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ነብዩ (ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም) በቤተቸውም ሆነ በሕይወታቸው አርአያ 
ናቸው፡፡ 

 
ምስጋ ሁሉ በቅዱስ ቁርኣን  
 

ْیُكم { ِریٌص َعَل ْم َح تُّ ا َعنِ ِھ َم ٌز َعَلْی ُكْم َعِزی ُِس نف َ ْن أ وٌل مِّ اَءُكْم َرُس ْد َج َلَق
ِحیمٌ  ُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف رَّ  ،}ِبالْ

ከጎሳችሁ የሆነ ችግራችሁ በእርሱ ላይ ጽኑ የሆነ፣ በእናንተ (እምነት) 
ላይ የሚጓጓ፣ በምእምናን (ላይ) ርኅሩኅ አዛኝ የኾነ መልክተኛ በእርግጥ 
መጣላችሁ፡፡) 
ለአለው ለአለማቱ ጉታ ለታላቁ አላህ ይገባው፡፡ 

ብቸኛ አጋር የሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ 
እንደሌለ እመስክራለሁ፡፡ እንድሁም  ሰይዳችንና ነብያችን ሙሐመድ 
የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው እመሰክራለሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ! 
የምህረት እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ 
በባልደረቦቻቸውና እስከ እለተ ቄያማ ድረስ በመልካሙ መንገድ 
ለተከተሏቸው አውርድ፡፡   

 
ከዚህም በመቀጠል፡ 
አላህ (ዐዘ ወጀል) ነብዩን (ሶ.ዐ.ወ.) ከመላ ፍጥረታት መርጧቸዋል፡፡ 

ልባቸውን አስፍቶላቸዋል፡፡ ክበራቸውን አልቋል፡፡ መወሳቻውንም ከፍ 
አድርጓል፡፡ አጠቃላይ የተሟሉ ሰብኣዊ ባህርያትንም ችሯቸዋል፡፡ 
ነብያችን (ሰ..ዐ.ወ.) በጠባይ ከሰዎች ሁሉ በላይ ናቸው፡፡ በመንፈስ 

 
ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ        9 ረቢእ አወል 1443 ሂ.  
አውቃፍ ሚኒስቴር             ኦክቶበር 15 2021 ኢ.አ. 
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መልካምነት፣ በልበ ንጹህነት፣ በሃሳብ የበላነትና ከሰዎች ጋር በአላቸው 
መልካም ተግባቦት እንደዚሁ ከሰዎች ሁሉ በላይ ናቸው፡፡ በመሆኑም 
እውነት ፈራጁ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ሲል አወድሷቸዋል፡ 

  
ٍُق َعِظیمٍ { َى ُخل َعل َ َك ل نَّ ِ  .}َوإ

(አንተም በታላቅ ጠባይ ላይ ነህ፡፡) 
 
የነብያችንን የሕይወት ታሪክ ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው 

በእውነትም ለመላ ሰው ልጅ ምን ያማሩ አርአያ መሆናቸውን ሊገነዘብ 
ይችላል፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) እንዲህ ይላል፡ 

 
َُكمْ  َكانَ  َلَقدْ { ِ  َرُسولِ  فِي ل ْسَوةٌ  هللاَّ ُ َ  َیْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أ َیْومَ  هللاَّ  َوالْ

َ  َوَذكَرَ  اْآلخِرَ   ، }َكثِیًرا هللاَّ
ለእናንተ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ ሰው፣ አላህንም 

በብዙ ለሚያወሳ በአላህ መልዕክተኛ መልካም መከተል አልላችሁ፡፡ 
 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ምን ያማሩ ባል፣ ምን ያማሩ አባት፣ ምን ያመሩ 

