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ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ          ረቢዕ ሳኒ 21/1443 ሂ. 
አውቃፍ ሚኒስቴር            ኑቨምበር 26/2021 ግ.  

 
 

የማህበራዊ ደህንነት አምዶች 
 

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ 
 

ْھَتُدونَ { ْمُن َوُھم مُّ َ وَلِئَك َلُھُم األ ُ ٍم أ ُظلْ ِ یَماَنُھم ب ِ ُسوا إ بِ ِذیَن آَمُنوا َوَلْم َیلْ َّ  }ال
ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአንቀጹዋ ትርጉም፡ 
(እነዚያ ያመኑና እምነታቸውን በበደል ያልቀላቀሉ እነዚያ ለእነርሱ 

ጸጥታ አላቸው፡፡ እነሱም የተመሩ ናቸው፤)  ማለት ነው፡፡ 
 
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 
 
የአካባቢ ጸጥታ አላህ (ዐ.ወ.) በባሮቹ ላይ ከለገሳቸው ችሮታዎች 

እጅግ ታላቁ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 
} ِ َرْیشٍ إل ُ ْیِف * یَالِف ق َتاِء َوالصَّ َة الشِّ ِھْم ِرْحَل یَالفِ ِ َذا * إ ُدوا َربَّ َھ َیْعُب َفلْ

َبْیِت  ْطَعَمُھْم ِمنْ ا* الْ َ ِذي أ َّ َمَنُھْم ِمْن َخْوفٍ  ل َ   }ُجوٍع َوآ



)2(  
(ቁረይሽን ለማላመድ (ባለዝሆኖቹን አጠፋ)፡፡ የብርድና የበጋን ወራት 

ጉዞ ሊያላምዳቸው ይህንን ሠራ፡፡ ስለዚህ የዚህን ቤት (የከዕባን) ጌታ 
ይግገዙ፡፡ ያንን ከረኃብ ያበላቸውን ከፍርሃትም ያረካቸውን (ጌታ 
ያምልኩ)፡፡  እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 

  
ِمًنا { َ ْن َلُھْم َحَرًما آ َوَلْم ُنَمكِّ َ ا أ ُدنَّ ْن َل ا ِم َلْیِھ َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزًق ِ ُیْجَبى إ

ْكَثَرُھْم َال َیْعَلُمونَ  َوَلِكنَّ  َ   }أ
(ከእኛ ዘንድ (የተሰጠ) ሲሳይ ሲሆን የነገሩ ሁሉ ፍሬዎች ወደእርሱ 

የሚነዱበትን ጸጥተኛ ክልል (መካን) ለእነሱ አላስመቸናቸውምን ግን 
አብዛኞቻቸው አያውቁም፡፡) እንድሁም እንዲህ ይላል፡ 

  
َنا { ا َجَعلْ نَّ َ َوَلْم َیَرْوا أ َ ِل أ َباِط الْ َفبِ َ ْولِِھْم أ اُس ِمْن َح ُف النَّ ِمًنا َوُیَتَخطَّ َ َحَرًما آ

ُُرونَ ُیْؤِمُنوَن َوِبِنعْ   }َمِة هللا َیْكف
(ሰዎቹ ከዙሪያቸው ሲነጠቁ እኛ (አገራቸውን ) ጸጥተኛ ክልል 

ማድረጋችንን አያዩምን በውድቅ ነገር ያምናሉን በአላህም ጸጋ 
ይክዳሉን፡፡) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ ( ከናንተ መካከል በነፍሱ  
ደህንነት እምነት አሳድሮ፣ በአካሉ ጤና ሆኖ፣ የእለት ምግቡ ከሱ ጋር 
ሆኖ ያደረ   ሰው ይህች ዓለም በአጠቃላይ ለሱ እንደተሰጠችው 
ይቆጠራል)፡፡ 

