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የደስተኝነት መንገድ ማጠቃለያ

የደስተኝነት መንገድ ማጠቃለያ

ደስተኝነትን የምትፈልግ ሰው ሆይ!!
እኔ ራሴን ከማውቀው ይበልጥ 

ያውቀኛል
እነሆማ ይህ ነው መንገዱ . .

ማውጫ
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የደስተኝነት መንገድ ማጠቃለያ
ደስተኝነትን የምትፈልግ ሰው ሆይ!!

አላህ (ሱ.ወ.) እንዳለው ሁሉ፣ወደዚህ ሕልውና ከመምጣትህ በፊት፣ከመኖርህ 
አስቀድሞ ፍጽሞ ያልሆንክ አልቦ ነበርክ።

ٔٗا ٦٧{]مريم: 67[، ناَّا َخلَۡقَنُٰه ِمن َقۡبُل َولَۡم يَُك َشۡي
َ
نَسُٰن أ َو َل يَۡذُكُر ٱۡلِ

َ
}أ

‹‹ሰው፣ ከአሁን በፊት ምንም ነገር 
ያልነበረ ሲኾን፣እኛ የፈጠርነው መኾኑን 
አያስታውስምን?››[መርየም፡67]

ከዚያ በኋላ አላህ (ሱ.ወ.) ከአፈር፣ከዚያም 
ከፍትወት ጠብታ ፈጠረህና ሰሚ ተመልካችም 
አደረገህ። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ٔٗا  ۡهرِ لَۡم يَُكن َش��ۡي نَسِٰن ِحنٞي ّمَِن ٱدلاَّ َتٰ َعَ ٱۡلِ
َ
}َهۡل أ

ۡمَش��اٖج ناَّۡبَتلِيهِ 
َ
نَسَٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ ۡذُك��وًرا ١ إِناَّا َخلَۡقَنا ٱۡلِ ماَّ
فََجَعۡلَنُٰه َسِميَعۢا بَِصرًيا ٢{ ]اإلنسان: 1ـ 2[،

‹‹በሰው ላይ የሚታወስ ነገር 
ሳይኾን፣ከዘመናት የተወሰነ ጊዜ በእርግጥ 
አልፎበታል። እኛ ሰውን፣(በሕግ ግዳጅ) 
የምንሞክረው ስንኾን፣ቅልቅሎች ከኾኑ 
የፍትወት ጠብታ ፈጠርነው፤ሰሚ 
ተመልካችም አደረግነው።››[አልደህር፡1-2]

ከዚያም በሂደት ከደካማነት ወደ ብርቱነት 
ተሸጋገርክ፤በመጨረሻም ከብርታት በኋላ 
ወደ ሽምግልና እና ወደ ድክመት መመለስ 
ዕጣ ፈንታህ ይሆናል። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ 
ብሏል፦

ِي َخلََقُك��م ّمِن َضۡعٖف ُث��ماَّ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد  ُ ٱلاَّ }ٱللاَّ
ةٖ َضۡعٗفا وََش��ۡيَبٗةۚ َيۡلُُق َما  َضۡع��ٖف قُواَّٗة ُثماَّ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد قُواَّ

يََشآُءۚ َوُهَو ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَقِديُر ٥٤{ ]الروم: 54[،
‹‹አላህ ያ ከደካማ (ፍትወት ጠብታ) የፈጠራችሁ ነው፤ከዚያም ከብርቱነት 

በኋላ ደካማነትንና ሽበትን አደረገ፤የሚሻውን ይፈጥራል፤እርሱም ዐዋቂው ቻዩ 
ነው።››[አልሩም፡1-2]

ምንም ጥርጣሬ የሌለበት ፍጻሜህም ሞት ነው። በነዚያ የዕድገት እርከኖች 
ውስጥ፣አላህ (ሱ.ወ.) በሰጠህ የኃይል የአቅምና የምግብ ጸጋ ካልታገዝክ በስተቀር 
ራስህን ከጉዳት መከላከልም ሆነ ራስህን መጥቀም የማትችል፣በተፈጥሮህ 

