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ንፍቅናና ክዳት እንድሁም በግለሰብና በሀገር ደረጃ የሚያስከትሉት አደጋ
ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ
ِْﺾ ﯾ َﺄ ْ ﻣُ ﺮُونَ ﺑ ِﺎﻟْﻤُﻨْ ﻜ َِﺮ وَ ﯾ َﻨْ ﮭ َﻮْ نَ ﻋ َِﻦ اﻟْﻤَ ْﻌﺮُوف
ٍ ﻀﮭُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑ َﻌ
ُ }ﻟاْﻤُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ ُﻮنَ وَ اﻟْﻤُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ َﺎتُ ﺑ َ ْﻌ
{ َوَ ﯾ َﻘْﺒ ِﻀُﻮنَ أ َ ْﯾ ِﺪﯾ َﮭُﻢْ ﻧ َﺴُﻮا ﱠﷲ َ ﻓ َﻨ َﺴِ ﯿ َﮭُﻢْ إ ِنﱠ اﻟْﻤُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ ِﯿﻦَ ھ ُﻢُ ْاﻟﻔ َﺎﺳِ ﻘ ُﻮن
ለአለው ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ ትርጉሙም ( መናፍቃንና መናፍቃት
ከፊሎቻቸው ከከፊሉ ናቸው፡፡ በመጥፎ ነገር ያዛሉ ከደግም ነገር ይከለክላሉ፡፡
እጆቻቸውንም (ከልግስና) ይሰበስባሉ፡፡ አላህን ረሱ፡፡ ስለዚህ (እርሱ) ተዋቸው፡፡
መናፍቃን አመጸኞቹ እነሱ ናቸው፡፡) ማለት ነው፡፡
ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጀጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ
እንደሌለ እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም በተከበረው ሓዲሳቸው (የምናፍቅ መለያ
መልክቶቹ ሦስት ናቸው፡ በሚያወራ ጊዜ ይዋሻል፣ ቃል በገባም ጊዜ በቃሉ አይገኝም፣
አደራ ሲጣልበትም ይክዳል፡፡) 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፡
መናፍቅነት መድሃኒት የማይገኝለት በሽታ፣ ገዳይ የሆነ ወረርሽኝና ግለሰብንም ሆነ
አጠቃለይ ህዝብን አውዳሚ መሆኑ ጥርጥር የለበተም፡፡ መናፍቅነት እውነተኛ
እምነትን የሚበከል፣ መሰረቱን የሚቀንስ፣ ማእዘናቱን የሚያፈራርስ አደገኛ የልብ
በሽታ ሲሆን በማሀበረሰቡ ጸጥታ፣ ደህንነትና መረጋጋት ላይ የተደቀነ አደገኛ
ማህበራዊና ስነ ምግባራዊ ቁስልም ነው፡፡ በመሆኑም አደጋው ከክህደትና ከማጋራት
አደጋ እጅጉን የከፋ ነው፡፡ ምክኒያቱም እሱ በህዝቡ አካል እየተሳበ በገባ ጊዜ የዚህ
ተቋም አጥንቱ ይበሰብሳል በሀሳብ መለያየትም ያጠቀዋል፡፡
እንድሁም የከህደትና የቅጥረኝነት ጦርም ታሪክ ከጀመረ አንስቶ በሀገራት ህልውና
መኖር ላይ የተጋረጡ አደገኛ ተግዳሮቶች መሆናቸው ይነገራል፡፡ ታሪክ
እንደሚመሰክረው አያሌ ሀገራት የተዳከሙት፣ የተበታተኑት ብሎም የተሰወሩት
የጥፋታቸውና ውድቀታቸው መንስኤ ከውስጥ የተከሰተ ነበር፡፡ በዚህም ተግባር
የከዳተኞችና ቅጣረኞች እንድሁም በሀገራቸው ላይ ሴረኛ ሆነው የሚሰሩ ወገኖች

ሚና እጅጉን ከፍተኛ እንደነበር ይነገራል፡፡ ምንጊዜም ከውስጥ በኩል የተደቀኑ
አደጋዎች ከውጭ በኩል ከተደቀኑት አስጊነታቸው የከፋ ነው፡፡
እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የሚገባ ነገር ቢኖር መናፍቅነት ከፍተኛና ዝቅተኛ ተብሎ
ወደሁለት የሚከፈል መሆኑን ነው፡፡ ከሁለቱ ክፍሎች እጅጉን አደገኛው ከፍተኛ
የተባለው የመጀመሪያው ክፍል ነው፡፡ እሱም አንድ ሰው በይፋ ሙስሊምነትን እያሳየ
በልቡ ክህደትን የሚሰርጽበት ሁኔታ ነው፡፡ ይህ ክፍል ታድያ ባለቤቱ ለዘላለም
በገሀነም ይቀጣል፡፡ ብሎም ከሷ በጥልቁ አዘቅጥ ክፍል እንዲኖር ይደረጋል፡፡
ሁለተኛው ከፍል ዝቅተኛ የተባለው መናፍቅነት ሲሆን ተግባራዊ መናፍቅነት በመባል
ይታወቃል፡፡ እሱም አንድ ሰው በስነ ምግባር ከመስመር የሚወጣበትና የምናፍቅ
