ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ
አውቃፍ ሚኒስትር

ዙልቂዕዳህ 2/1440 ሂ.
ጁላይ 5/2019 ግ.

የጋራ ሥራ መንፈስና መስፈርቶቹ
ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ
}وَ ﻗ ُﻞِ اﻋْﻤَ ﻠ ُﻮا ﻓ َ َﺴﯿ َﺮَ ى ﱠﷲ ُ ﻋَﻤَ ﻠ َﻜُ ْﻢ وَ رَ ﺳُﻮﻟ ُ ﮫُ وَ اﻟْﻤُﺆْ ﻣِﻨ ُﻮنَ وَ ﺳَﺘ ُﺮَ دﱡونَ إ ِﻟ َﻰ ﻋَﺎﻟ ِﻢِ ْاﻟ َﻐﯿْﺐِ وَ اﻟﺸﱠ ﮭ َﺎ ةَِد ﻓ َﯿُﻨ َﺒﱢﺌ ُﻜُﻢْ ﺑ ِﻤَ ﺎ
{ َﻛُﻨْﺘ ُﻢْ ﺗ َﻌْﻤَ ﻠ ُﻮن
ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ ትርጉሙም (በላቸውም ሥሩ አላህ ሥራችሁን በእርግጥ ያያልና
መልክተኛውና መእምናንም (እንደዚሁ ያያሉ) ሩቁንና ቅርቡን ሁሉ ዐዋቂ ወደሆነው (አላህ)
በርግጥ ትመለሳላችሁ፡፡ ትሰሩትም የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል፡፡) ማለት ነው
ብቸኛ ከሆነው ለሱም ተጋሪ ከለለው አላህ
እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም ነብያችን ሰይዲና
በመሆናቸውም እመሰክራለሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ!
አስከ እለተ ቂያማ ድረስ በመልካም ምግባር
በረከትህን አውርድ፡፡

በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ
ሙሐመድም (ሶ.ዐ.ወ.) የሱ ባሪያና መልእክተኛ
በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና
በተከተሏቸው ምእምናን እዝነትህን፣ ሰላምህንና

ከዚህም በመቀጠል፡፡
እንድ ማሀበረሰብ የሚገነባው በቃላትና በመፈክሮች ሳይሆን በእውቀት፣ በስጦታና መስዋእትነት
በመክፈል ነው፡፡ ለአንድን ህብረተሰብ ግንባታና ብልጽግና መሰረቱ ጥንቃቄ ያልጎደለው የሥራ
ታታሪነት ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
}وَ ﻗ ُﻞِ اﻋْﻤَ ﻠ ُﻮا ﻓ َ َﺴﯿ َﺮَ ى ﱠﷲ ُ ﻋَﻤَ ﻠ َﻜُ ْﻢ وَ رَ ﺳُﻮﻟ ُ ﮫُ وَ اﻟْﻤُﺆْ ﻣِﻨ ُﻮنَ وَ ﺳَﺘ ُﺮَ دﱡونَ إ ِﻟ َﻰ ﻋَﺎﻟ ِﻢِ ْاﻟ َﻐﯿْﺐِ وَ اﻟﺸﱠ ﮭ َﺎ ةَِد ﻓ َﯿُﻨ َﺒﱢﺌ ُﻜُﻢْ ﺑ ِﻤَ ﺎ
{ َﻛُﻨْﺘ ُﻢْ ﺗ َﻌْﻤَ ﻠ ُﻮن
ትርጉሙም ((በላቸውም ሥሩ አላህ ሥራችሁን በእርግጥ ያያልና መልክተኛውና መእምናንም