አያት ሆነው አናገኛቸዋለን፡፡ በተለይም ደግሞ እርሳቸው (ሶ.ዐ.ወ.) 
አንዲህ ማለታቸውን ስንገነዘብ፡ (ከናንተ ደጋቸው ለቤተሰቡ ደግ የሆነ 
ሰው ነው፡፡ እኔ ለቤተሰቤ ከሁላችሁም ይበልጥ ደግ ነኝ)፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በቤታቸው፣ ከቤተሰባቸው ጋር ስለአላቸው 
መልካም አኗኗር አንድ ጉዳይ አንስትን በንዘረዝር ምነኛን ያማረ ይሆናል! 
እነሆ ባለቤታቸው ከድጃ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ባህርያቸውን 
ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ፡ ‹‹አንተኮ ዝምድናን ትቀጥላለህ፡፡ አቅም ለሌው 
ጉዳዩን ታወጣለህ፣ ለተቸገረ ትረዳለህ፡፡ እንግዳን ታስተናግዳለህ፡፡ 
እውነተኛ መከራዎችን በቋቋም እገዛ ታደርጋለህ››፡፡ 
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እነሆ ነብያችንም ባለቤታቸው ከሞቱም እንኳ በኋላ ይህን 

ውለታቸውን ሲያከብሩላቸው ኖረዋል፡፡ ከዚህ ዓይነቱ የውለታ 
አክብሮትም የሚከተለው አጭር ታሪክ አንዱ ነው፡ ‹‹አንድት የእድሜ 
ባለጸጋ ነብያችንን ስትጎበኝ በጣም ያከብሯት ቆመውም ይቀበሏት ነበር፡፡ 
አንታችን ዓኢሻ ስለዚህ አክብሮታቸው ምስጢር በጠየቀቻቸው ጊዜ 
እንዲህ በማለት መለሱ፡ (እሷ በከዲጃ ዘመን እኛ ጋ ትመጣ ነበር፡፡ 
ውለታን ማሳመር ደግሞ ከእምነት ገጽታ አንዱ ነው)››፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ስለ ምእምናን እናት ከድጃ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) 
እንዲህ ይሉ ነበር፡ (አላህ (ዐ.ወ.) ከሷ የተሻለ በሷ አግር የሚተካ 
አልሰጠኝም፡፡ እሷ ሰዎች ባከዱኝ ጊዜ በኔ መልእክተኛነት አምናለች፡፡ 
ሰዎች ሀሰተኛ ባሉኝ ጊዜም እውነተኛ ነህ ብላኛለች፡፡ ሰዎች በከለከሉኝ 
ጊዜ በገንዘቧ ደግፋኛለች፡፡ አላህ (ዐ.ወ.)ም ከርሷ ልጆችን ችሮኛል)፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቤተሰቦቻቸውን ያግዙ ጉዳይ በማውጣትም 
ይተባበሩ ነበር፡፡ እናታችን ዓኢሻ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) እንዲህ 
ይላሉ፡ ‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ልብሳቸውን ይጠቅሙና ጫማቸውንም ይሰፉ 
ነበር፡፡ እንድሁም ወንዶች በቤታቸው የሚሰሩትን ይሰሩ ነበር›፡፡ 
እናታችን ዓኢሻ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ቤታቸው ውስጥ ምን ያደርጉ እንደበር በተጠየቁ ጊዜ እንዲህ በማለት 
መልሰዋል፡ ‹‹የቤተሰባቸውን ሥራ ይሰሩ ነበር፡፡ ስግደት በደረሰ ጊዜ 
ውዱ ያደርጉና ወደመሰጊድ ይወጣሉ›› ይልቁንም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ለነሱ ልዩ ጊዜ በመወሰን ቤተሰቦቻቸውን ለማስደሰት ጥረት ያደርጉ 
ነበር፡፡ ከዚህም አንፃር ጊዜ ጨለምለም ሲል (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) ከዓኢሻ ጋር ይወጡ ነበር፡፡ ሌላ ጊዜም ጉዳዮችን በማንሳት 
ያጫውቷቸው ነበር፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለሴት ልጆቻቸው ታላቅ አግብሮትና ሰፊ ውለታ 
ነበራቸው፡፡ (ከርሷ አላህ ይውደድና) ልጃቸው ፋጢማ ወደአሉቡት ቦታ 
ስትገባ ቁመው ይቀበሏት እጇን ይዘው ይስሟትና ከጎናቸው ያስቀምጧት 
ነበር፡፡ እንድሁም አሷ ወዳለችብት ቦታ ሲገቡ ቆማ ትቀበላቸው 
እጃቸውን ይዛ ትስማቸውና ከጎኗ ታስቀምጣቸው ነበር፡፡ (ከርሳቸው 
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አላህ ይውደድና) እናታችን ዓኢሻ እንዲህ ይላሉ፡ ‹‹ አንድ ቀን የነብያችን 
ባለቤቶች በአንድ ቦታ ከሳቸው ጋር እያሉ ልጃቸው ፋጢማ አረማመዷ 
ልክ እንደነብያችን አረማመድ ሲሆን ብቅ አለች፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ባዩዋት ጊዜ እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ ሆይ በማለት ተቀበሏትና 
ከጎናቸው አስቀመጧት››፡፡ 

