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ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ  ጁማዳ አልአኺራ 18/1443 ሂ. 
የአውቃፍ ሚኒስቴር    ጃንዮሪ 21/2022 ግ. 

 
 

የቤተሰብ ግንባታ ሥረዐቶችና እነሱን የማስከበር ዘዴ 
 
ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ 

 
َنُكْم { َل َبْی ا َوَجَع َلْیَھ ِ ُكُنوا إ ا لَِتْس ْزَواًج َ ُكْم أ ُِس ْنف َ ْن أ ْم ِم ْن َخَلَق َلُك َ َوِمْن آَیاِتھِ أ

 ِ ًة َوَرْحَمًة إ ُرونَ َمَودَّ  }نَّ فِي َذلَِك َآلَیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ
ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአንቀጹዋ ትርጉም 
(ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ (ከጎሶቻችሁ) ሚስቶችን ወደእነርሱ ትረኩ 

ዘንድ መፍጠሩ፣ በመካከላችሁም ፍቅርንና እዝነትን ማድረጉ ከአስደናቂ 
ምልክቶቹ ነው፡፡ በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ሕዝቦች ተዓምራቶች 
አልሉ፡፡) 

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

 
ከዚህም በመቀጠል 
በአንድ ሰው ሕይወት ውስጥ የቤተሰብ ህልውና እውን መሆኑ ከአላህ 

(ዐ.ወ.) ተላላቅ ተድላዎች ተቀዳሚው ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ይህን ታላቅ 
ስጦታ ለሰው ልጅ መለገሱን በተከበረው መጽሐፉ እንድህ በማለት 
ገልጾታል፡ 

  



)2(  
َدًة { َزواِجُكم َبنیَن َوَحَف َزواًجا َوَجَعَل َلُكم ِمن أ ُِسُكم أ نف َ ـُھ َجَعَل َلُكم ِمن أ َّ َوالل

ُرونَ  ـِھ ُھم َیكف َّ َفِبالباِطِل ُیؤِمنوَن َوِبِنعَمِت الل َ باِت أ یِّ  .}َوَرَزَقُكم ِمَن الطَّ
(አላህም ከነፍሶቻችሁ (ከጎሶቻችሁ) ለእናንተ ሚስቶችን አደረገ፡፡ 

ለእናንተም ከሚስቶቻችሁ ወንዶች ልጆችን፣ የልጅ ልጆችንም 
አደረገላችሁ፡፡ ከመልካሞችም ጸጋዎች ሰጣችሁ፡፡ ታድያ በውሸት 
(በጣኦት) ያምናሉን በአላህም ጸጋ እነሱ ይክዳሉን) 

ቤተሰብ የማህበረሰብ ቡጥዘርና የደህንነቱ መከላከያ ምሽግ ነው፡፡ 
በመሆኑም የእስምና እምነት መዋቅሩ ጠንካራና የተሳሰረ እንዲሆን ልዩ 
ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ ይህውም ከመላ ማህበረሰቡ መካከል መፈቃቀርና 
መተዛዘን እንዲረጋጥ እንድሁም በሁሉም የህብረተሰቡ አባላት ዘንድ 
ደህንነትና መረጋጋት እንዲሰፍን በማሰብ ነው፡፡  

የእስልምና እምነት የትዳር ሕይወቱ የተቃና እንዲሁን አንድ ሰው 
የሕይወት አጋሩን ሲመርጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያሰገነዝባል፡፡ 
እንድሁም ግለሰቡ በፋይናንስ፣ በማህበራዊና በሥነ ልቦናዊ ዘርፎች 
ለቤተሰብ ሃላፊነት ሙሉ ብቃት ያለው መሆኑ አጅግ አስፈላጊ እንደሆነ 
ይጠቁማል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (እናንተ ወጣቶች ሆይ! 
ከናንተ መካከል ትዳር ለመያዝ ብቃት ያለው ሚስት ያግባ፡፡ ሚስት 
ማግባት ዓይንን ያልተፈቀደ ነገር ከማየት ለመከልከልና ብልትን 
ለመጠበቅ ያግዛልና፡፡ ትዳር ለመያዝ አቅም የሌለው ደግሞ እሱ ጾምን 
መጾም ይኖርበታል፡፡ እሱ ስሜቱን ለመግታት ያስችለዋል፡፡) 