(እንደዚሁ ያያሉ) ሩቁንና ቅርቡን ሁሉ ዐዋቂ ወደሆነው (አላህ) በርግጥ ትመለሳላችሁ፡፡
ትሰሩትም የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል፡፡) ማለት ነው
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አላህ (አ.ወ.) አንዳችሁ ሥራን በሚያከናውን ጊዜ አሳምሮ
እንድሰራው ይወዳል፡፡) ሃይማኖትና ሀገር ወዳድነት በአንድ ላይ ታታሪነትን፣ ላብአደርነትን፣
ሥራንና ምርትን ከኛ ይጠብቃሉ፡፡ በተለይም የሥራና አጣርቶ የመስራት ሃይማኖት የሆነው
እምነታችን በተለየ መልኩ የተጠቀሱትን ተግባራት እንዲናከናውን በጥብቅ ያዘናል፡፡
አንድ ግለሰብ በማሀበረሰቡ መዋቅር መሰረታዊ አካል ነው ስንል በዚህ ግንባታ ያለው እውነተኛ
ሚና ምሉእ ሊሆን የሚችለው ከሌሎች የማሀበረሰቡ አባላት ጋር በሚፈጸመው ተግባሩ ብቻ
መሆን ይኖርበታል፡፡ አንድ ሰው ብቻውን አንዳንድ ነገሮችን ማከናወን ቢችልም ሀሳቡ ከሌላው

ሀሳብ፣ ጥረቱም ከሌካው ሰው ጥረት ጋር ሲዋሀድ ደግሞ ስኬቱ የበለጠ፣ ታላቅና ጥቅሙም
እጅጉን የሰፋ መሆኖ ጥርጥር የለበትም፡፡ በመሆኑም የእስልምና እምነት ለገራ ሥራ ልዩ ክብር
የሰጠው ከመሆኑም በላይ ኃይልን ለማጠንከር፣ ወኔዎችን ለማዋሀድና ለመላ ሰው ልጅ ደግ ነገር
ያዘሉ የጋራ አላማዎችን እውን ለማድረግ ያለውን ትብብር ለማሻሻል የሚጫወተውን ሚና
መሰረት በማድረግ ሀገሮችንና ስልጣኔዎችን ለመገንባት ዋና ዋልታ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ አላህ
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
}.ان
ِ َ}وَ ﺗ َﻌَﺎوَ ﻧ ُﻮا ﻋَﻠ َﻰ اﻟْﺒ ِﺮﱢ وَ اﻟﺘ ﱠﻘْﻮَ ى وَ َﻻ ﺗ َﻌَﺎوَ ﻧ ُﻮا ﻋَﻠ َﻰ ْاﻹ ِ ﺛْﻢِ وَ ْاﻟ ُﻌﺪْو
ትርጉሙም( በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ፡፡ ግን በኃጢአትና ወሰንን በማለፍ
አትረዳዱ አላህንም ፍሩ፡፡ አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡
የቁርኣንን አንቀጾች የሚመራመር ሰው የገራ ሥራ መንፈስን እንድናሰራጭና ሥራዎችን እንደ አንድ
ቡድን ሆነን እንድናከናውን የሚያዙት አንቀጾች የተለያዩና በጣም በርካታ መሆናቸውን ሊገነዘብ
ይችላል፡፡ ከነሱም መካከል አላህ (ሱ.ወ.) እምልኮቱን እንዴት እንደምንፈጽም የሚያዝባት
የምትከትለዋ አንቀጽ እንዷ ነች፡፡