መለያ ከሆኑ ተግባራት አንዱን የሚላበስበት ሁኔታ ሲሆን በይፋ ጽድቅናን እያሳየ
በልቡ እሱን የሚፃረር ሁኔታን ያሰርፃል፡፡
ይህኛው ክፍል ከሃይማኖቱ ሙሉ በሙሉ አልወጣም፡፡ ይሁን እንጂ ወደከፍተኛ
መናፍቀነት በሚያደረስ ጎዳና ላይ እየተጓዘ ነው፡፡ ባለቤቱ በአፋጣን ተጽጽቶ
ካልተመለሰ መድረሻው ከፍተኛ መናፍቅነት ይሆናል፡፡
የተከበረው ቁርኣንና ንጹሃን ነብያዊ ፈለጎች ስለመናፍቃን፣ ስለባህርያቸው፣
ስለጠባያቸውና ስለተግባራቸውም በሰፊው አውርተውልናል፡፡ እነሱም ጠለቅ ብለን
እንደተገነዘብነው በዘመን ርዘመት አልተለወጡም፣ ከሀገር አገር በመለየትም
አልተቀየሩም፡፡ ከነዚህ መናፍቃን ከሚለዩባቸው ምልክቶች አጅግ አደገኞቹ፡
ወሸት፣ ቃልን ማፍረስ፣ አደራን መብላትና በክርክር ማጭበርበር የሚሉት ናቸው፡፡
አነሱም ነብያቸውን (ሶ.ዐ.ወ.) ለመናፍቃን የሰጧቸው አጅግ አስከፊ የሆኑ ባሕርዮች
ናቸው፡፡ እነዚህ ባህርዮች ነበያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ በማለት የገለጹዋቸውና
ከተግባራዊ መናፍቅነት የሚመደቡት ናቸው፡ (አራት ነገሮች እነሱ በሙሉ ያሉበት
ሰው የተጣራ መናፍቅ ነው፡፡ ከነሱ አንደኛው ምግባር ያለበት አስከሚተወው ድረስ
አንድ የመናፍቅነት ምግባር አለበት፡ እምነት ሲጣልበት ይከዳል፣ ሲያወራ ይዋሻል፣
ቃል ሲጋባም ክህደት ይፈጽማል፣ ሲከራከርም ያጭበረብራል፡፡) እነዚህ አራቱ
ምግባሮች በሙሉ ወይም ከነሱ አንድ ምግባር ያለበት ሰው መናፍቅ ነው፡፡ እነዚህ
ባህርዮች የህዝቡን ጥቅም ከንቱ ያደርጋሉ ያወድሙታልም፡፡ ብዙውን ጊዜ መናፍቅ
ሌላው ሰው የቃሉንም ሆነ የተግባሩን አውነተኛነት እንዲያምን ለማድረግ ሲዋሽ
እናያለን፡፡ አላህ (አ.ወ.) እንድህ ይላል፡
ﱠﺎسﻦْ ﻣَ ﯾُﻌْﺠِ ﺒُﻚَ ﻗ َﻮْ ﻟ ُﮫُ ﻓ ِﻲ اﻟْﺤَ ﯿ َﺎ ِة اﻟﺪﱡﻧْ ﯿ َﺎ وَ ﯾُﺸْﮭِ ُﺪ ﱠﷲ َ ﻋَﻠ َﻰ ﻣَ ﺎ ﻓ ِﻲ ﻗ َﻠْﺒ ِ ِﮫ وَ ھ ُﻮَ أ َﻟ َ ﱡﺪ
ِ } وَ ﻣِﻦَ اﻟﻨ
{ ِاﻟْﺨِﺼَ ﺎم
ትርጉሙም (ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ሕይወት ንግግሩ
የሚደንቅህና በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን የሚያስመሰክር ሰው አለ፡፡) ማለት
ነው፡፡ አላህም በቁርኣን መናፍቅነትን፣ ማታለልንና የአደራ ክዳትን በጠቀሰ ጊዜ
ውሸትን አብሮ ያነሳወዋል፡፡ እንድህም ይላል፡

ٌﯾُﺨَ} ﺎ ِدﻋُﻮنَ ﱠﷲ َ وَ اﻟ ﱠ ﺬِﯾﻦَ آ َﻣَ ﻨ ُﻮا وَ ﻣَ ﺎ ﯾ َﺨْ َﺪﻋُﻮنَ إ ﱠِﻻ أ َﻧْﻔ ُ َﺴﮭُﻢْ وَ ﻣَ ﺎ ﯾ َﺸْ ُﻌﺮُونَ *ﻓ ِﻲ ﻗ ُﻠ ُﻮﺑ ِﮭِﻢْ ﻣَﺮَض
{ َﻓ َﺰَ ا َدھ ُﻢُ ﱠﷲ ُ ﻣَﺮَ ﺿًﺎ وَ ﻟ َﮭُﻢْ ﻋَﺬَابٌ أ َ ﻟ ِﯿﻢٌ ﺑ ِﻤَ ﺎ ﻛَﺎﻧ ُﻮا ﯾ َﻜْ ِﺬﺑُﻮن
ትርጉሙም (አላህንና እነዚያን ያመኑትን (ሰዎች) ያታልላሉ፡፡ የማያውቁ ሲሆኑ
ነፈፍሳቻቸውን እንጅ ሌላን አያታልሉም፡፡ በልቦቻቸው ውስጥ (የንፍቅና) በሽታ
አለባቸው፡፡ አላህም በሽታን ጨመረባቸው፡፡ ለነርሱም ይዋሹ በነበሩት ምክኒያት
አሳማሚ ቅጣት አላቸው፡፡) ማለት ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከውሸትና ሌያስከትለው
ከሚችለው ጉዳት እንድህ ሲሉ አስጠንቅቀዋል፡ (አደራ እምላችሁ ከውሸት እንድትርቁ
ነው፡፡ ምክኒያቱም ውሸት ወደከህደት ይመራል ከህደትም ወደእሳት ይመራል፡፡ አንድ
ሰው አየዋሸና ውሸትንም ሆን ብሎ አያከታተለ ሲፈጽም ይኖርና ከአላህ ዘንድ ቀጣፊ
ተብሎ ይጻፋል..)
ከእለታትአንድ ቀን ነበይችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንድ ምእምን ሰው ፈሪ ሊሆን ይችላልን?
ተብለው በተጠየቁ ጊዜ (አዎን) አሉ፡፡ አንድ ምእምንስ ስስታም ሊሆን ይችላልን?
