራችሁን በመንገዶች ላይ እንዳትቀመጡ) ባልደረቦችም ያለህ መልክተኛ ሆይ! 
በመቀመጫዎቻችን አየተገናኝን ማውጋታችን የማይቀር ነው አሉ፡፡ ያን ጊዜ ያላህ 
መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (መቀመጣችን እይቀርም ብላችሁ እምቢ ካላችሁ የመንገድን 
መብት አክብሩ፡፡) እሳቸውም መብቱ ምንድን ነው? አሉ፡፡ አሳቸውም (ዓይንን 
የማይፈቀድ ነገር ከማየት መከልከል፣ ችግር ከመፍጠር መታቀብ፣ ለሰላምታ መልስ 
መስጠት፣ በመልካም ምግባር ማዘዝና ከክፉ ነገር መከልከል፡፡) አሉ፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንድህ ይላሉ፡ (እምነት ሰባ ከምናምን ወይም ስድሳ ከምናምን 
ከፍሎች አሉት እጅጉን በላጩ  َّ ِال َ إ َھ ل ِ ُ  الَ إ هللاَّ  (ካለህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት 
አምላክ የለም) ማለት ሲሆን እጅጉን ዝቅተኛው ደግሞ ከመንገድ ጉዳት የሚያደርሱ 
ነገሮችን ማስወገድ ነው፡፡ የአክብሮት ሀፍረትም በእምነት ክፍሎች ይካተታል፡፡) 
ማንኛውም በመንድና በዝብ መገልገያ ተቋማት የሚጠቀም ሰው ድምጹን ያለ ልክ ከፍ 
አለማድረግ ወይም ረብሻ በሚፈጥር ከፍተኛ ድምጽ አለማውራት ከስርኣት ውጭ 
የሆነ ሳቅ አለመሳቅና በመንገድ ላይ ቆሻሻ አለመጣል ይኖርበታል፡፡ ቆሻሻዎችን 
በተመደበላቸው ቦታ ማስቀመጥ፣ ብሎም ከመንገድ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችን ሁሉ 
የማስወገድ ግዴታም አለበት፡፡ እንድሁም መንገዶችን የአለማስተጓጎል፣ አላፊ 
አግዳሚዎችን አፍጥጦ በማያትና በቃልም ሆነ በተግባር ትንኮሳ አለማስቸገርም ሌላ 
ግዴታው ነው፡፡ 
ሌላውም ማሀበራዊ ስርአት ደግሞ የጽዳት ስነ ስርአት ነው፡፡ የእስልምና እምነት 
የአካል፣ የልብስና የቦታ ንጽህናና ጽዳት ከሰው ልጅ ጠባይና ከስልጣኔ እሴት ጋር 
በሚጣጣም መልኩ ከአይቀሬ ደንቦቹ እንድካቱ ደንግጓል፡፡ በመሆኑም የሰው ልጅ 
ወገኖቹ ከሱ እንዳይደነብሩና ገጽታውም የሚያስደስት እንድሆን የሚያደርጉ በርካታ 



የንጽህና ደንቦችን እንድከተል ታዟል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እነዚያን ለሰውነታቸው ንጽህና 
ለውጫዊና ውስጣዊ ጽዳታቸው ልዩ ትኩረት የሚሰጡ ምእምናን እንድህ በማለት 
አውደሷቸዋል፡ 