{ َﯾ َﺎ أ َ}ﯾﱡﮭ َﺎ اﻟﻨ ﱠﺎسُ اﻋْ ﺒُﺪُوا رَ ﺑﱠﻜُﻢُ اﻟ ﱠﺬِي ﺧَ ﻠ َﻘ َﻜُﻢْ وَ اﻟ ﱠﺬِﯾﻦَ ﻣِﻦْ ﻗ َﺒْﻠ ِﻜُ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠ ﱠﻜُﻢْ ﺗ َﺘ ﱠﻘ ُﻮن
ትርጉም (እናንተ ሰዎች ሆይ የፈጠራችሁን እነዚያንም ከናንተ በፊት የነበሩትን (የፈጠረውን)
ጌታችሁን ተገዙ፡፡ (ቅጣትን) ልትጠነቀቁ ይከጀላልና፡፡) ማለት ነው፡፡ ከሃይማኖቱ ስርአተ
አምልኮት እጅጉን ታላቅ ስለሆነው ስለስግደት ሲያዝም አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
{ َ وَ}أ َنْ أ َﻗ ِﯿﻤُﻮا اﻟﺼ َﱠﻼة
ትርጉሙም ( ሶላትንም በደንቡ ስገዱ..) ማለት ነው፡፡ ስገዱ የሚለው ቀል ትእዛዙን ፈጻሚዎቹ
በገራ የሚሰሩ ብዙዎች መሆናቸውን ይጠቁማል፡፡ እንድሁም በሌላ አንቀጽ እንድህ ይላል፡
{ َﯾ َﺎ} أ َ ﯾﱡﮭ َﺎ اﻟ ﱠﺬِ ﯾﻦَ آﻣَ ﻨ ُﻮا ارْ َﻛﻌُﻮا وَ ا ْﺳ ُﺠﺪُوا وَ اﻋْ ﺒُﺪُوا رَ ﺑﱠﻜُﻢْ وَ اﻓْﻌَﻠ ُﻮا اﻟْﺨَ ﯿْﺮَ ﻟ َﻌَﻠ ﱠﻜُﻢْ ﺗ ُﻔْﻠ ِﺤُﻮن
ትርጉሙም ( እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ! (በስግደታችሁ) አጎንብሱ በግንባራችሁም ተደፉ፡፡
ጌታችሁንም ተገዙ፡፡ በጎንም ነገር ሥሩ፡፡ ልትድኑ ይከጀልላችኋልና፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ተነጋሪ በማድረግ አላህ (አ.ወ.) እንድህ ይላል፡
َ } وَ اﺻْ ﺒ ِﺮْ ﻧ َﻔْ ﺴَﻚَ ﻣَﻊ َ اﻟ ﱠﺬِﯾﻦَ ﯾ َ ْﺪﻋُﻮنَ رَ ﺑﱠﮭُ ْﻢ ﺑ ِْﺎﻟ َﻐﺪَاةِ وَ اﻟْﻌَﺸِ ﻲﱢ ﯾ ُِﺮﯾﺪُونَ وَ ﺟْ ﮭ َﮫ ُ وَ َﻻ ﺗ َ ْﻌ ُﺪ َﻋ ْﯿﻨ َﺎكَ َﻋ ﻨْ ﮭُ ْﻢ ﺗ ُِﺮﯾ ُﺪ ِزﯾﻨ َﺔ
{ذِﻛْﺮﻧ َﺎ وَ اﺗ ﱠﺒ َ َﻊ ھ َﻮَ اه ُ وَ ﻛَﺎنَ أ َﻣْ ﺮُه ُ ﻓ ُﺮُط ًﺎ
ِ ْاﻟْﺤَ ﯿ َﺎةِ ﯿاﻟَﺎﺪﱡﻧْوَ َﻻ ﺗ ُﻄِ ْﻊ ﻣَ ﻦْ أ َﻏْ ﻔ َْﻠﻨ َﺎ ﻗ َْﻠﺒ َﮫُ ﻋَﻦ
ትርጉሙም (ነፍስህንም ከነዚያ ጌታቸውን ፊቱን (ውዴታውን) የሚሹ ከሆነው፣ በጧትና በማታ
ከሚገዙት ጋር አስታግስ፡፡ የቅርቢቱንም ሕይወት ሽልማት የምትሻ ሆነህ ዓይኖችህ ከነሱ
(ወደሌላ) አይለፉ፡፡ ልቡንም እኛን ከማስታወስ ያዘነጋነውን፣ ፍላጎቱንም የተከተለውን፣ ነገሩም
ሁሉ ወሰን ማለፍ የሆነውን ሰው አትታዘዝ፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም በሌላ አንቀጽ እንድህ
ይላል፡