 
*** 

 
 
ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የእዝነት መህረትና ሰላም 
የነብያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ 
(ሶ.ዐ.ወ.) በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለልጅ ልጆቻቸው ምን ያመሩ አያት ነበሩ፡፡ 
ያከብሯቸው ያጫውቷቸውና ያዝኑላቸው ነበር፡፡ በመሆኑም ከእለታት 
አንድ ቀን መንበር ላይ ሆነው ለሰዎች ንግግር እያደረጉ ሳለ (ከነርሱ አላህ 
ይውደድና) ሐሰንና ሑሰይንን ቀያይ ቀሚሶችን ለብስው እየወደቁ 
እየተነሱ ወደርሳቸው እየመጡ አዩ፡፡ በዚያን ጊዜ ወረዱና አቀፏቸው፡፡ 
ወደድስኩር መንበሩም ይዘዋቸው ወጡ፡፡ እንዲሁም በሌላ ቀን ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሐሰንን እመንገድ ላይ ከልጆች 
ጋር እየተጫወቱ አገኟቸው፡፡ ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) እጆቻቸውን 
ዘረጉላቸው፡፡ ሐሰንም እነዴ ወዲያ ሌላ ጊዜም ወደህ ይሸሹ ጀመር፡፡ 
ነብያችንም (ሶ.ዐ.ወ.) እያሳሳቁ አጫወቷቸው፡፡ በመጨረሻም ይዘው 
ሳሟቸው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ሁሰይን ከኔ ነው እኔም ከሁሰይን ነኝ፡፡ 
ሁሰይንን የወደደ አላህን ወደደ)፡፡ ይሉ ነበር፡፡ 
ከእለታት አንድ ቀን ነብያችን ሰዎችን በማሰገድ ላይ እንዳሉ (ከርሷ አላህ 
ይውደድና) የልጅ ልጃቸው ኡማማ መጣች፡፡ ከዚያም ተቀበሏትና 
በሚቆሙ ጊዜ በእጆቻቻው ማህል ያቅፏት ነበር፡፡ በግንባራቸው 
በሚደፉበት ጊዜ ግን ያስቀምጧት ነበር፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ከነርሱ 



)5(  
አላህ ይውደድና) የባለቤታቸው የኡሙ ሰለማ ልጅ የሆነችውን ዘይነብን  
በተደጋጋሚ ዘይነብዬ ዘይነብዬ እያሉ ያጫውቱ ነበር፡፡ 

  
እኛ በአሁኑ ወቅት የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለግ መከተልና በመላ 

የሕይወት ጉዳዮች እርሳቸው አርአያ ማድረግ እጅጉን ያስፈልገናል፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለፍጥረታት እጅግ ርህሩህ፣ ክቡር፣ እውነተኛ፣ 
ፍትሃዊና ጀግናም ነበሩ፡፡ የሳቸውን ፈለግ መከተልና አርሳቸውን አርአያ 
ማድረግ የውደታቸው ማስረጃ ነው፡፡ ታላቁ አላህ እንዲህ ይላል፡  

 
ُلْ { ِنْ  ق ونَ  ُكْنُتمْ  إ َ  ُتِحبُّ ُعونِي هللاَّ ِ ب ُ  ُیْحِبْبُكمُ  َفاتَّ َُكمْ  َوَیْغفِرْ  هللاَّ ُ  ُذُنوَبُكمْ  ل  َوهللاَّ

 .}َرحِیمٌ  َغُفورٌ 
በላቸው፡- «አላህን የምትወዱ እንደኾናችሁ ተከተሉኝ፤ አላህ 

ይወዳችኋልና፡፡ ኀጢኣቶቻችሁንም ለናንተ ይምራልና፡፡ አላህም መሓሪ 
አዛኝ ነው፡፡» 

ጌታዬ ሆይ! የነብይህን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለግ መከተልን እንድትቸረን 
እንለምንሃለን 