َ یُِحبُّ ال{ ِنَّ هللاَّ َھِِّرینَ إ ُمتَط یَن َویُِحبُّ الْ ِ اب َّوَّ  }ت
ትርጉሙም (አላህ (ከኃጢአት) ተመላሾችን ይወዳል፡፡ ተጥራሪዎችንም ይወዳል..) 
ማለት ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል፡ (አላህ መልካም ነው መልካሞችን 
ይወዳል፣ ንጹህ ነው ንጽህናን ይወዳል…) አንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ብለዋል፡ 
(ንጽህና የእምነት አንድ ክፍል ነው… ) ከእለታት አንድ ቀን ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ) አንድ 
ቀፍራራ ሰውዬ ጸጉሩ ተንጨብሮ ቆሞ አዩ፡፡ ያን ጊዜም (ይህ ሰውዬ ጸጉሩን 
የሚያሳርፍበት ነገር አልበረውምን? ) አሉ፡፡ እንድሁም ሌላ ቀን አንድ የቆሸሸ ልብስ 
የለበሰን ሰውዬ አዩ፡፡ ያን ጊዜም (ይህ ሰውዬ ልብሱን የሚያጥብበት ነገር አላገኘምን? 
) አሉ፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሰው ልጅ አፍ መዐዛ መልካም እንድሆንና ሰዎች ከሱ 
እንዲደነብሩ በሚያደርግ መጥፎ ጠረን ወገኖቹን አንዳያስቸግር ጥርሱን እንዲያጸዳ 
አዘዋል፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ በዝቦቼ ወይም በሰዎች ላይ ችግርን 
ባልፈራ ኖሮ በየስግደቱ ሁሉ ጥርሳቸውን እንድፍቁ ባዘዝኳቸው ነበር፡፡) 
ሌላው የማህበራዊ ስርአት ደግሞ የውይይት ስርአት ነው፡፡ ውይይት የመተዋወቅና 
የአስተሳሰብ ማረሚያ ዘዴ እንደሆነ ይታመናል፡፡ የእስልምና እምነት ያለ ችግርና ያለ 
ገደብ ወደ ቅን መንገድና እውነት ለመድረስ እንዲቻል ከመላው የሰው ልጅ መካከል 
ውይይት እንድኖር በር ከፍቷል፡፡ ይሁን እንጂ ውይይቱ ሌሎችን ከማነወር ወይም 
በነሱ ከማሾፍና እነሱን ከማንኳሰስ የራቀ መሆን አለበት፡፡ አለህ (ሱ.ወ.) እንድህ 
ይላል፡ 

َْحَسنُ { ِي ِھَي أ ت َّ ال ِ ھُْم ب  }َوَجاِدلْ
ትርጉሙም (በዚያችም አርሷ መልካም በሆነችው (ዘዴ) ተከራከራቸው…) ማለት 
ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

تِ { َّ ُوا ال ُول َق َاِدي ی ِِعب ُْل ل َْحَسنُ َوق  }..ي ِھَي أ
ትርጉሙም (በለባሮቼም በላቸው ያችን እርሷ መልካም የሆነችውን (ቃል) ይናገሩ…)
ማለት ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንድህ ይላሉ፡ (ምእምን ሲበዛ አነዋሪ፣ ዘወትር 
ተራጋሚ፣ ጽያፍ ሠሪ ወይም ተናጋሪና ባለጌ አይሆንም፡፡) ማንኛውም ውይይት 
በመልካም አንደበት የታጀበ፣ አውቀትን፣ ተጨባጭነትንና የጉዳዩን ይዘት ትኩረት 
መሰረት ያደረገ መሆን  አለበት፡፡  
ከውይይት ቅደመ መስፈርቶች አንዱ ወሬዎችን ወደሌላ ሰው ከማስተላለፋችን በፊት 
አለመቸኮልና ሰለወሬዎች ትክክለኛነት ማረጋገጫ መኖሩን መመርመር የሚለው ጉዳይ 
ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) አንድህ ይላል፡  

ُِحوا { ُْصب َت َةٍ ف َال َجھ ِ َْوًما ب ُِصیبُوا ق َْن ت ُوا أ َیَّن َتَب ٍ ف َإ نَب ِ َاِسٌق ب ِْن َجاَءُكْم ف ُوا إ ِذیَن آَمن َّ یُّھَا ال َ َا أ َى َما ی َعل
 ُ ت ََعلْ  }ْم نَاِدِمینَ ف