{وَ} اﻋْ ﺘ َﺼِ ﻤُﻮا ﺑ ِﺤَ ﺒْﻞِ ﱠﷲ ِ ﺟَ ﻤِﯿﻌًﺎ وَ َﻻ ﺗ َﻔ َﺮﱠﻗ ُﻮا
ትርጉሙም (የአላህንም (የማመን) ገመድ ሁላችሁም ያዙ አትለያዩም…) ማለት ነው፡፡ መለያየት
የሚያደርሰውን አደጋ ሲያስጠነቅቀን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
} . َ}وَ أ َطِ ﯿﻌُﻮا ﱠﷲ َ وَرَ ﺳُﻮﻟ َﮫُ وَ َﻻ ﺗ َﻨ َﺎزَ ﻋُﻮا ﻓ َﺘ َﻔْ ﺸَﻠ ُﻮا وَ ﺗ َْﺬھَﺐَ ِرﯾ ُﺤﻜُﻢْ وَ اﺻْ ﺒ ِﺮُوا إ ِنﱠ ﱠﷲ َ ﻣَ َﻊ اﻟﺼﱠﺎﺑ ِِﺮﯾﻦ
ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውን ታዘዙ፡፡ አትጨቃጨቁም ትፈራላችሁና ኃይላችሁም
ትሄዳለችና፡፡ ታገሱም አላህ ከትግስተኞች ጋር ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡
ሥራዎችን ማከናወን በዚህ ዓይነት የጋራ መንፈስ ኃላፊነትን መወጣት ከአንድ ማሀበረስብ ልጆች
መካከል ያለውን የመዋደድ፣ መፋቀር፣ የወንድም ተማማችነት፣ የአንድነት ትስስር የሚያጠናክር
መሆኑ ጥርጥር የለበትም፡፡ በመሆኑም በማሀበረሰቡ እንድህ ሲል አላህ (ሱ.ወ.) የሰጠው
ማብራሪያ እውን ይሆንበታል፡
{ ً وَ إ}ِنﱠ ھ َﺬِهِ أ ُ ﻣﱠﺘ ُﻜُﻢْ أ ُ ﻣﱠﺔ ً وَ اﺣِ ﺪَة
ትርጉሙም (ይህችም (በአንድ አምላክ የማመን ህግጋት) አንድ መንገድ ስትሆን ሃይማኖታችሁ
ናት፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ የሚለው የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቃልም እውነትነት
ይረጋገጥበታል፡ (የምእምናን መዋደድ፣ መተዛዘንና መተሳሰብ ምሳሌ አንድ የሰውነት ክፍል
ሲታመም ሌሎችም የሰውነቱ አካላት እንቅልፍ በማጣትና በመሰቃየት እንደሚጠራሩለት አካል
ነው፡፡) አንድ አስተማሪ ስለአንድነት አስፈላጊነትና አሱም የኃይል ምንጭ ስለመሆኑ፣ በአንፃሩም
መለያየት አደገኛ መሆኑን፣ እሱም የመበታተንና የጥፋት መነሻ መሆኑን ለልጆች ማስተማር
በአሰበበት ወቅት አቅፍ አንጨት አመጠና ከናንተ ይህን እቅፍ እንጨት በአንድ ምት ወይም
በሁለት ጊዜ መት መስበር የሚቸለው ማነው ሲል ጠየቀ፡፡ ሁሉም አያንዳነንዱ መከሩ ነገር ግን
ለማነም አልተሳካም፡፡ ከዚያ በኋላ እቅፍ እንጨቱን በተነና ለልጆቹ አከፋፈላቸው፡፡ እያንዳንዱም
ልጅ የተሰጠውን እንድ እንጨት በአንድ ምት ብቻ ሰበረ፡፡ ያንግዜ እንድህ የሚለውን ግጥም
አነበበላቸው፡
የጦር ዛቢያዎች በተሰባሰቡ ጊዜ ከመሰበር አሻፈረኝ ይላሉ፡፡ በሚለያዩ ጊዜ ግን ለያንዳንዷ በቀላል
ትሰበራለች፡፡