ችግረኛና አቅም የለሽ ሆነህ ከድክመት ወደ ድክመት ትሸጋገራለህ።ራስህን 
በሕይወት ለማቆየት አስፈላጊ የሆኑ ግን በእጅህ የሌሉ፣አንዴ ስታገኛቸው ሌላ 
ጊዜ ደግሞ የምትነፈጋቸው አያሌ ነገሮች አሉ።የምትፈልጋቸውና የሚጠቅሙህ 
ግን ለማግኘት ከአቅምህ በላይ የሚሆኑ አንዳንዴ ልታገኛቸው የምትችል፣ሌላ 
ጊዜ ደግሞ የማታገኛቸው ብዙ ነገሮችም ይኖራሉ። እንደዚሁም ሊጎዱህና 
ተስፋ የሚያስቆርጡህ፣ድካምና ልፋትህንም ከንቱ የሚያስቀሩ፣ለችግርና 
ለመከራ የሚዳርጉና አንዳንዴ ለማስወገድ ፈልገህ ሲሳካልህ ሌላ ጊዜ ደግሞ 

የማትችላቸው ብዙ ነገሮችም ይኖራሉ። 
ታድያ አንተ አቅመ ቢስ ደካማና አላህን 
ብቻ የምትከጅል ችግረኛ መሆንህ 
አይሰማህምን?! አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ 
ብሏል፦

ُ ُهَو  ِۖ َوٱللاَّ نُتُم ٱۡلُفَق��َرآُء إَِل ٱللاَّ
َ
َه��ا ٱنلاَّ��اُس أ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

ٱۡلَغِنُّ ٱۡلَِميُد ١٥{ ]فاطر: 15[.
‹‹እላንተ ሰዎች ሆይ! እናንተ (ሁል 

ጊዜ) ወደ አላህ ከጃዮች ናችሁ፤አላህም 
እርሱ ተብቃቂው ምስጉኑ ነው።››[ፋጢር፡
15]

በባዶ ዓይን ሊታይ የማይችል 
ደካማ ቫይረስ ያጠቃህና የአልጋ ቁራኛ 
ያደርገሃል። ለመታከምም እንዳንተው 
ደካማ ፍጡር ወደሆነ ሰው ትሄዳለህ። 
አንዳንዴ ፈውስ ታገኛለህ፣ሌላ ጊዜ ደግሞ 
ሐኪሙ ማዳን ያቅተውና በሽተኛውም 
ሐኪሙም ግራ ይጋባሉ . . ሰው ሆይ! 
ምንኛ ደካማ ነህ!! ዝንብ እንኳ አንድ 
ነገር ቢነጥቅህ ማስመለስ ይሳነሃል!! አላህ 
(ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ِيَن  ۥٓۚ إِناَّ ٱلاَّ َها ٱنلاَّاُس ُضَِب َمَثٞل فَٱۡسَتِمُعواْ َلُ يُّ
َ
أ }َيٰٓ

ۥۖ  ِ لَن َيۡلُُقواْ ُذبَاٗبا َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ َلُ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللاَّ
ٔٗا لاَّ يَۡس��تَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف  بَاُب َشۡي ِإَون يَۡس��لُۡبُهُم ٱلُّ

الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب ٧٣{ ]الحج: 73[، ٱلطاَّ
‹‹እላንተ ሰዎች ሆይ! አስደናቂ ምሳሌ ተገለጸላችሁ፤ለርሱም አድምጡት፤እነዚያ 

ከአላህ ሌላ የምትገግገዟቸው (ጣዖታት)፣ዝምብን ፈጽሞ አይፈጥሩም፤ለርሱ 
(ለመፍጠር)፣ቢሰበሰቡም እንኳ፣(አይችሉም)፤አንዳችንም ነገር ዝንቡ ቢነጥቃቸው 
ከርሱ አያስጥሉትም፤ፈላጊውም ተፈላፊውም ደከሙ (ገዥውም ተገዥውም 
ደካሞች ናቸው)።››[አልሐጅ፡73]
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ዝንብ የነጠቀህን ነገር ማስጣል የማትችል ከሆንክ፣ካንተ ጉዳይ በእጅህ 
ያለውና የምትወስንበት ምን ይኖረሃል?! አናትህ በአላህ እጅ ነው። ነፍስህ 
በአላህ እጅ ናት። ልብህ በአልረሕማ ሁለት ጣቶች መካከል ነውና እንዳሻው 
ይገለባብጠዋል።ሕይወትህና ሞትህም በርሱ እጅ ነው። መታደልህና ዕድለ ቢስ 
መሆንህም በርሱ እጅ ውስጥ ነው። እንቅስቃሴህና እርጋትህ፣አንደበትህና ቃላትህ 
በርሱ መሻት ስር ናቸው፤ከርሱ ፈቃድና ይሁንታ ውጭ አትንቀሳቀስም። ከርሱ 
መሻት ውጭ ምንም አትሠራም፤አንተን ለራስህ ከተወህ ለድክመትህ፣ለአቅመ 
ቢስነትህ፣ለጥፋትህና ለኃጢአትህ ተወህ ማለት ነው። ጉዳይህን ለሌላ ሰው 
አሳልፎ ከሰጠብህ ደግሞ መጥቀምም ሆነ መጉዳት፣መግደልም ሆነ ማስነሳት 
ለማይችል ተወህ ማለት ነው። ስለዚህም ለአንዲት ሰከንድ እንኳ ከርሱ 
መብቃቃት አትችልም። እናም በትንፋሽህ ልክ በግልጽም ሆነ በስውር እርሱን 
ለመፈለግ ትገደዳለህ፤እርሱ ጸጋዎቹን ሲዘረግፍልህ አንተ ግን በሁሉም 
መስክ እንዲህ በጽኑ አስፈላጊህ እየሆነ በኃጢአትና በክሕደት ከርሱ ለመጣላት 
ትጣደፋለህ። ዞሮ መግቢያህ፣መጨረሻህና መመለሻህ ወደርሱ ብቻ ሆኖ ሳለ ነገ 
እፊቱ የምትቆም መሆንህን ትረሳለህ።