ተባሉ፡፡ እሳቸውም (አዎን) አሉ፡ አንድ ምእምን ዋሾ ሊሆንስ ይችላልን? ተብለው
በተጠየቁ ጊዜ (ሊሆን አይችልም) በማለት መለሱ፡፡ አቡ በክር አሲዲቅ ውሸትን
ከህደት ነው ብለውታል፡፡ እንድህም ብለዋል ‹እውነት ታማኝነት ነው፡፡ ውሸት ደግሞ
ክህደት ነው…›
እንደዚሁም ክህደትና ቅጥረኝነት ለፍቅር ገመደ መበጠስ ምክኒያት አእንደሚሆኑ፣
ወደጭቅችቅና ንትርክ የሚያደርስ ጥላቻ እንደሚፈጥሩና የህዝብን ግንኙነት
እንደሚያበላሹ ይነገራል፡፡ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የተጣለበትን አደራ ያልጠበቀ ሰው
በትንሳኤ ቀን ውርደትና ጸጸት እንደሚያስከትለበት እንድህ በማለት ገልጸዋል፡ (አላህ
የበፊቶቹንም የኋለኞቹንም በሚሰበስብበት በትንሳኤ ቀን ለያንዳንዱ ከዳተኛ ሰንድቅ
አላማ ይተክልለትና ይህ የእገሌ ልጅ እገሌ ከህደት ነው በመባል ይለፈፍበታል፡፡)
ነብያችን (ሶ.ዐወ.) በትንሳኤ ቀን የዚህ ከዳተኛ ተከራካሪ አላህ (አ.ወ.) አንደሚሆን
እንድህ በማለት አስጠንቅቀዋል፡ አላህ (አ.ወ.) እንድህ አለ፡ (ሦስት ወገኖች በትንሳኤ
ቀን እኔ ተከራካሪያቸው እሆናለሁ፡፡ በተትንሳኤ ቀን እኔ ተከራካሪው የሆንኩትን ሰው
አሸንፈዋለሁ፡፡ (እነሱም) በእኔ ስም ቃል ኪዳን ግብቶ የከዳ ሰው፡ ጨዋን ሰው ሽጦ
ዋገውን የበላ ሰውና ቅጥረኛን ቀጥሮ ሙሉ ጊዜውን አሰርቶ የላቡን ዋጋ የከለከለ
ሰው፡፡)
ከክህደት ዓይነቶች እጅግ በጣም አደገኛው የአገር ክህደትና አሸባሪ ቡድኖች፣
ደጋፊዎቻቸውና ሀገረን በመሸጥ የነሱን ፈር የሚከተሉ ወገኖች እንደሚያደርጉት
በዚህች ዓለም በሚጠፋ ርካሽ ዋጋ አገርን መሸጥ ነው፡፡
የአስልምና እምነት ከአሰጠነቀቀን ርኩስ ባህርዮች አንዱ በክርክር ጊዜ ማጭበርበር
ነው፡፡ ይህ ምግባር የተንኮል ተንኮለ፣ የአርኩስነት ሁሉ መሰረት፣ እውነትን ከንቱ

ከንቱን ደግሞ እውነት የሚያደርገው ከእውነት መስመር የሚያወጣ ጎዳና መሆኑን
ሊቃውንት ይጠቁማሉ፡፡ አላህ (አ.ወ.) በክርክር ማጭበረበርን ብርቱ ሲል ገልጾታል
እንድህም ይላል፡
ﱠﺎس ﻣَﯾُﻌْﺠِ ﺒُﻚَ ﻗ َﻮْ ﻟ ُﮫ ُ ﻓ ِﻲ اﻟْﺤَ ﯿ َﺎ ِة اﻟﺪﱡﻧْ ﯿ َﺎ وَ ﯾُﺸْﮭ ِ ُﺪ ﱠﷲ َ ﻋَﻠ َﻰ ﻣَ ﺎ ﻓ ِﻲ ﻗ َﻠْﺒ ِ ﮫ ِ وَ ھ ُﻮَ أ َﻟ َ ﱡﺪ
ِ ْ} وَ ﻣِﻦَ اﻟﻨ ﻦ
{ ِاﻟْﺨِﺼَ ﺎم
ትርጉሙም (ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ሕይወት ንግግሩ
የሚደንቅህና በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን የሚያስመሰክር ሰው አለ፡፡) ማለት
ነው፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) እናታችን አዒሻ እንድህ ብለዋል፡ ‹የአላህ
መልክተኛ አንድህ አሉ፡ (ከሰዎች ከአላህ ዘንድ እጅጉን የተጠላው ክርክረ ብርቱ
የሆነው ነው፡፡) ንፍቅና ያለባቸው ሰዎች ሁኔታቸውን መግለጽ ብንፈልግ ባለሁለት
ፊቶች ከሚለው ቃል የተሸለ መግለጫ አናገኝላቸውም፡፡ ብሎም በዘመናችን ያሉ
መናፍቃን ይህን ደረጃ በሰፊ መጠን በማለፍ እልፍ አላፍ ፊት ያለቸው ሆነው
አናያቸዋለን፡፡ እነሱም ከፍጥረታት እጅግ ተንኮለኞቹ እነሱ ናቸው፡፡ ነብያችን
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ከሰዎች እጅግ ተንኮለኛው አነዚህን በአንድ ፊት እነዚያን