ቁርኣን ለጋራ ሥራ እንድንነሳሳ የሚገፋፉና ታላላቅ አላማዎችን ለማሳካት ከፍተኛ ሚና
እንደነበረው የሚጠቁሙ በርካታ አስደናቂ ምሳሌዎችን አስፍሮ አናገኛለን፡፡ እነሆ ኢብራሂም አላህ
(ሱ.ወ.) የተከበረውን ካዕባን እንዲገነቡ አላህ በአዘዛቸው ጊዜ ወደ ልጃቸው ወደኢስማኤል ሄደው
እንድህ አሏቸው፡ ‹አላህ አንድ ነገር እንድሰራ አዘዘኝ፡፡ ኢስማኢልም ጌታህ ያዘዘህን ነገር ሥራ
እንጂ አሉ፡፡ ኢብራሂምም ታግዘኛለህ አሉ፡፡ ኢስማኢልም አግዝሃለሁ አሉ፡፡ ኢብራሂምም አላህ
እዚህ ቦታ ላይ ቤተ ጸሎት እንድሰራ አዞኛል አሉ፡፡ ከዚያም በኋላ ሁለታቸውም የቤቱን መሰረቶች
ከፍ ማድረግ ጀመሩ፡፡ ኢስማኢል ከያቅጣጫው ድንጋይ ሲያቀርቡ ኢብራሂም ግንባታውን ተያያዙ
ሁለቱም ተባብረው በምድር የመጀመሪያውን ቤተጸሎት አነጹ፡፡ ይህን ታላቅ አቋም አላህ በቁርአን
እንድህ ሲል ለዘላለም እንዲታወስ አድርጎታል፡

}. ُ}وَ إ ِْذ ﯾ َﺮْ ﻓ َ ُﻊ إ ِ ْﺑﺮَ اھِﯿﻢُ ْاﻟﻘ َﻮَ اﻋِ َﺪ ﻣِﻦَ ْاﻟﺒ َﯿْﺖِ وَ إ ِﺳْﻤَ ﺎﻋِﯿ ُﻞ رَ ﺑﱠﻨَﺎ ﺗ َﻘ َﺒﱠﻞْ ﻣِﻨ ﱠﺎ إ ِﻧ ﱠﻚَ أ َﻧْﺖَ اﻟﺴﱠﻤِﯿ ُﻊ ا ﻟْﻌَﻠ ِﯿﻢ
ትርጉሙም ( ኢብራሂምና ኢስማኢልም ጌታችን ሆይ ከኛ ተቀበል፡፡ አንተ ሰሚውና ዐዋቂው
አንተ ነህና የሚሉ ሲሆን ከቤቱ መሰረቶቹን ካፍ ባደረጉ ጊዜ (አስታውስ)፡፡) ማለት ነው፡፡ በካህፍ
ምዕራፍ አላህ (ሱ.ወ.) በዙልቀርነይን ታሪክ አማካይነት ስለትብብር፣ መተጋገዝና ስለጋራ ሥራ
መንፈስ የላቀ አርኣያነት ያለው ምሳሌ አስፍሮ እናገኛለን፡፡ ታሪኩ ስለአንድ ንጉስ ሲሆን በአንድ
ወቅት በጉዞ ላይ ሳለ አሱ በማያውቃቸው እነሱም በማያውቁት ሰዎች አካባቢ ደረሰ፡፡ አነሱ
እርዳታ በጠየቁት ጊዜ እርዳታ ለማድረግ ተስማማ፡፡ ይሁንጂ እነሱም እንዲያግዙት መስፈርት
አስቀመጠ፡፡ ሁላቸውም እጅና ጓንት ሆነው በመስራታቸው ከያእጁጅና ማእጁጅ አደጋ
የሚጠብቃቸውን ያነን ታላቅና ግዙፍ ግንብ ለማቆም ቻሉ፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡
َ}ﺣَ ﺘ ﱠﻰ إ ِذَا ﺑ َﻠ َ َﻎ ﺑ َﯿْﻦَ اﻟ ﱠﺴ ﱠﺪﯾ ِْﻦ وَ ﺟَ َﺪ ﻣِﻦْ دُوﻧ ِﮭِﻤَ ﺎﻗ َﻮْ ﻣًﺎ َﻻ ﯾ َﻜَﺎدُونَ ﯾ َﻔْ ﻘ َﮭُﻮنَ ﻗ َﻮْ ًﻻ ﻗ*َﺎﻟ ُﻮا ﯾ َﺎ ذَا ْاﻟﻘَﺮْ ﻧ َﯿ ِْﻦ إ ِنﱠ ﯾ َﺄ ْﺟُ ﻮج
ِض ﻓ َﮭ َﻞْ ﻧ َﺠْ ﻌَ ُﻞ ﻟَﻚَ ﺧَﺮْ ﺟًﺎ ﻋَﻠ َﻰ أ َنْ ﺗ َﺠْ ﻌَﻞَ ﺑ َ ْﯿﻨ َﻨَﺎ وَ ﺑ َ ْﯿﻨ َﮭُﻢْ َﺳ ّﺪ ً ا * ﻗﺎلَ ﻣَ ﺎ ﻣَ ﻜﱠﻨﱢﻲ ﻓ ِﯿﮫ