ትርጉሙም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ነገረኛ ወሬን ቢያመጣላችሁ በስህተት ላይ 
ሆናችሁ ህዝቦችን እንዳትጎዱና በሠራችሁትም ነገር ላይ ተጸጻቾች እንዳትሆኑ 
አረጋግጡ፡፡ ማለት ነው፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ዝግታ ከአላህ ነው፡፡ 
መቻኮል ደግሞ ከሰይጣን ነው፡፡) አንድሁም እንድህ ይላሉ፡ (በማንኛውም ነገር 
ዘገምታ ደግ ነው፡፡ ለመጭው አለም የሚሰራ ሥራ ሲቀር፡፡) አሁንም እንድህ ይላሉ፡ 
(ለአንድ ሰው ውሸት የሰማውን ሁሉ በማውራት በቃ፡፡) 
ሌላው ቅደመ መስፈርት ደግሞ አሉባልታዎችን አለመደጋገምና አለማናፈስ ነው፡፡ 
አሉባልታን ስንደጋግም በማስፋፋቱን ማሰረራጨቱ ተሳታፊዎች እንሆናለን፡፡ 
አሉባልታ በሰፊው የሚሰራጨው የሚደጋግሙ ልሳናትን፣ የሚያዳምጡ ጆሮዎችን፣ 
የሚቀበሉና የሚያምኑ መንፈሶችን ሲያገኝ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َّْونَھُ { َق ْذ تَل ِ ِ  إ ًا َوھَُو ِعْنَد هللاَّ ٌم َوتَْحَسبُونَھُ ھَیِّن ِھ ِعلْ ِ َُكْم ب َْیَس ل ْفَواِھُكْم َما ل َ أ ِ ُوَن ب ُول تَق ُِكْم وَ ِسنَت لْ َ أ ِ ب
 }َعِظیمٌ 

ትርጉሙም (በምላሳችሁ በምትቀባበሉት ጊዜ ለናንተም በርሱ ዕውቀት በሌላችሁ ነገር 
በአፎቻችሁ በተናገራችሁና እርሱ አላህ ዘንድ ከባድ ኃጢአት ሆኖ ሳለ ቀላል 
አድርጋችሁ ባሰባችሁት ጊዜ (ከባድ ቅጣት በነካችሁ ነበር)፡፡ ማለት ነው፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (በአላህና በመጨረሻውም ቀን የሚያምን ሰው ጎረቤቱን 
አያስቸግር፣ በአላህና በመጨረሻውም ቀን የሚያምን ሰው እንግዳውን ያክብር በአላህና 
በመጨረሻውም ቀን የሚያምን ሰው ደግን ቃል ይናገር ወይም ዝም ይበል፡፡) 
ከእስልምና አጠቃላይ ስርኣቶች ሌላው ደግሞ ድምጽን ዝቅ ማድረግ ነው፡፡ አንድ 
ሰው ከሰውች ፊት በተለይም በደረጃ ከሱ በላይ የሆኑ ሰዎች በአሉበት ቦታ ደምጹን 
ከተለመደው በላይ ከፍ ማድረጉ ተገቢ አይደለም፡፡ ጠቢቡ ሉቅማን 
የሚያስተላልፉትን ምክር አላህ (ሱ.ወ.) በቁርኣን እንድህ ሲል አስፍሮታል፡ 

َحِمیِر﴾ ََصْوُت الْ ْنَكَر اْألَْصواتِ ل َ ِنَّ أ َِك إ َِك َواْغُضْض ِمْن َصْوت ِي َمْشی  ﴿َواْقِصْد ف
ትርጉሙም (በአካሄደህም መካከለኛ ሁን፡፡ ከደምጽህም ዝቅ አድርግ፡፡ ከድምጾች 
ሁሉ አስከፊው የአህዮች ድምጽ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) አነዚያን 
በተለይም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ባሉበት ቦታ ድምጻቸውን ዝቅ የሚያደርጉትን ሰዎች 
እንድህ በማለት አመስግኗቸዋል፡  