ደግሞ በሌላ ፊት የሚገናኘው ባለ ሁለት ፊት ሰውዬ ሆኖ ታገኙታላችሁ፡፡)
የንፍቅና ምልክቶች
ከመናፍቅነት ምልክቶች አንዱ በምድር ላይ አያበላሸ አሳማሪ ነኝ የሚል መሆኑ ነው፡፡
ግኝነቱ የተራጋገጠ የሆነው አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
َض ﻗ َﺎﻟ ُﻮا إ ِﻧ ﱠﻤَ ﺎ ﻧ َﺤْ ﻦُ ﻣُﺼْ ﻠ ِﺤُﻮنَ * أ ََﻻ إ ِﻧ ﱠﮭُﻢْ ھ ُﻢُ اﻟْﻤُﻔْﺴِ ﺪُون
ِ ْوَ إ}ِذَا ﻗ ِﯿﻞَ ﻟ َﮭ ُﻢْ َﻻ ﺗ ُﻔْﺴِ ﺪُوا ﻓ ِﻲ ْاﻷَر
{ َوَ ﻟ َﻜِﻦْ َﻻ ﯾ َﺸْ ُﻌﺮُون
ትርጉሙም (ለነርሱም በምድር ላይ አታበላሹ በተባሉ ጊዜ እኛ አሳማሪዎች ብቻ ነን
ይላሉ፡፡ ንቁ አነሱ አጥፊዎች እነሱው ናቸው፡፡ ግን አያውቁም፡፡) ማለት ነው፡፡
በምድር ማበለሸት የተላያዩ ቅርጾች አሉት፡ በሀገር ውስጥ ሰብቅ ማናፈስ በእውነተኛ
ምእምናን መንፈስ ውድቀትን መንዛት፣ መስመር የሳቱ ሀሳቦችንና የተሳሳቱ
ግንዛቤዎችን ማስረጽና ከሰዎች መካከል መከራን ማስፋፋት የሚሉት ይካተቱበታል፡፡
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
َﺧِﻼﻟ َﻜُﻢْ ﯾ َﺒْﻐُﻮﻧ َﻜُﻢُ ْاﻟﻔ ِﺘْ ﻨ َﺔ َ وَ ﻓ ِﯿﻜُﻢْ ﺳَﻤﱠﺎﻋُﻮن
َ }ﻟ َﻮْ ﺧَﺮَ ﺟُﻮا ﻓ ِﯿﻜُﻢْ ﻣَ ﺎ زَادُوﻛُﻢْ إ ﱠِﻻ ﺧَ ﺒ ًَﺎﻻ وَ َﻷَوْ ﺿَ ﻌُﻮا
{ َﻟ َﮭُﻢْ وَ ﱠﷲ ُ َﻋﻠ ِﯿﻢٌ ﺑ ِﺎﻟﻈ ﱠﺎﻟ ِﻤِﯿﻦ
ትርጉሙም (ከናንተ ጋር በወጡ ኖሮ ጥፋትን እንጅ አይጨምሩላችሁም ነበር፡፡
እውከትንም የሚፈልጉላችሁ ሲሆኑ በመካከላችሁ (በማሳበቅ) ይቻኮሉ ነበር፡፡

በናንተም ውስጥ ለነሱ አዳማጮች አሏቸው፡፡ አላህም በዳዮችን አዋቂ ነው፡፡) ማለት
ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡
{ َوَ ﻗ َﺎﻟ} ُﻮا َﻻ ﺗ َﻨْ ﻔ ِﺮُوا ﻓ ِﻲ اﻟْﺤَ ﺮﱢ ﻗ ُﻞْ ﻧ َﺎ ُر ﺟَ ﮭ َﻨ ﱠﻢَ أ َ َﺷ ﱡﺪ ﺣَ ﺮً ّ ا ﻟ َﻮْ ﻛَﺎﻧ ُﻮا ﯾ َﻔْ ﻘ َﮭُﻮن
ትርጉሙም (በሐሩር አትሂዱ አሉም፡፡ የገሀነም እሳት ተኳሳነት በጣም የበረታ ነው
በላቸው፡፡ የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ (አይቀሩም ነበር)፡፡) ማለት ነው፡፡ አሁንም እንድህ
ይላል፡
{ِﯿﻼ
ً ﷲ َُﻮﱢ ﻗ ِﯿﻦَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ وَ ْاﻟﻘ َﺎﺋ ِﻠ ِﯿﻦَ ِ ِﻹ ﺧْ ﻮَ اﻧ ِﮭِﻢْ ھَﻠ ُﻢﱠ إ ِﻟ َ ْﯿﻨ َﺎ وَ َﻻ ﯾ َﺄ ْ ﺗ ُﻮنَ ْاﻟﺒ َﺄ ْسَ إﱠ ِﻻ ﻗ َﻠ
ﻗ} َ ْﺪ ﯾ َﻌْﻠ َﻢُ اﻟْﻤُ ﱠﻌ
ትርጉሙም (ከናንተ ውስጥ የሚያሳንፉትን ለወንድሞቻቸውም ወደኛኑ የሚሉትን
ውጊያንም ጥቂትን እንጅ የማይመጡትን በእርግጥ አላህ ያውቃቸዋል፡፡) ማለት ነው፡፡
እንድሁም ሌላው የብልሽት ገጽታ የሰዎችን መብት ማጓደልና እነሱንም ማንኳሰስ
ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
{ َوَ َ}ﻻ ﺗ َﺒْﺨَ ﺴُﻮا اﻟﻨ ﱠﺎسَ أ َﺷْ ﯿ َﺎءَ ھ ُﻢْ وَ َﻻ ﺗ َﻌْﺜ َﻮْ ا ﻓ ِﻲ ْاﻷَرْ ض ِ ﻣُﻔْﺴِ ﺪِﯾﻦ
ትርጉሙም (ሰዎችንም አንዳቾቻቸውን (ገንዘቦቻቸውን) አታጉድሉባቸው አመጠኞች