ِ ْوَ ﻣَ ﺄ ْ ﺟُﻮجَ ﺴِﻣُﻔْﺪُونَ ﻓ ِﻲ ْاﻷَر
ﺼ َﺪﻓ َﯿ ِْﻦ
َﻋِﯿُﻮﻧِﻲ ﺑ ِﻘ ُﻮﱠ ٍة أ َﺟْ ﻌَﻞْ َﺑ ْﯿﻨ َﻜُﻢْ وَ ﺑ َ ْﯿﻨ َﮭُﻢْ رَ دْﻣًﺎ * آﺗ ُﻮﻧِﻲ زُ ﺑَﺮَ اﻟْﺤَ ﺪِﯾﺪِ ﺣَ ﺘ ﱠﻰ إ ِذَا ﺳَﺎوَ ى َﺑﯿْﻦَ اﻟ ﱠ
رَ ﺑﱢﻲ ﺧَ ْﯿ ٌﺮ ﻓ َﺄ ﻨ
ﻗ َﺎلَ اﻧْﻔ ُﺨُﻮا ﺣَ ﺘ ﱠﻰ إ ِذَا ﺟَ ﻌَﻠ َﮫُ ﻧ َﺎرً ا ﻗ َﺎلَ آﺗ ُﻮﻧ ِﻲ أ ُﻓْﺮ ِْغ ﻋَﻠ َﯿْﮫ ِ ﻗ ِْﻄﺮًا *ﻓ َﻤَ ﺎ اﺳْﻄ َﺎﻋُﻮا أ َنْ ﯾ َْﻈﮭ َﺮُوه ُ وَ ﻣَ ﺎ ا ْﺳﺘ َﻄ َﺎﻋُﻮا
} .ﻟ َﮫُ ﻧ َﻘْ ﺒًﺎ
ትርጉሙም ( ወደጸሐይ መግቢያም በደረሰ ጊዜ ጥቁር ጭቃ ባላት ምንጭ ውስጥ ስትጠልቅ
አገኛት፡፡ ባጠገቧም ህዝቦችን አገኘ፡፡ ዙልቀርነይን ሆይ! ወይም (በመግደል) ትቀጣለህ ወይም
በነርሱ መልካም ነገርን (መማረክን) ትሰራለህ አልነው፡፡ የበደለን ሰውማ ወደፊት እንቀጣዋለን፡፡
ከዚያም ወደጌታው ይመለሳል፡፡ ብርቱንም ቅጣት ይቀጠዋል አለ፡፡ ያመነም ሰውማ መልካምንም
የሰራ ለርሱ ከምንዳ በኩል መልካሚቱ (ገነት) አለችው፡፡ ለርሱም ከትእዛዛችን ገርን ነገር
እናዘዋለን (አለ)፡፡ ከዚያም መንገዱን (ወደምስራቅ) ቀጠለ፡፡ ወደጸሐይ መውጫ በደረስም ጊዜ
ለነሱ ከበታቹዋ መከለያን ባላደረግንላቸው ሰዎች ላይ ስትወጣ አገኛት፡፡ (ነገሩ) እንደዚሁ ነው
እርሱም ዘንድ ባለው ነገር ሁሉ በእርግጥ በእውቀት ከበብን፡፡ ከዚያም (ወደሰሜን አቅጣጫ)
መንገድን ቀጠለ፡፡ በሁለቱ ጋራዎችም መካከል በደረሰ ጊዜ በአቅራቢያቸው ንግግርን ለማወቅ
የማይቀርቡ ህዝቦች አገኘ፡፡ ዙልቀርነይን ሆይ! የእጁጅና ማእጁጅ በምድር ላይ አበላሽዎች
ናቸውና በኛና በነሱ መካከል ግድብን ታደርግልን ዘንድ ግብርን እናድርግልህን? አሉ፡፡ አለ ጌታዬ
በርሱ ያስመቸኝ ሀብት (ከናንተ ግብር) በላጭ ነው፡፡ ስለዚህ በጉልበት እገዙኝ፡፡ በናንተና በነርሱ
መካከል ብርቱን ግድብ አደርጋለሁና፡፡ የበረቱን ተላላቅ ቁራጮች ስጡኝ (አላቸው)፡፡ በሁለቱ
ኮረብታዎች (ጫፍ) መካከልም ባስተካከለ ጊዜ አናፉ አላቸው፡፡ (ብረቱን) እሳት ባደረገው ጊዜ
የቀለጠውን ነሐስ ስጡኝ በርሱ ላይ አፈስበታለሁና አላቸው፡፡ (የእጁጅና ማእጁጅ) ሊወጡትም
አልቻሉም ለርሱ መሸንቆርንም አልቻሉም፡፡) ማለት ነው፡፡
ከሊሙላህ ሙሳ ደግሞ አላህ (አ.ወ.) በወንድማቸው በሃሩን አንዲያግዛቸውና የአላህን ትእዛዝ
ለማድረስ ትከሻና አጋዥ እንዲሆኑላቸው አላህን ለምነዋል፡፡ ይህንም ጉዳይ አላህ (አ.ወ.) እንድህ