 ጸጥታ ሁሉም የሀገር ነዋሪዎች የሚሳተፉበት ማህበራዊ ተግባር 
መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ይህን ማለትም አንድ ግለሰብ ከማህበረሰቡ 
ተለይቶ ለራሱና ለቤተሰቡ ጸጥታን ሊያረጋግጥ አይችልም ማለት ነው፡፡ 
ሰዎች በማህበረሰባቸውና በሀገሮቻቸው ከፊላቸው ብቻ ሌሎች ሳይሳተፉ 
ልትድን እንደማትችል የአንዲት መርከብ ተሳፊረዎች ዓይነት ናቸው፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡፡ (የአላህን ደንቦች የሚጠብቅና 
የሱን ደንቦች የሚዳፈር ሰው ምሳሌ በአንዲት መርከብ ተሳፍረው እጣ 
ተጣጥለው ከፊላቸው የላይኛው ከፍል ከፊላቸው ደግሞ የታችኛው 
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ክፍል እንደደረሳቸው ሰዎች ዓይነት ነው፡፡ በታችኛው ክፍል የሰፈሩት 
ሰዎች ውሃ መጠጣት ሲፈለጉ ከበላያቸው በሰፈሩት ሰዎች ቦታ ማለፍ 
ነበረባቸው፡፡ እነሱም እኛ በፋንታችን ቀዳዳ ብናወጣ ከበላያችን ያሉተን 
ሰዎች አናስቸግርም የሚል ሀሳብ መጣላቸው፡፡ ያሰቡትን እንዲፈጽሙ 
ከፈቀዱላቸው ሁላቸውም ያልቃሉ፡፡ ቢከለክሏቸው ግን ያድኗቸዋል 
ሁሉም ይዲናሉ፡፡)  

ለዚህ ዓይነቱ የማህበራዊ ጸጥታ በርካታ አምዶችና መሰረቶች አሉት፡፡ 
ከነሱም መካከል፡ በማህበረሰቡ መረጋጋት የሚያሰፍነውን፣ ከጸንፈኝነትና 
ከአስተሳሰብ ፍንገጣ የሚጠብቀውን እምነታዊ ገጽታ ማጠናከር የሚለው 
አንዱ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

  
ُوبُ { َال ِبِذْكِر ِهللا َتْطَمِئنُّ الُقل ُھْم ِبِذْكِر ِهللا أ وُب ُ ل ُ ِذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ق َّ   }ال

(እነሱም) እነዚያ ያመኑ ልቦቻቸውም አላህን በማውሳት የሚረኩ 
ናቸው፡፡ ንቁ! አላህን በማውሳት ልቦች ይረካሉ፡፡) 

በአላህ ፈጣሪነት ማመን በአንድ ግለሰብ ዘንድ ውስጣዊ ጸጥታ 
እውን የሚያደርግ ሲሆን በመላው የማህበራዊ ጸጥታም አስተዋጽኦ 
ይኖረዋል፡፡ 

ሌላው የማህበራዊ ጸጥታ አምድ ደግሞ የኢኮኖሚ ጎኑ ነው፡፡ እሱም 
ሥራን፣ ምርትንና ጥራትን መሰረት ያደረገ ነው፡፡ በመሆኑም ቅኑ 
እምነታችን ለሥራ ዝግጁ እንዲንሆን በጥራትና በታማኝነት 
እንዲናከነውነውም ይገፋፋናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
 }وقل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنون{

(በላቸውም ሥሩ አላህ ሠራችሁን በእርግጥ ያያልና፡፡ መልክተኛውና 
ምእምናንም (እንደዚሁ ያያሉ)፡፡ እንድሁም አንድህ ይላል፡ 

  
َ َال یُحِبُّ { ِنَّ هللاَّ َفَساَد فِي اْألَْرِض إ َلْیَك َوَال َتْبِغ الْ ِ ُ إ ْحَسَن هللاَّ َ ْحِسْن َكَما أ َ َوأ