ሆናችሁ በምድር ላይ አታበላሹ፡፡) ማለት ነው፡፡ ሌሎቹ የንፍቅና ገጽታዎች ደግሞ
ማፍረስ፣ ማበላሸት፣ ንጹሃንን መግደል፣ በጸጥታ የሚኖሩ ሰዎችን ማሸበር፣ የሰዎችን
ጉዳይ ማስተጓጎል፣ ሃላፊነትን አለመወጣት፣ እንድሁም ኪራይ ሰብሳቢነት፣ በወገን
ወይም በዕውቂያ ሰዎችን ማስቀደምና የሰዎችን ገንዘብ በከንቱ መብላት የሚሉት
ናቸው፡፡
እንድሁም ከንፍቅና መለያዎች አንዱ አምልኮ (ዒባዳ) በሚያደረሱ ጊዜ በተለይም
የተከበሩ ኢባዳዎች ሲፈጽሙ መስነፍና በሚያከናውኑም ጊዜ ይዩልኝ ይስሙልኝ
አቀላቅሎ መፈጸም የሚለው ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
َِﯿﻦَ ﯾُﺨَ ﺎ ِدﻋُﻮنَ ﱠﷲ َ وَ ھ ُﻮَ ﺧَ ﺎ ِد ُﻋﮭُﻢْ وَ إ ِذَا ﻗ َﺎﻣُﻮا إ ِﻟ َﻰ اﻟﺼ َﱠﻼة ِ ﻗ َﺎﻣُﻮا ﻛُ ﺴَﺎﻟ َﻰ ﯾُﺮَ اءُون
} ِإ ِنﱠ اﻟْﻤُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ
{ِﯿﻼ
ً اﻟﻨ ﱠﺎسَ وَ َﻻ ﯾ َْﺬﻛُ ﺮُون ﱠَﷲ َ إ ﱠِﻻ ﻗ َﻠ
ትርጉሙም (መናፍቃን አላህን ያታልላሉ፡፡ አሱም አታላያቸው ነው (ይቀጣቸዋል)፡፡
ወደሶላትም በቆሙ ጊዜ ታካቾች፣ ሰዎችን የሚያሳዩ ሆነው ይቆማሉ፡፡ አላህንም
ጥቂትን እንጅ አያወሱም፡፡) ማለት ነው፡፡
ْﺼ َﻼة َ إ ﱠِﻻ وَ ھ ُﻢ
} وَ ﻣَ ﺎ ﻣََنْﻨ َﻌَﺗ ُﻘْﮭُﻢْﺒ َﻞَأ ﻣِﻨْ ﮭُﻢْ ﻧ َﻔ َﻘ َﺎﺗ ُﮭُﻢْ إ ﱠِﻻ أ َﻧ ﱠﮭُﻢْ َﻛﻔ َﺮُوا ﺑ ِﺎ ﱠ ِ وَ ﺑ ِﺮَ ﺳُﻮﻟ ِ ِﮫ وَ َﻻ ﯾ َﺄ ْ ﺗ ُﻮنَ اﻟ ﱠ
{ ََﺎرھ ُﻮن
ِ ﻛُ ﺴَﺎﻟ َﻰ وَ َﻻ ﯾُﻨْ ﻔ ِﻘ ُﻮنَ إ ﱠِﻻ وَ ھ ُﻢْ ﻛ

ትርጉሙም(ልግሰናዎቻቸውን ከነሱ ተቀባይ የሚያገኙ ከመሆን እነሱ በአላህና
በመልክተኛው የካዱ ሶላትንም እነሱ ታካቾች ሆነው በስተቀር የማይሰግዱ እነሱም
ጠይዎች ሆነው በስተቀር የማይሰጡ መሆናቸው እንጂ ሌላ አልከለከላቸውም፡፡)
ማለት ነው፡፡
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል፡ (ከፈጅርና ከዒሻ ሶላቶች የበለጠ ለምናፍቃን
እጅግ ሸክም የሆነ ስግደት የለም፡፡ በነሱ ያለውን ምንዳ ቢያውቁ ኖሮ እያዳሁም እንኳ
ቢሆን ወደነሱ ይሄዱ ነበር፡፡) (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ጃቢር አብን አብደላህ
እንድህ ብለዋል፡ ‹ከእለታት አንድ ቀን ነብያችን ወጡና እንድህ አሉ፡ (እናንተ ሰዎች
ሆይ! አደራችሁን የምስጢር መጋራትን እራቁ፡፡) ባልደረቦችም የአላህ መልክተኛ ሆይ!
መስጢራዊ መጋራት ማለት ምን ማለት ነው? ሲሉ ጠየቁ፡፡ አሳቸውም (አንድ ሰው
ለስግደት ይቆምና ሰዎች ወደሱ የሚመለከቱ መሆኑን ያያል ያን ጊዜም ከፍተኛ ጥረት
አድርጎ ሶላቱን ያሳምራል፡፡ ያም ነው ምስጢራዊ ማጋራት ማለት፡፡) አሉ፡፡
ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንተም ከአላህ ምህረትን እለምናለሁ፡፡
***
ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሰላምም በነብያትን በአላህ
መላክተኞች መደምደሜያ በስዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ
ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡
ሙስሊም ወንድሞች ሆይ!