በማለት ገልጾታል፡
} ﻗ َﺎلَ رَ بﱢ اﺷْﺮَ حْ ﻟ ِﻲ ﺻَ ﺪْرِي * وَ ﯾ َﺴﱢﺮْ ﻟِﻲ أ َﻣْﺮِي *وَ اﺣْ ﻠ ُﻞْ ﻋُﻘْ ﺪَة ً ﻣِﻦْ ﻟ ِﺴَﺎﻧ ِﻲ *ﯾ َﻔْ ﻘ َﮭُﻮا ﻗ َﻮْ ﻟ ِﻲ * وَ اﺟْ ﻌَﻞْ ﻟِﻲ
* وَ ِزﯾﺮً ا ﻣِﻦْ أ َھْﻠ ِﻲ * ھَﺎرُونَ أ َﺧِ ﻲ * اﺷْ ُﺪ ْد ﺑ ِﮫِ أ َزْ رِي * وَ أ َﺷْﺮِﻛْ ﮫُ ﻓ ِﻲ أ َﻣْ ﺮِي * ﻛَﻲْ ﻧ ُ َﺴﺒﱢﺤَ ﻚَ ﻛَﺜِﯿﺮً ا
} .وَ ﻧ َْﺬﻛُﺮَ كَ ﻛَﺜ ِﯿﺮً ا إ*ِﻧ ﱠﻚَ ﻛُﻨْﺖَ ﺑ ِ ﻨَﺎ ﺑ َﺼِ ﯿﺮً ا

ትርጉሙም (ሙሳም አለ ጌታዬ ሆይ! ልቤን አስፋልኝ፡፡ ነገሬንም ለኔ አግራልኝ፡፡ ከምላሴም
መኮላተፍን ፍታልኝ፡፡ ንግግሬን ያውቀሉና፡፡ ከቤተሰቦችም ለኔ ረዳትን አድርግልኝ፡፡ ሃሩን
ወንድሜን፡፡ ኃይሌን በሱ አበርታልኝ፡፡ በነገሬም አጋራው፡፡ በብዙ እናጠራህ ዘንድ፡፡ በብዙም
አንድናወሳህ፡፡ አንተ በኛ ነገር ዐዋቂ ነህና፡፡) ማለት ነው፡፡
እንድሁም ባለጥሩ መዐዛውን ነብያዊ የሕይወት ታሪክ የሚመራመር ሰው በነብያቸን (ሶ.ዐ.ወ.)ና
በባልደረቦቻቸው የእለት ተእለት ኑሮ ስለትብብር፣ መተጋገዝና ስለጋራ ስራ አንጸባራቂ መዕራፎችን
በሰፊው ያገኛል፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዑስማን ኢብን አፋን እንድህ ይላሉ፡ ‹እኛ በአላህ
ይሁንብኝ በከተማም ሆነ በጉዞ የነብያችን ባልደረቦቸረ ነበርን፡፡ እሳቸውም በጥቂቱም በብዙውም
ያዝናኑን ነበር፡፡)
ባልደረቦቻቸው እንደሚሉት ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በሥራና በግንባታ ይጋሯቸው ነበር፡፡ በገራ
እንደሰሩም ያዟቸው ነበር፡፡ በራእ ኢብን ዓዚብ የተባሉት ባልደረባ ስለኸንደቅ ጦርነት ሲያብራሩ
እንድህ ይላሉ፡ ‹በአሕዛብ ቀን የአላህ መልክተኛ አፈር ሲያመላልሱ አፈር የሆዳቸውን ነጭነት
ሸፍኖት አይቻለሁ፡፡ እንድህም ሲሉ ሰምቻለሁ (ጌታችን ሆይ! ያለአንት ቅንን መንገድ ልንመራ
አንችልም ነበር፡፡ ምጽዋትም አንሰጥ ስግደትንም አናደርስ ነበር፡፡ በኛ ላይ እርጋትን አውርድ፡፡
ጠላትን በምንገናኝበት ወቅትም ግንባራችንን አጠንክር፡፡ እነዚያ የበደሉን ጥቃት አደረሱብን፡፡
አነሱም በሃይማኖታችን ፈተና ሊፈጥሩብን በተነሱ ጊዜ እኛ አሻፈረኝ አልን፡፡)
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይድና ሰልማን ኢልፋርሲ ከባርነት ነፍሳቸውን ለመታደግ ሦስት