  ሰው ሆይ! የኃጢአቶችህን ምርትና የሚያስከትለውን አደጋ ለመሸከም 
አቅመ ቢስ ደካማ ነህ። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦ 

نَسُٰن َضعِيٗفا ٢٨{ [النساء: 28[، ن ُيَّفَِف َعنُكۡمۚ وَُخلَِق ٱۡلِ
َ
ُ أ }يُرِيُد ٱللاَّ

‹‹አላህ ከናንተ ሊያቃልልላችሁ ይሻል። ሰውም ደካማ ኾኖ ተፈጠረ።››[አልኒሳእ፡
28]

አላህ (ሱ.ወ.) ነቢያትን ልኮ መጻሕፍትን አስተላልፎአል፤ሕግጋትንም 
ደንግጓል። ከፊት ለፊትህም ቀጥተኛውን መንገድ ዘርግቷል። ማብራሪያና 
ማስረጃዎችንም አቅርቧል። በያንዳንዱ ነገር ውስጥም አንድነቱን፣ጌትነቱንና 
አምላክነቱን የሚያመለክት ምልክት አኑሮልሃል። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን አንዳንድ 
ሰዎች እውነትን በሐሰት ሲመክቱ፣ሰይጣንና ሌላውንም ከአላህ ሌላ ወዳጅ 
አድርገው ሲይዙና በሐሰት ሲከራከሩ ታገኛቸዋለህ፦ዝንብ የነጠቀህን ነገር ማስጣል 
የማትችል ከሆንክ፣ካንተ ጉዳይ በእጅህ ያለውና የምትወስንበት ምን ይኖረሃል?! 
አናትህ በአላህ እጅ ነው። ነፍስህ በአላህ እጅ ናት። ልብህ በአልረሕማ ሁለት 
ጣቶች መካከል ነውና እንዳሻው ይገለባብጠዋል።ሕይወትህና ሞትህም በርሱ እጅ 
ነው። መታደልህና ዕድለ ቢስ መሆንህም በርሱ እጅ ውስጥ ነው። እንቅስቃሴህና 
እርጋትህ፣አንደበትህና ቃላትህ በርሱ መሻት ስር ናቸው፤ከርሱ ፈቃድና 
ይሁንታ ውጭ አትንቀሳቀስም። ከርሱ መሻት ውጭ ምንም አትሠራም፤አንተን 
ለራስህ ከተወህ ለድክመትህ፣ለአቅመ ቢስነትህ፣ለጥፋትህና ለኃጢአትህ ተወህ 
ማለት ነው። ጉዳይህን ለሌላ ሰው አሳልፎ ከሰጠብህ ደግሞ መጥቀምም ሆነ 
መጉዳት፣መግደልም ሆነ ማስነሳት ለማይችል ተወህ ማለት ነው። ስለዚህም 
ለአንዲት ሰከንድ እንኳ ከርሱ መብቃቃት አትችልም። እናም በትንፋሽህ ልክ 
በግልጽም ሆነ በስውር እርሱን ለመፈለግ ትገደዳለህ፤እርሱ ጸጋዎቹን ሲዘረግፍልህ 
አንተ ግን በሁሉም መስክ እንዲህ በጽኑ አስፈላጊህ እየሆነ በኃጢአትና በክሕደት 