ከመናፍቅነት መለያዎችና ምልክቶች ሌላው ደግሞ ጠላት ጋር ቃል ኪዳን መጋባትና
በስለላ፣ በከህደት፣ ወሬና መረጃ በማስተላለፍና የሀገርን መስጢር በማጋለጥ
ሃይማኖትና አገርን አራክሶ ከነሱ ጋር ግንኙነት መፍጠር ነው፡፡ መናፍቅ በቤተሰቦቹ፣
ጎረቤቶቹና ዘመዶቹ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ወደጎን በመተው የሀገሩን ጠላት
የሚደግፍ ቅጥረኛ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
ُ َﺎرﻋُﻮنَ ﻓ ِﯿﮭِﻢْ ﯾ َﻘ ُﻮﻟ ُﻮنَ ﻧ َﺨْ ﺸَﻰ أ َنْ ﺗ ُﺼِ ﯿﺒ َﻨ َﺎ دَاﺋ ِﺮَ ة ٌ ﻓ َ َﻌﺴَﻰ ﱠﷲ
ِ ِﯾﻦَ ﻗﻓُﻠ ُﻮﺑ ِﮭِﻢْ ﻣَﺮَضٌ ﯾُﺴ
ﻓ} َﺘ َﺮَ ى اﻟ ﱠ ﺬِﻲ
{ َأ َنْ ﯾ َﺄ ْ ﺗ َِﻲ ﺑ ِْﺎﻟﻔ َﺘْﺢ ِ أ َوْ أ َﻣْ ٍﺮ ﻣِﻦْ ِهﻋِﻨْ ِﻓﺪَﯿ ُﺼْ ﺒ ِ ﺤُﻮا ﻋَﻠ َﻰ ﻣَ ﺎ أ َﺳَﺮﱡ وا ﻓ ِﻲ أ َﻧْﻔ ُﺴِ ﮭِﻢْ ﻧ َﺎدِﻣِﯿﻦ
ትርጉሙም (እነዚያንም በልቦቻቸው ውስጥ (የንፍቅና) በሸታ ያለባቸውን ሰዎች የጊዜ
መለዋወጥ እንዳያገኘን እንፈራለን የሚሉ ሲሆኑ በነርሱ (ለመረዳት) ሲቻኮሉ
ታያቸዋለህ፡፡ አላህም ድል መንሳትን ወይም ከርሱ ዘንድ የሆነን ነገር (ማጋለጠን)
ሊያመጣ በነፍሶቻቸው ውስጥ በደበቁትም ነገር ተጸጻቾች ሊሆኑ ተረጋገጠ፡፡) ማለት
ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡

* ﻣِﻨْﻜُﻢْﻟ َﯿُﻟ َﺒ َﻄ ﱢ ﺌ َﻦﱠ ﻓ َﺈ ِنْ أ َﺻَ ﺎﺑ َﺘْﻜُﻢْ ﻣُﺼِ ﯿﺒ َﺔ ٌ ﻗ َﺎلَ ﻗ َ ْﺪ أ َﻧْ ﻌَﻢَ ﱠﷲ ُ ﻋَﻠ َﻲﱠ إ ِْذ ﻟ َﻢْ أ َﻛُﻦْ ﻣَ َﻌﮭُﻢْ ﺷَﮭِﯿﺪًا
ْ}وَ إ ِنﱠ ﻤَﻦ
وَ ﻟ َﺌ ِﻦْ أ َﺻَ ﺎﺑ َﻜُﻢْ ﻓ َﻀْ ٌﻞ ﻣِﻦَ ﱠﷲ ِ ﻟ َﯿ َﻘ ُﻮﻟ َﻦﱠ ﻛَﺄ َنْ ﻟ َﻢْ ﺗ َﻜُﻦْﺑ َ ْﯿﻨ َﻜُﻢْ وَ ﺑ َ ْﯿﻨ َﮫُ ﻣَﻮَ دﱠة ٌ ﯾ َﺎ ﻟ َ ْﯿﺘ َﻨ ِﻲ ﻛُﻨْﺖُ ﻣَ َﻌﮭُﻢْ ﻓ َﺄ َﻓ ُﻮ َز
{ﻓ َﻮْ زً ا ﻋَﻈِ ﯿﻤًﺎ
ትርጉሙም (ከእናንተም ወስጥ በእርግጥ (ከዘመቻ) ወደኋላ የሚንጓደድ ሰው አለ፡፡
አደጋም ብታገኛችሁ ከነሱ ጋር ተጣጅ (የተገኘሁ) ባልሆንኩ ጊዜ አላህ በእኔ ላይ
በአርግጥ ለገሰበኝ ይላል፡፡ ከአላህም የሆነ ችሮታ ቢያገኛችሁ በናንተና በርሱ መካከል
ፍቅር እንዳልነበረች ሁሉ ታላቅ እድልን አገኝ ዘንድ ከነሱ ጋር በሆንኩ ወይ ምኞቴ
ይላል፡፡) ማለት ነው፡፡ መናፍቅ በሀገርና በህዝብ ላይ መከራ ሲደርሰ፣ ችግር ሲስፋፋ፣
በሽታ ሲበዛና ልብ የሚሰብር ነገር ሲከሰት ይደሰታል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
ْْ }إﺗ َﻤِْن َﺴﺴْﻜُﻢْ ﺣَ َﺴﻨ َﺔ ٌ ﺗ َﺴُﺆْ ھ ُﻢْ وَ إ ِنْ ﺗ ُﺼِ ﺒْﻜُﻢْ َﺳﯿﱢﺌ َﺔ ٌ ﯾ َﻔْﺮَ ﺣُﻮا ﺑ ِ ﮭ َﺎ وَ إ ِنْ ﺗ َﺼْ ﺒ ِ ﺮُوا وَﺗ َﺘ ﱠﻘ ُﻮا ﻻ ﯾ َﻀُﺮﱡﻛُﻢ
}.ٌ َﻛ ْﯿ ُﺪھ ُﻢْ َﺷﯿْﺌﺎ ً إ ِنﱠ ﱠﷲ َ ﺑ ِﻤَ ﺎ ﯾ َﻌْﻤَ ﻠ ُﻮنَ ﻣُﺤِ ﯿﻂ
ትርጉሙም (ደግ ነገር ብታገኛችሁ ታስከፋቸዋለች፡፡ መጥፎም ነገር ብታገኛችሁ በርሷ
ይደሰታሉ፡፡ ብትታገሱና ብትጠነቀቁም ተንኮላቸው ምንም አይጎዳችሁም፡፡ አላህ
በሚሰሩት ሁሉ (በዕውቀቱ) ከባቢ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡
ይሁን እንጂ አዳድስ መናፍቃን እንደ ውሸት፣ ከህደት፣ ክዳት፣ ቃልን ማፍረስና
የህዝብን ሀሳብ ማመሰቃቀል ከሚሉት ከዚህ በፊት ከነበሩት የመናፍቃን መለያዎች
አዳድስ የከህደት ዓይነቶች ጨምረዋል፡፡ ከነሱም መካከል በቅድሚያ የሚጠቀሰው
በሃይማኖት መነገድ የሚለው ይሆናል፡፡ አንዳንድ ቡድኖች በርካታ የቅርጽና የፖሊቲካ
ሃይማኖተኛነትን ተጎናጽፈው ሃይማኖትን ኮርቻ በማድረግ ወደስልጣን ለመውጣት
በሃይማኖት ይነግዳሉ፡፡ እሱንም ለተጠቀሰው አላማቸው መሳካት መገልገያ አድርገው
ይጠቀሙበታል፡፡
እነዚህ ቡድኖች አምነትን ለራሳቸው ያደርጉና ሌላውን እምነተ ቢስ በማድረግ
ሃይማኖትን ለተንኮላቸው ህጋዊ መከለያ ያደርጋሉ፡፡ እነሱም ሀገርን በመካድ፣
በማራከስና በቀላል ዋጋ በመሸጥ ይታወቃሉ፡፡
አላህ (ሱ.ወ.) እነዚህ ሰዎች የሚጋለጡበት ቀን እንዳለና በዚህች አለምና በመጭውም
አለም የአላህ ቁጣ እንደማይለያቸው እንድሁም በሙስሊሞች ላይ ችግርና መከራ
ለማድረስ የሚጠነስሱት ሴራ በራሳቸው ላይ እንደሚመለስ እንድህ በማለት
ዝቶባቸዋል፡
{ﺴﯿﱢ ُﺊ إ ﱠِﻻ ﺑ ِﺄ َ ْھﻠ ِ ِﮫ
ﻖ اﻟْﻤَﻜْ ُﺮ اﻟ ﱠ
ُ وَ} َﻻ ﯾ َﺤِ ﯿ
ትርጉሙም (ክፉ ተንኮልም በባለቤቱ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይሰፍርም፡፡)

አላህ (ሱ.ወ.) የታላቁ ንፍቅና ባለቤቶችን በመወላወልና አለመረጋጋት እንድሁም
በፍርሃትን በታላቅ ድንጋጤ የቀጣቸው መሆኑን እንድህ በማለት ገልጧል፡
{ِﯿﻼ
ً وَﻻ إ ِﻟ َﻰ ھَﺆ َُﻻءِ وَﻣَﻦْ ﯾُﻀْ ﻠ ِﻞِ ﱠﷲ ُ ﻓ َﻠ َﻦْ ﺗ َﺠِ َﺪ ﻟ َﮫُ ﺳَﺒ
َ ِ}ﻣُﺬَ ﺑْﺬَﺑﺑ َﯿِﯿﻦَْﻦَ ذَ ﻟ ِﻚَ َﻻ إ ِﻟ َﻰ ھَﺆ َُﻻء
ትርጉሙም (በዚህ መካከል ወላዋዮች ሆነው (ያሳያሉ) ወደነዚህም ወደነዚያም
አይደሉም፡፡ አላህም ያሳሳተውን ሰው ለርሱ (የቅንነት) መንገድን በፍጹም
አታገኝለትም፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ብሏል፡
{ َﯾ}َﺤْ َﺴﺒُﻮنَ ﻛُ ﱠﻞ ﺻَ ﯿْﺤَ ٍﺔ ﻋَﻠ َﯿْﮭِﻢْ ھ ُﻢُ ْاﻟ َﻌﺪُوﱡ ﻓ َﺎﺣْ ﺬَرْ ھ ُﻢْ ﻗ َﺎﺗ َﻠ َﮭُﻢُ ﱠﷲ ُ أ َﻧ ﱠﻰ ﯾُﺆْ ﻓ َﻜُﻮن
ትርጉሙም (ጩኸትን ሁሉ በነሱ ላይ ነው ብለው ያስባሉ፡፡ እነሱ ጠላቶች ናቸውና
ተጠንቀቃቸው፡፡ አላህ ይጋደላቸው (ከእምነት) እንዴት ይመለሳሉ፡፡) ማለት ነው፡፡
እነዚህ መናፍቃን አላህ (አ.ወ.) ልባቸውን ስለአላህና መልክተኛው እንዳያውቁ
ያዞረው በመሆኑ ቅንነት ወደልባቸው አይደርስም፣ ወደሱም ደግ ነገር አይሰርግም፡፡
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
{ َذﻟ ِﻚَ ﺑ}ِﺄ َﻧ ﱠﮭُﻢْ آﻣَ ﻨ ُﻮا ﺛ ُﻢﱠ َﻛﻔ َﺮُوا ﻓ َﻄ ُﺒ ِ َﻊ ﻋَﻠﻰ ﻗ ُﻠ ُﻮﺑ ِﮭِﻢْ ﻓ َﮭُﻢْ ﻻ ﯾ َﻔْ ﻘ َﮭُﻮن
ትርጉሙም (ይህ እነሱ (በምላስ) ያመኑ ከዚያም (በልብ) የካዱ በመሆናቸው ነው፡፡
በልቦቻቸውም ላይ ታተመባቸው፡፡ ስለዚህ እነሱ አያቁም፡፡) ማለት ነው፡፡ በመጨው
ዓለም ስለሚጠብቃቸው ቅጣት አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
َُﺎق َﻻ ﺗ َﻌْﻠ َﻤُ ﮭُﻢْ ﻧ َﺤْ ﻦ