መቶ የትምር ዛፍ እንድተክሉ በተጠየቁ ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለባልደረቦቻቸው (ወንድማችሁን
እገዙ) አሉ፡፡ ሰልማንም እንድህ አሉ ‹ ተምሩን በመትከል አገዙኝ፡ አንዱ ሰለሳ እንቡጥ
ያመጣልኛል፣ ሌላውም ሃያ ያመጣልኛል እንድሁም ሌላው ደግሞ ዐሥራ አምስት ያመጣል
ሌላውም የቻለውን ያህል ሲያመጣልኝ በመጨረሻ ሙሉ ሦስት መቶ የተምር እንቡጦችን
አሰባሰበኩ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ለያንዳንዱ እንቡጥ ጉድጓድ ቆፍር፡፡ በጨረስክም ጊዜ ናና ንገረኝ
እኔ በራሴ እትክላቸዋለሁ) አሉኝ፡፡ ባልደረቦችም እያገዙኝ ሦስት መቶ ጉድጓዶችን ቆፍሬ
ጨረስኩ፡፡ ወደነብያችንም ሄጀ ነገርኳቸው፡፡ አሳቸውም ከኔጋር መጡና እኛ እየሰጠናቸው
ሁሉንም እንቡጦች በጆቻቸው ተከለዋቸው፡፡›
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በተለያዩ አቋሞች በተለይም ደግሞ በችግር ጊዜ የሚያከናውኑትን የአሽዓሪዎችን
የገራ ሥራ መንፈስ እንድህ በማለት በከፍተኛ ደረጃ አድንቀዋል፡ (አሽዓሪያዊያን በጦርነት ጊዜ
ስንቃቸው ሲጓደል ወይም በመከተማ ቀለባቸው ሲመናመን ያለቸውን ሁሉ በአንድ ጭርቅ
ያከማቹና እንደገና በየእቃቸው እኩል ይካፈሉታል እነሱ ከኔ ወገን ናቸው እኔም ከነሱ ወገን ነኝ፡፡)
ይህን ቃሌን ተናገርሁ፡፡ ለኔና ለናንትም ከአላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ፡፡
***
ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሰላምም በነብያትን በአላህ መላክተኞች
መደምደሜያ በስዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡
ሙስሊም ወንድሞች

እኛ እውን እንዲሆን ጥረት የምናደርገው የጋራ ሥራ የሚገነባውን አንጂ የሚያፈርሰውን
አይደለም፡፡ የሚያዋህደውን እንጂ የሚለያየውን አይደለም፡፡ እሱም ህግጋትን መሰረት ያደረገው
የአንድ ማሀበረሰብ ለጆች ትብብር ነው፡፡ ይሀውም ከመካከለቸው ረሀብተኛና ድሃ እንደይኖር
የሚያደርጉት ትብብር ነው፡፡ ወይም አውቀትንና ትምህርትን መሰረት ያደረገው ሲሆን
ሳይንቲስቶች በቤተ ሙከራቸው የሚያደርጉት ትብብርና ተማሪዎች በጥናታቸው የሚያደርጉት
ትብብር ነው፡፡ ወይም ደግሞ ሀገራዊነትን መሰረት ያደረገው ሲሆን ለሀገር ተሃድሶና በተለያዩ
ዘርፎች ማሀበረሰቡን ለባልጸግ የሚደረገው ትብብር ነው፡፡
በአንፃሩም ግድያን፣ ማፍረስን፣ ደም ማፍሰስን፣ ሀገር ማውደምንና ሀገር ማዳከምን አላማ አደርጎ
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