ከርሱ ለመጣላት ትጣደፋለህ። ዞሮ መግቢያህ፣መጨረሻህና መመለሻህ ወደርሱ 
ብቻ ሆኖ ሳለ ነገ እፊቱ የምትቆም መሆንህን ትረሳለህ።

ሰው ሆይ! የኃጢአቶችህን ምርትና የሚያስከትለውን አደጋ ለመሸከም አቅመ 
ቢስ ደካማ ነህ። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦ 

نَسُٰن َضعِيٗفا ٢٨{ ]النساء: 28[، ن ُيَّفَِف َعنُكۡمۚ وَُخلَِق ٱۡلِ
َ
ُ أ }يُرِيُد ٱللاَّ

‹‹አላህ ከናንተ ሊያቃልልላችሁ ይሻል። ሰውም ደካማ ኾኖ ተፈጠረ።››[አልኒሳእ፡
28]

አላህ (ሱ.ወ.) ነቢያትን ልኮ መጻሕፍትን አስተላልፎአል፤ሕግጋትንም 
ደንግጓል። ከፊት ለፊትህም ቀጥተኛውን መንገድ ዘርግቷል። ማብራሪያና 
ማስረጃዎችንም አቅርቧል። በያንዳንዱ ነገር ውስጥም አንድነቱን፣ጌትነቱንና 
አምላክነቱን የሚያመለክት ምልክት አኑሮልሃል። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን አንዳንድ 
ሰዎች እውነትን በሐሰት ሲመክቱ፣ሰይጣንና ሌላውንም ከአላህ ሌላ ወዳጅ 
አድርገው ሲይዙና በሐሰት ሲከራከሩ ታገኛቸዋለህ፦

ءٖ َجَدٗل ٥٤{ ]الكهف:  ۡكَثَ َشۡ
َ
نَسُٰن أ ِ َمَثٖلۚ َوَكَن ٱۡلِ

ۡفَنا ِف َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلناَّاِس ِمن ُكّ }َولََق��ۡد َصاَّ
،]54

‹‹በዚህም ቁርኣን ውስጥ፣ከየምሳሌው ሁሉ፣ለሰዎች መላልሰን ገለጽን፤ሰውም 
ከነገሩ ሁሉ ይበልጥ ክርክረ ብዙ ነው።››[አልከህፍ፡54]

የምትቀጨው የአላህ (ሱ.ወ.) ጸጋ መጀመሪያህንና መጨረሻህን አስረስቶህ 
ይሆን?! ከፍትወት ጠብታ የተፈጠርክ መሆንህ፣መግቢያህ ወደ አፈር፣ከሞት 
ስትቀሰቀስ ደግሞ መሄጃህ ወደ ጀነት ወይም ወደ ጀሀነም እሳት መሆኑን 
አታስታውስምን?! አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ۥۖ  بنِٞي ٧٧ َوَضََب نَلَا َمَثٗل َونَِسَ َخۡلَقُه ناَّا َخلَۡقَنُٰه ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيٞم مُّ
َ
نَسُٰن أ َو لَ��ۡم يَ��َر ٱۡلِ

َ
}أ

ةٖۖ َوُهَو بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم ٧٩{ ]يس:  َل َمراَّ واَّ
َ
َهآ أ

َ
نَش��أ

َ
ِٓي أ قَاَل َمن يُۡ�ِ ٱۡلعَِظَٰم َوِهَ َرِميٞم ٧٨ قُۡل ُيۡيِيَها ٱلاَّ

77ـ 79[،

‹‹ሰው እኛ ከፍትወት ጠብታ የፈጠርነው መኾናችንን፣አላወቀምን? 
ወዲያውም እርሱ (ትንሣኤን በመካድ) ግልጽ ተከራካሪ ይኾናልን? ለኛም 
ምሳሌን አደረገልን፤መፈጠሩንም ረሳ፤አጥንቶችን፣እነርሱ የበሰበሱ ሲኾኑ ሕያው 
የሚያደርጋቸው ማነው? አለ።› ያ በመጀመሪያ ጊዜ (ከኢምንት) ያስገኛት ሕያው 
ያደርጋታል፤እርሱም በፍጡሩ ሁሉ (ኹኔታ) ዐዋቂ ነው፣በለው።›[ያሲን፡77-79]

አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ىَٰك َفَعَدلََك ٧{ ]االنفطار: 6ـ 7[ . ِي َخلََقَك فََسواَّ نَسُٰن َما َغراََّك بَِرّبَِك ٱۡلَكرِيِم ٦ ٱلاَّ َها ٱۡلِ يُّ
َ
أ }َيٰٓ

‹‹አንተ ሰው ሆይ፣በቸሩ ጌታህ ምን አታለለህ? በዚያ በፈጠረህ፣አካለ ሙሉም 
ባደረገህ፣ባስተካከለህም።››[አልኢንፊጣር፡6-7]
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ሰው ሆይ! የአላህን ተውሒድና እርሱን የማላቅ ጥዑመ 
ለዛ . .  ከድህነት ወደ መብቃቃት፣ከበሽተኝነት ወደ 
ጤንነት፣ከጭንቀት ወደ መረጋጋት ያወጣህ ዘንድ፣ኃጢአትህን 
ይምርህ ዘንድ፣ችግርህን ያስወግድል ዘንድ፣ተበድለህ ከሆነ 
ረድኤቱን ይለግስህ ዘንድ፣ግራ ተጋብተህ ጠመህ ከሆነ 
ይመራህ ዘንድ፣ያላወቅኸውንም ያስተምርህ ዘንድ፣ስትፈራ 
መድህን ይሰጥህ ዘንድ፣ድክመት ውስጥ ስትሆን ይራራልህ 
ዘንድ፣ጠላቶችህን ካንተ ይመክትልህ ዘንድ፣ሲሳይ ይከፍትልህ 
ዘንድ . .  እርሱ ፊት ቆመህ እርሱን መለመንና መማጸንን 
ራስህን ለምን ትነፍጋለህ?!

  ሰው ሆይ! ከሃይማኖት ጸጋ በኋላ አላህ (ሱ.ወ.) ለሰው 
ልጅ የዋለለት ታላቁ ጸጋ የአእምሮና የማሰብ ችሎታ ጸጋ ነው። 
በዚህ የማሰብ ታላቅ ተወህቦም የሚጎዳውን ከሚጠቅመው 
ለይቶ ያውቃል። የአላህን ትእዛዛትና እገዳዎቹን ይረዳል። 
ዋነኛውን የሕይወት ተልእኮና ዓለማ የሆነውን አንድ አላህን 
ብቻ ያለ ምንም ሸሪክ ማምለክንም በዚህ ታላቅ ጸጋ አማካይነት 
ማወቅ ይችላል። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ُّ فَإَِلۡهِ َتَُۡٔروَن ٥٣ ُثماَّ  ��ُكُم ٱل��ضُّ ِۖ ُثماَّ إَِذا َمساَّ }َوَم��ا بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللاَّ
اَّ َعنُكۡم إَِذا فَرِيٞق ّمِنُكم بَِرّبِِهۡم يُۡشُِكوَن ٥٤{ ]النحل: 53- 54[. إَِذا َكَشَف ٱلضُّ

‹‹ማንኛውም በናንተ ላይ ያለው ጸጋ ከአላህ ነው፤ከዚያም 
ችግር በደረሰባችሁ ጊዜ፣ወደርሱ ብቻ ትጮኻላችሁ። ከዚያም 
ከናንተ ላይ ችግርን ባነሳላችሁ ጊዜ፣ከናንተው የኾኑ ጭፍሮች 
ወዲያውኑ በጌታቸው (ጣዖትን) ያጋራሉ።››[አልነሕል፡53-54]

ሰው ሆይ! አስተዋይ አእምሮ ያለው ሰው ሰናይ ነገሮችን 
ይወዳል፣ወራዳ ነገሮችን ይጠላል። የሁሉንም ነቢያት፣የደጋግ 
ትጉሃን የአላህ አገልጋዮችን ዱካ ይከተላል፤በአርአያቸው 
መመራትን ይመርጣል። ከነርሱ ባይሆንም፣ከደረጃቸው 
ባይደርስም ወደዚያ ለመቅረብ ነፍሱ ትጓጓለች። ለዚህ ደግሞ 
መንገዱን አላህ (ሱ.ወ.) በሚከተለው ቃሉ አሳይቶናል። አላህ 
(ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ  َ فَٱتاَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُك��ُم ٱللاَّ }قُ��ۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللاَّ
ُ َغُفورٞ راَِّحيٞم ٣١{ ]آل عمران: 31[، َوٱللاَّ