َصْ  وَن أ َُغضُّ ِذیَن ی َّ ِنَّ ال َھُْم ﴿إ َّْقَوى ل ِلت َھُْم ل ُوب ل ُ ُ ق ِذیَن اْمتََحَن هللاَّ َّ َِك ال َئ ول ُ ِ أ َواتَھُْم ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ
َْجٌر َعِظیٌم﴾ ٌ َوأ َِرة  َمْغف

ትርጉሙም (እነዚያ በአላህ መልክተኛ ዘንድ ድምጾቻቸውን ዝቅ የሚያደርጉ እነዚህ 
እነዚያ አላህ ልቦቻቸውን ለፍርሃት የፈተናቸው ናቸው፡፡ ለነሱም ምህረትና ታላቅ 
ምንዳ አላቸው፡፡) ማለት ነው፡፡ 
ከእስልምና አጠቃላይ ስርኣቶች ሌላው ደግሞ መንገድ የሳትን ሰው መንገድን መንገር 
ነው፡፡ አንድ ሰው መንገድ ከሳተ ምልክቶችን በመዘርዘር ወይም የሚመራው ልጅ 
በመላክ ማገዝ በእስልምና አጠቃላይ ስርኣት ውስጥ ይካተታል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ ይላሉ፡  



(አደራችሁን በመንገዶች ላይ እንዳትቀመጡ) ባልደረቦችም ያለህ መልክተኛ ሆይ! 
በመቀመጫዎቻችን አየተገናኝን ማውጋታችን የማይቀር ነው አሉ፡፡ ያን ጊዜ ያላህ 
መልክተኛ እንድህ አሉ፡ (መቀመጣችን እይቀርም ብላችሁ እምቢ ካላችሁ የመንገድን 
መብት አክብሩ፡፡) እሳቸውም መብቱ መንድን ነው? አሉ፡፡ አሳቸውም (ዓይንን 
የማይፈቀድ ነገር ከማየት መከልከል፣ ችግር ከመፍጠር መታቀብ፣ ለሰላምታ መልስ 
መስጠት፣ በመልካም ምግባር ማዘዝና ከክፉ ነገር መከልከልና መንገድ የጠፋውን ሰው 
መንገዱን መምራት፡፡) አሉ፡፡ 
ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንትም ከአለላህ ዘንድ ምህረትን እጠይቃለሁ፡፡ 
* * * 
ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሰላምም በነብያትን በአላህ መላክተኞች 
መደምደሜያ በስዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 
 