ُمْفِسِدینَ   }الْ
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(አላህም ወደ አንተ መልካምን እንዳደረገልህ (ለሰዎች) መልካምን 
አድርግ፡፡ በምድርም ውስጥ ማጥፋትን አትፈልግ፡፡ አላህ አጥፊዎችን 
አይወድምና» (አሉት)፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( አላህ አንዳችሁ ሥራን 
በሚያከናውንበት ወቅት በጥራት መስራቱን ይወዳል)፡፡ በዚህም ጸጥታ 
ይሰፍናል፡፡ ማህበረሰቡም የተረጋጋ ይሆናል፡፡ 
ሌላው የማህበረሰብ ጸጥታ አምድ ደግሞ ከማህበረሰቡ ልጆች መካከል 
ያሉትን የመተዛዘንና የመደጋገፍ እሴቶች መጠናከር የሚለው ነው፡፡ ቅኑ 
እምነታችን ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት ስጥቶታል፡፡ ስለዚህም ዘካን ግድ 
አድርጓል፣ ለምጽዋትም ይገፋፋል፣ የወቅፍን ደንብ ደንግጓል 
እንድንፈጽመውም ይገፋፋናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

  
ِذینَ  َمَثلُ { َّ ُونَ  ال ُمْ  ُیْنفِق ْمَواَلھـ َ ةٍ  َكَمَثلِ  هللا َسِبیلِ  فِي أ ْنَبَتتْ  َحبَّ َ َناِبلَ  َسْبعَ  أ  َس
ةٍ  ِماَئةُ  ُسْنُبَلةٍ  ُكلِّ  فِي   }َعلِیمٌ  َواِسعٌ  وهللا َیَشاءُ  لَِمنْ  ُیَضاِعفُ  وهللا َحبَّ

(የእነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለግሱ ሰዎች (ልግስና) 
ምሳሌ በየዘለላው ሁሉ መቶ ቅንጣት ያለባቸውን ሰባት ዘለላዎች እንደ 
አበቀለች አንዲት ቅንጣት ብጤ ነው፡፡ አላህም ለሚሻው ሰው (ከዚህ 
በላይ) ያነባብራል፡፡ አላህም ችሮታው ሰፊ ዐዋቂ ነው፡፡) እንዲሁም 
እንድህ ይላል፡ 

 
ا{ وا َوَم ُ نْ  ُتْنفِق رٍ  ِم ُِس َخْی ْنف َ ا ُكمْ َفِأل ونَ  َوَم ُ ِالَّ  ُتْنفِق اءَ  إ ھِ  اْبِتَغ ا هللا َوْج  َوَم

ُوا َلْیُكمْ  ُیَوفَّ  َخْیرٍ  ِمنْ  ُتْنفِق ِ ْنُتمْ  إ َ ُمونَ  َال  َوأ َ   }ُتْظل
(ከገንዘብም የምትለግሱት (ምንዳው) ለነፍሶቻችሁ ነው፡፡ የአላህንም 

ፊት (ውዴታውን) ለመፈለግ እንጂ አትለግሱም፡፡ ከገንዘብም 
የምትለግሱት ሁሉ (ምንዳው) ወደናንተ ይሞላል፡፡ እናንተም 
አትበደሉም፡፡) 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( በዚህች ዓለም ካሉ ጭንቆች 
አንድን ጭንቅ ከሙእሚን ያቃለለ ሰው፡፡ አላህ ከትንሳኤ ቀን ጭንቆች 
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አንድን ጭንቅ ያቃልልለታል፡፡ ከተቸገረም ችግርን ያቃለለ አላህ በዚህች 
ዓለምና በመጭው ዓለም ችግርን ያቃልልለታል፡፡ ሙስሊምን ከነውር 
ነገር የሰወረም አላህ በዚህች ዓለምና በመጭው ዓለም ከነውር ሁሉ 
ይሰውረዋል፡፡ አንድ ባሪያ ወንድምን እስካገዘ ድረስ አላህ እገዛውን 
ይቸረዋል)፡፡ 

እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ ( ትርፍ የጭነት ከብት ያለው 
ለሌለው ይስጥ፡፡ ተጨማሪ ስንቅም ያለው ለሌለው ይስጥ)፡፡ 
ባልደረቦቻቸውም በዚህ ዘርፍ ነብዩ ኑዛዜ በማብዛታቸው እኛ ለአንዳችን 
ከንበረቱ ትርፍ የሆነው መብት የለው ይሆን ብልን እስከመጠራጠር 
ደርሰን ነበር ይላሉ፡፡ 