የእስልምና እምነት የህግ መመሪያዎች ልጆችን በቅን መንገድ ለማሳደግ 
ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥና በሃይማኖታቸው፣ በማህበረሰባቸውና 
በሀገራቸው አንፃር ያለባቸውን ግዴታ በሚገባ የሚያስተመር መሆኑ 
ተረጋግጧል፡፡ ይህም ልጆች በወላጆች ትከሻ የተጣሉ አደራዎች 
በመሆናቸው ሃይማኖታዊና ማህበራዊ እሴቶችን፣ የአበው ትውፊቶችንና 
ጠቃሚ ልምዶችን በነሱ መንፈስ በማስረጽ ጠንካራና ቅን ቤተሰብ 
ለማዋቀር መሰረት ይሆናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡፡ 

 



)3(  
ِذیَن آَمنُ { َّ َھا ال یُّ َ ِحَجاَرةُ َیاأ اُس َوالْ ُوُدَھا النَّ ْھلِیُكْم َناًرا َوق َ َُسُكْم َوأ ْنف َ ُوا أ  }وا ق

(እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ነፍሶቻችሁንና ቤተሰቦቻችሁን መቀጣጠያዋ 
ሰዎችና ደንጋዮች ከኾነች እሳት ጠብቁ፡፡) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ 
ይላሉ፡ (አላህ ጠባቂን ሁሉ አጥፍቶ ወይም በሚገባ ጠብቆ እንደሆነ 
ያስጠበቀውን ሁሉ በእርግጥ ይጠየቃል፡፡ አንድ ሰው ሰለቤተሰቦቹም 
እንኳ ቢሆን ይጠየቃል)፡፡ እንደሚታወቀው በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ 
የዘር መበጀት ለአባቶችና ለእናቶች በዚህች ዓለምም ሆነ በመጭው ዓለም 
የዓይን ማረፊያ ይሆናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
َنا { ْعُیٍن َواْجَعلْ َ َة أ ُرَّ یَّاِتَنا ق ْزَواِجَنا َوُذرِّ َ ُوَن َربََّنا َھْب َلَنا ِمْن أ ُول ِذیَن َیق َّ َوال

َماًما ِ قِیَن إ ُمتَّ  }لِلْ
(እነዚያም «ጌታችን ሆይ! ከሚስቶቻችንና ከዘሮቻችን ለዓይኖች 

መርጊያን ለእኛ ስጠን፡፡ አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን» የሚሉት 
ናቸው፡፡) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (የአደም ልጅ ሲሞት 
ከሦስት ነገሮች በስተቀር መላ ሥራው ይቋረጣል፡፡ ቀጣይነት ያለው 
ምጽዋት ወይም በሱ ሰዎች የሚጠቀሙበት የሆነ እውቀት ወይም ለሱ 
ጸሎት የሚያደርግለት ጻዲቅ ልጅ)፡፡  

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከሰዎች ሁሉ በላጩ ለቤተሰቡ ደግ የሆነ ሰው 
ወይም ለቤተሰቧ ደግ የሆነች ሴት መሆኑን እንድህ በማለት ገልጸዋል፡ 
(ከናንተ ደጋችሁ ለቤተሰቡ ደግ የሆነ ሰው ነው)፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ለቤተሰቦቻቸው ከማን የበለጥ እጅግ ደግ ነበሩ፡፡ ምን ያማሩ ባል፣ ምን 
ያማሩ አባትና ምን ያማሩ አያትም ነበሩ፡፡ ለቤተሰቦቹ ደግ ያልሆነ ሰው 
ደግነት ከነመሰረቱ እሱ ዘንድ ሊኖር አይችልም፡፡ 

  
**** 
  

 