ሙስሊም ወንድሞች 
አሁንም በርካታ ሁሉም ሙስሊም ሊላበሳቸው የሚገባ የሆኑ አጠቃላይ ስርአቶች 
አሉ፡፡ የተጨነቀን ሰው ችግር ማቃለል ከነዚህ ስርአቶች አንዱ ነው፡፡ ይህን ተግባር 
የአስልምና እምነት እጅግ የተከበረ ተግባርና የላቀ ወደአላህ መቃረቢያ አምልኮ 
እንደሆነ ገልጧል፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ ዘር እንድህ ብለዋል፡ ‹ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ አሉ፡ (የአዳም ልጅ መንፈስ ጸሓ በወጣችበት ቀን ሁሉ ምጽዋት 
ከመስጠት ወደኋላ ማለት አትችልም፡፡) ያነ ጊዜ ባልደረቦች የአላህ መልክተኛ ሆይ 
በየቀኑ ምጽት ለመስጠት ገንዘብ ከየት እናመጣለን? ሲሉ ጠየቁ፡፡ አሳቸውም 
(የመልካም ሥራ በሮች አጅግ ብዙ ናቸው፡፡ ተስቢሕ፣ ተሕሚድ፣ ተክቢርና ተህሊል፣ 
በመልካም ሥራ ማዘዝና ከመጥፎ ነገር መከልከል፡፡ ከመንገድ ጉዳት የሚያደርሱን 
ነገሮች ማስወግድህ፣ ደንቆሮን ማስረዳትህ፣ ዓይነ ስውርን መምራትህ፣ ስለ ሆነ ጉዳይ 
የሚጠይቅን ሰው መምራትህ ድረሱልኝ ከሚል የተጨነቀ ሰው ጋር ጉልበትህን 
ማጠንከርህ፣ ከደካማ ሰው ጋር ክንድህን ማበርታትህ ይህ ሁሉ ስለመንፈስህ 
የምታበረክተው ምጽዋት ነው፡፡)› 
እንድሁም ደካሞችንና አካል ጉዳተኞችን መርዳት ከአስልምና አጠቃላይ ስርአት 
ሌላው ነው፡፡ የማህበራዊ ውህደት በሕይወት ሚዛናዊነትን ለማረጋገጥ ከደሃው 
ቀድሞ ለባለሀብቱ ከፍተኛ ጥቅም አለው፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢማሙ ዓሊ 
እንድህ ይላሉ፡ አላህ (ሱ.ወ.) የድሆች ቀለብ በባለሀብቶች ገንዘብ ውስጥ እንድሆን 
ወስኗል አንድም ድሃ አይራብ በባለሀብት ስስታምነት ቢሆን አንጅ አላህም ስለዚያ 
ነገር ይጠይቃቸዋል፡፡› የዚህ ዓይነቱ የድሆች እንክብካቤ በማሀበረሰቡ ላይ የተጣለ 
ግዴታ በመሆኑ ለሀገራዊ ትስስር ታላቅ እግዛ አለው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) ቀልባቸው ለተሰበረ ሰውች ቅርብ ነው፡፡ ለባሮቹ ለሚያዝን ሰው አዛኝ 
ነው፡፡ መልካም ቃልም እንኳን ብትሆን ውለታን አያንኳስስም፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ ብለዋል፡ (ከመልካም ሥራ ምንንም አትናቅ ወንድምህን ፈካ ባለ ፊት 
መቀበልህ እንኳን ቢሆን፡፡) እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ብለዋል፡ (እናንተ 