ከማህበራ ጸጥታ እጅግ ታላቁ ከሰዎች መካከል ያለውን የእኩልነት 
መርህ ማጠናከር የሚለው ነው፡፡ ሰዎች አንደአንድ ሙሽጥ ጥርሶች 
እኩል ናቸው፡፡ የሰለጠነ በጸጥታ የታነጸ ማህበረሰብ ከነዋሪዎቹ መካከል 
የቀለም ወይም የጎሳ ልይነት አይታይበትም፡፡  

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (እናንተ ሰዎች ሆይ! እነሆ 
ፈጣሪያችሁ አንድ ነው፡፡ አባታችሁም አንድ ነው፡፡ ልብ በሉ አንድ ዐረብ 
ዐረብ ከአልሆነ ሰው በላይ አይደለም፡፡ እንደሁም ዐረብ ያለሆነ ከዐረብ 
በላይ አይደለም፡፡ ቀይም ሰው ቀጥቁር ጥቁርም ከቀይ በላይ አይሆንም 
በፈሪሃ አላህነት ቢሆን አንጅ)፡፡ 

ከማህበረሰቡ አባላት መካከል የሚኖረው መበላለጥ ችሎታንና አቅምን 
እንድሁም ግለሰቡ ማህበረሰቡን ለመጥቀም የሚያደርገውን ጥረት እንጂ 
ሌላን ነገር መሰረት ሊያደርግ አይገባም፡፡ 

  
****  

 
ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የእዝነት መህረትና ሰላም 
የነብያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ 
(ሶ.ዐ.ወ.) በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 
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   የአካባቢ ጸጥታ መረጋገጥ ከማህበራዊ ጸጥታ አምዶች አንዱ መሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ አካባቢን በማልማትና እሱንም ከማንኛውም ጉዳትና 
አደጋ መጠበቅ አስፈላጊ ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

  
ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِیَھا{ َ َن األ ُكم مِّ َ ْنَشأ َ   }ُھَو أ

(እርሱ ከምድር ፈጠራችሁ፡፡ በውስጧ እንድታለሟትም 
አደረጋችሁ፡፡) 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አንድ ሙስሊም ተክል ተክሎ ከሱ 
ሰው ወይም እንሰሳ ወይም ወፍ አይበላም ለሱ በዚያ ተክል እስከ እለተ 
ቂያማ ድረስ ምንዳ የሚኖረው ቢሆን እንጂ)፡፡ እንድሁም በሌላ ሀዲስ 
እንድህ ይላሉ፡ ( እመነት ከሰባ በላይ ዌም ከስድሳ በላይ ቅርንጫፎች 
አሉት፡፡ እጅግ በላጩ  

 ُ ِالَّ هللا َلَھ إ ِ  َقْوُل َال إ
ማለት ሲሆን ዝቅተኛው ከመንገድ ጉዳት ሊያደርስ የሚችልን ነገር 

ማስወገድ ነው)፡፡ 
እኛ በአሁኑ ወቅት ማህበራዊ ጸጥታን እውን ለማድረግና እሱንም 

ለማስቀጠል ጥረቶቻችን እንዲጠናከሩ ማድረግ እጅጉን ያስፈልገናል፡፡ 
ለዚህ ጉዳይ ጦር ሃይሉ፣ ፖሊስ፣ የፍትህ ተቋማት፣ ቤተሰብ፣ የትምህርት 
ተቋማት፣ የሃይማኖት የባህልና የሲቪል ድርጅቶች የተካተቱበተባቸው 
የምንግስት ድርጀቶች የሚያደርጉት የተቀናጀ ጥረት ለመላው 
የማህበረሰቡ አባላት ጸጥታ መረጋገጥ ጥሩ ውጤት ይኖረዋል፡፡ 

ጌታችን ሆይ! በኛና በክብር ሀገራችን እንደሁም በመላ የሙስሊም 
ሀገራት የሰላምና የጸጥታ ጸጋህን በዘላቂነት አስፍን  አሚን፡፡ 

  
  
  