ِ } وَ ﻣِﻤﱠﻦْ ﺣَ ﻮْ ﻟ َﻜُﻢْ َﻣِﻦ ْاﻷَﻋْﺮَ اب ِ ﻣُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ ُﻮنَ وَ ﻣِﻦْ أ َ ھْﻞِ اﻟْﻤَ ﺪِﯾﻨ َ ِﺔ ﻣَﺮَ دُوا ﻋَﻠ َﻰ اﻟﻨ ﱢﻔ
{ب ﻋَﻈِ ﯿﻢ
ٍ ﻧ َﻌْﻠ َﻤُ ﮭُﻢْ ﺳَﻨ ُﻌَﺬﱢ ﺑُﮭُﻢْ ﻣَ ﱠﺮﺗ َ ْﯿِﻦ ﺛ ُﻢﱠ ﯾُﺮَ دﱡونَ إ ِﻟ َﻰ ﻋَﺬَا
ትርጉሙም (በዙሪያችሁ ካለቱት ከዐረብ ዘላኖች መናፍቃን አሉ፡፡ ከመዲና ሰዎችም
በንፍቅና ላይ በማመጸ የዘወተሩ አሉ፡፡ አታውቃቸውም እኛ እናውቃቸዋለን፡፡ ሁለት
ጊዜ እንቀጣቸዋለን፡፡ ከዚያም ወደታላቁ ቅጣት ይመለሳል፡፡) ማለት ነው፡፡
የመጀመሪያው ቅጣት በዚህች ዓለም ሲሆን ሁለተኛው ቅጣት በመቃብር ነው፡፡
ታላቁ ቅጣት ደግሞ በመጭው ዓለም ይሆናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) መናፍቃንና መሰል
ተንኮለኞችን በገሀነም የሚያሰባስባቸው መሆኑን እንድህ በማለት ይገልጻል፡
{إ} ِنﱠ ّﷲ َ ﺟَ ﺎﻣِ ُﻊ اﻟْﻤُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ ِﯿﻦَ وَ ْاﻟﻜَﺎﻓ ِِﺮﯾﻦَ ﻓ ِﻲ ﺟَ ﮭ َﻨ ﱠﻢَ ﺟَ ﻤِﯿﻌًﺎ
ትርጉሙም ( አላህ መናፍቃንንና ከሃዲዎችን በሙሉ በገሀነም ውስጥ ሰብሳቢ ነው፡፡)
ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡

اﻷ ْﺳﻔ َﻞِ ﻣِﻦَ اﻟﻨ ِﱠﺎر وَ ﻟ َﻦْ ﺗ َﺠِ َﺪ ﻟ َﮭُﻢْ ﻧ َﺼِ ﯿﺮًا إ* ﱠِﻻ اﻟ ﱠ ﺬِﯾﻦَ ﺗ َﺎﺑُﻮا وَ أ َﺻْ ﻠ َﺤُﻮا
َ ْ ِإ} ِنﱠ اﻟْﻤُ ﻨ َﺎﻓ ِﻘ ِﯿﻦَ ﻓ ِﻲ اﻟﺪﱠرْ ك
وَ اﻋْ ﺘ َﺼَ ﻤُﻮاﺎ ﱠﺑ ِ وَ أ َﺧْ ﻠ َﺼُﻮا دِﯾﻨ َﮭُﻢْ ِ ﱠ ِ ﻓ َﺄ ُوﻟ َﺌ ِﻚَ ﻣَ َﻊ اﻟْﻤُﺆْ ﻣِ ﻨ ِﯿﻦَ وَ ﺳَﻮْ فَ ﯾُﺆْ ت ِ ﱠﷲ ُ اﻟْﻤُﺆْ ﻣِ ﻨ ِﯿﻦَ أ َﺟْ ﺮًا
}.ﻋَﻈِ ﯿﻤًﺎ
ትርጉሙም (መናፍቃን በእርግጥ ከእሳት በታችኛው አዘቅጥ ውስጥ ናቸው፡፡ ለነሱም
ረዳት አታገኝላቸውም፡፡ እነዚያ የተመለሱ (ሥራቸውን) ያሳመሩም በአላህም
የተጠበቁ ሃይማኖታቸውንም ለአላህ ፍጹም ያደረጉ ሲቀሩ፡፡ እነዚህስ ከምእምናን ጋር
ናቸው፡፡ ለመእምናንም አላህ ታላቅን መንዳ በእርግጥ ይሰጣል፡፡) ማለት ነው፡፡
የአገረን ደህንነት ለመጠበቅና ህልውናውን፣ ውህደቱንና ሰላሙን ለማስከበር በግልም
ሆነ በተቋም ደረጃ ዘብ የቆሙ ፍጹም ታማኝና መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ የሆኑት
የሀገር ልጆች አይን ንቁ ሊሆን ይገባል፡፡ የከሃዲና ቅጥረኞችን ከጠላት ጋር ግንኙነት
የፈጠሩ አድመኞችን መጨረሻ ለመቁረጥ፣ እነሱንም በአደባባይ ለማጋለጥ፣ በከህደትና
ቅጥረኝነት ለመሳተፍ ለሚያስብ ሁሉም መቀጣጫ እንድሆኑ ለማድረግ የክቡራን
ርብርብ አጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ ይህውም ሃማኖታችንን፣ አገራችንን፣ ከብራችንን፣
ህይወታችንን አንድሁም የሀገራችንና የልጆቻችን የወደፊት እጣ ፋንታ ለመጠበቅ
ከዚያም ሁሉ በፊት ደግሞ የጌታችንን ውዴታ ለማግኘት ነው፡፡ እንድሁም
የካሃድዎችና ሴረኞችን ሁኔታ እንደቀላል በማየት መከራ እንደረሰባቸው አገሮች
እንዳትሆን አገራችንንም ለመጠበቅም ጭምር ሲሆን የሀገር ታሪክ እንደቀላል ሊታይ
አይገባም፡፡
ጌተችን ሆይ! ልቦቻችንን ከንፍቅና፣ ዓይኖቻችንን ከክህደት፣ ምላሶቻችንንም ከውሸት
አጥራለን ገብጽና ነዋሪዎቹዋንም ጠብቅ፡፡