በደካሞቻችሁ ቢሆን እንጂ ድል ትነሳላችሁን ሲሳይንም ትቸራላችሁን?) አንድ የአላህ 
ባሪያ ወንድሙን የሚያግዝ እስከሆነ ድረስ አላህ እሱን ያግዘዋል፡፡ 
ሌላው ስርአት ደግሞ ትልቅን ሰው ማክበር ነው፡፡ አንድ ሰው የእድሜ  ታላቅነቱና 
በእስልምና ቀዳሚነቱ መከበር ያለበት ሲሆን ደረጃውና ከፍተኛ ቦታውም እንደዚሁ 
ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ ታላቅ ሰውም ለትናንሾች እዝነትና ርህራሄ እንዲያሳይ 
ታዟል፡፡ ነብይችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አንድ ሰው አረጋዊያንን አያከብርም 
አላህ በዚያ እድሜ ሲደርስ የሚያክብረው የሚያደርግለት ቢሆን እንጀ፡፡) ይህ ስርኣት 
ከእስልመና ታላቅነት፣ ገራገርነት፣ ፍትሃዊነትና ለሰው ልጅ ክብር ከሚሰጠው ልዮ 
ትኩረት ገጽታ አንደኛው ነው፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ባለሽበትን፣ ቁርኣን የሐፈዝን፣ ፍትሃዊ ገዥን ማክበር አላህን 
እንደማሞገስ መሆኑን እንድህ በማለት ጠቁመዋል፡ (ባለሽበት ሙስሊምን፣ 
የማያጋንንና እሱንም የማይርቅ የሆነን ቁርኣን የሐፈዘን እንድሁም ፍትሃዊ 
ባለሰልጣንን ማክበር አላህን ማክበር ነው፡፡) እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ ( 
ለህፃናቶቻችን የማያዝን፣ ተላላቆቻችንን የማያከብር፣ በመልካም ሠራ የማያዝና 
ከመጥፎ ነገርም የማይከለክል ከኛ ወገን አይደለም፡፡) 
እዚህ ላይ ማረጋገጥ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ባለሽበቱ ሰውዬ ይከበር ዘንድ 
ሙስሊም መሆኑ መሰፈርት አለመሆኑን ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለአንድ አይሁድ 
ቤተሰብ ምጽዋት ሰጥተዋል፡፡ በመሆኑም እነሱም አንደዚሁ ይከበራሉ፡፡ 
እነሆ ሰይድና ዑመር በዝራ ለነበረው ወኪላቸው መልእክት በላኩበት ወቅት እንድህ 
ብለዋል፡ ‹የሌላ እምነት ተከታይ ከሆኑት ሰዎች እድሜው የገፋ፣ ኃይል የደከመ፣ የገቢ 
መንጩንም ያጣ ካለ ከሙስሊሞች ግምጃ ቤት ገንዘብ አንስትህ መክፈል ያለበተን 
ክፈልለት፡፡) 
ማሀበረሰቡ ነዋሪዎች የህዝብ መገልገያዎችን የመጠበቅ ግዴታ እንዳለባቸው መብቱ 
መሆኑን ማረጋገጥ አለበት፡፡ ለምሳሌ የነዋሪዎች ቁጥር መጨመርን ብንወሰወድ፡ 
ሁለት ነገሮች መጠቀስ አለባቸው እንላለን፡  
አንደኛው ችሎታ ሲባል የገንዘብ ችሎታ ብቻ መሆን የለበትም የሚለው ነው፡፡ 
እንድሁም ችሎታ ሲባል የግለሰቡ ችሎታ ብቻ ሳይሆን መንግስት መቅረብ 
ለአለባቸው አገልግሎቶች አቅርቦች ችሎታም ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት፡፡ ስነ 
ስርአት የጎደለው የነዋሪዎች ቁጥር መጨመር በግለሰብ ወይም በቤተሰብ ብቻ ሳይሆን 
ተፅእኖው በሀገር ላይም ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያለው ጥበትም ሆነ 
ስፋት ከሀገር ችሎታ ወጭ በግለሰብ መለኪያ ሊለካ አይገባም፡፡ 
ሁለተኛው ደግሞ ብርቱ የሆኑ ጥቂቶች ደከማና አቅም ቀላል ከሆኑ ብዙዎች የተሸሉ 
መሆኑን መገንዘብ የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ አንዳንድ አገሮች ያለቡት ሁኔታ እንደጤና 
ጥበቃ፣ ትምህርትና መሰረተ ግንባታ ያሉ መሰረታዊ ተቋማትን ማሟላት 
ባለመቻላቸው ብዙ ህዝባቸው ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደጠቀሱት ደካማነቱ እንደጎርፍ 
አረፋ ይሆናል፡፡ በመሆኑም መጠንና ምንነት በተፃረሩ ጊዜ ልበኛ ለምንነት ትኩረት 
ይሰጣል፡፡ እዚህ ላይ ታድያ ትንሽ ጠንካራ እልፍ አላፍ ጊዜ ከብዙ ደካማ የበለጠ 
ሁኖ ይገኛል፡፡ 



ይሀውም ደካማነት፣ ደንቁርና የሚያስከትል እንድሁም ከዘመናዊ ስልጣኔ ጉዞ ወደኋላ 
የሚያስቀር ለሀገር ገቢና እድገት ከፍተኛ ጫና የሚሆን ብዛት የሚጎዳ እንጂ 
የሚጠቅም ብዛት አይሆንም ማለት ነው፡፡ 
ጌታችን ሆይ ለመልካም ጠባይ ምራን አንተ እንጂ ለመልካም ጠባይ የሚመራ የለምና 
ከኛም መጥፎ ጠባይን አርቅልን፡፡ መጥፎ ተባይንም ከኛ ያለንተ የሚያርቅ የለምና፡፡ 
አንተ ከመረጥካቸውም ባሮችህ አድርገን፡፡ አሚን፡፡ 

 