)4(  
ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የእዝነት መህረትና ሰላም 
የነብያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ 
(ሶ.ዐ.ወ.) በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 
   የእስልምና እምነት ሁሉም ቤተሰብ መሰረቱ ፍቅርና መከባበር 
እንድሁም የጋራ መተሳሰብ በሆነ መልኩ የጸናና የተስማማ ሁኖ 
እንድዘልቅ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል፡፡ የተከበረውን ቁርኣን የሚመራመር 
ሰው ሴትን የወንድ አጋር እያለ የሚጠራትና ሚስት የሚለው ቃል 
አንድም ጊዜ በቁርኣን ውስጥ ያልተጠቀሰ መሆኑን ሊገነዘብ ይችላል፡፡ 
የተከበረው ቁርኣን ሁለቱን ወገኖች በመሰየም የቋንቋና የቃላት አቻ 
የተጠቀመው ከሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን አቻነት ለመግለጽ ነበር፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

  
ُھنَّ  ُھنَّ { َّ نُتْم لَِباٌس ل َ ُكْم َوأ َّ  }لَِباٌس ل

(እነርሱ ለናንተ ልብሶች ናው፡፡ እናንተም ለነርሱ ልብሶች ናችሁ)፡፡ 
እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
ِذي َعَلْیِھنَّ  َوَلھُنَّ { َّ ُل ال َمْعُروفِ  ِمثْ  }ِبالْ

(ለእነርሱም (ለሴቶች) የዚያ በእነርሱ ላይ ያለባቸው (ግዳጅ) ብጤ 
በመልካም አኑዋኑዋር (በባሎቻቸው ላይ መብት) አላቸው፡፡ ) እንድሁም 
አንድህ ይላል፡ 

 
ا اْكَتَسْبنَ { َساِء َنِصیٌب ِممَّ ا اْكَتَسُبوا َولِلنِّ َجاِل َنِصیٌب ِممَّ  }لِلرِّ

(ለወንዶች ከሠሩት ሥራ እድል አላቸው፡፡ ለሴቶችም ከሠሩት ሥራ 
ዕድል አላቸው፡፡) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በመሰናበቻ ሐጅ በአደረጉት ሰፊ 
ድስኩር እንድህ ይላሉ፡ (እነሆ እናንተ በእርግጥ በሴቶቻችሁ ዘንድ 
መብት አላችሁ፡፡ ሴቶቻችሁ በእናንተ ዘንድ መብት አላቸው)፡፡ 



)5(  
ከባልና ሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ከማንኛውም እብሪትና 

የበላይነት ገጽታ ነፃ ሆኖ በፍቅር፣ በመተዛዘንና በጋራ መብትና ግዴታ 
የተመሰረተ ሊሆን ይገባል፡፡  

የቤተሰብ ሕይወት የእብሪት የበላይነትና የጭቆና መንፈስ የተቀላቀለው 
ከሆነ ዘላቂ ሊሆን አይችልም፡፡ ዘላቂ ሊሆን የሚችለው የመተሳብና የጋራ 
መከባበር መንፈስ ሲነግስበት እንድሁም ሁሉም ወገን ደስታን ለመፍጠር 
ሲጥርና መከራዎችን በትግስት ለማሳለፍና ተግዳሮቶችንም ለመቋቋም 
ዝግጁ ሲሆን ነው፡፡  

አቡ ደርዳእ የተባሉት የነብያችን ባልደረባ ለባለቤታቸው እንድህ ይሉ 
ነበር፡ ‹‹ተቆጥቼ ስታይኝ እኔን ለማስደሰት ሞክሪ፡፡ እኔም ተቆጥተሸ ሳይሽ 
አንችን ለማስደሰት እሞክራለሁ፡፡ እንደዛ ካልሆነ አብረን መኖር 
አንችልም››፡፡  አንደ ቤተሰብ ወጥረት የሌለበት፣ በደስታ የተሞላና 
የተረጋጋ ሆኖ ሲኖር እንዴት ደስ ይላል፡፡ በዚህን ጊዜም የዚህች ዓለምና 
የመጭው ዓለም ደስታ እውን ይሆናል፡፡ 

 
‹‹ጌታችን ሆይ! ከሚስቶቻችንና ከዘሮቻችን ለዓይኖች መርጊያን ለእኛ 

ስጠን፡፡ አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን›› አሚን፡፡ 
  