‹‹በላቸው፦ አላህን የምትወዱ እንደ ኾናችሁ፣ተከተሉኝ፤አላህ 
ይወዳችኋልና፤ኀጢአቶቻችሁንም ለናንተ ይምራልና፤አላህም 
መሓሪ አዛኝ ነው።››[ኣሊዒምራን፡31]

እኔ ራሴን ከማውቀው ይበልጥ ያውቀኛል 

‹‹ቁርኣን - ይህ ቅዱስ መጽሐፍ በኃይል ምርኮኛው 
አድርጎኛል፤ልቤ ውስጥ ነግሶ ለአላህ እጅ እንድሰጥም 
አስገድዶኛል። ቁርኣን አንባቢውን ለብቻው ሆኖ 
ከፈጣሪው ፊት የቆመ ሆኖ እንዲሰማው በማድረግ 
ወደ ዋነኛው ነጥብ ይወስደዋል። ቁርኣንን የምር 
በምትወስድበት ጊዜ በዘበት ማንበብ አይቻልህም፤ባንተ 
ላይ መብት ያለው ይመስል ጫናውን ያሳርፍብሃል! 
ይከራከረሃል፣ይተቸሃል፣ያሳፍረሃል፣ይፈታተነሃልም 
. . ከተቃራኒው ጎራ ነበርኩና ቁርኣንን ያስተላለፈው 
(በራእ የገለጠው) እኔ ራሴን ከማውቀው ይበልጥ 
ያውቀኝ እንደነበረም በግልጽ ታየኝ . . ቁርኣን ዘውትር  
በአስተሳሰቤ ከኔ ይቀድም ነበር፤ጥያቄዎቼንና 
ተቃውሞዎቼን አሰፍር በነበርኩበት እያንዳንዱ 
ሌሊትም ጥያቄዎቼን ያስተናግድ ነበር፤እናም 
በሚቀጥለው ቀን ምላሾቹን አገኝ ነበር። በቁርኣን 
ገጾች ውስጥም ከራሴና ከነፍሴ ጋር ፊት ለፊት 
ተጋፍጫለሁ።››

ጄፍሪ ላንግ 

አሜሪካዊ የማቴማቲክስ ሊቅ 
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ይህን ከፈጸመ አላህ (ሱ.ወ.) በቸርነቱ ከነቢያት፣ከመልክተኞች፣ከሰማእታትና 
ከደጋጎች ባሮቹ ጎራ ያሰልፈዋል። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

��َهَدآءِ  يقِنَي َوٱلشُّ ّدِ َ َوٱلّصِ ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱنلاَّبنِّيِنۧ ۡنَعَم ٱللاَّ
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلاَّ

ُ
َ َوٱلراَُّس��وَل فَأ }َوَمن يُِطِع ٱللاَّ

ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا ٦٩{ ]النساء: 69[.
ُ
ٰلِِحنَيۚ وََحُسَن أ َوٱلصاَّ

‹‹አላህንና መልክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው፣እነዚህ ከነዚያ አላህ በነሱ ላይ 
ከለገሰላቸው ከነቢያት፣ከጻድቃንም፣ከሰማዕታትና ከመልካሞቹ ጋር ይኾናሉ። 
የነዚያም ጓደኝነት አማረ!››[አልኒሳእ፡69]

ሰው ሆይ! ምክሬ ከራስህ ብቻ ጋር ሆነህ የመጣልህን እውነት 
እንድታስተውል፣ማስረጃዎቹን እንድትመለከት፣ማረጋገጫዎቹን እንድታስተነትን 
ብቻ ነው። ትክክለኛ ሆኖ ካገኘኸው ለመከተል ተጣደፍ፣የወግና የልማድ ምርኮኛ 
አትሁን። ነፍስህ ከወዳጆችህ፣ከጓደኞችህ፣ከአብሮ አደጎችህና ከአያቶችህ ውርስ 
ይበልጥ ለአንተ ውድ መሆኗን ዕወቅ። አላህ (ሱ.ወ.) ካፍሮችን በዚህ የመከራቸው 
ሲሆን እንዲህ ብሏል፦

ْۚ َما بَِصاِحبُِكم ّمِن ِجناٍَّةۚ إِۡن  ُروا ِ َمۡثَنٰ َوفَُرَٰدٰى ُثماَّ َتَتَفكاَّ ن َتُقوُمواْ لِلاَّ
َ
ِعُظُكم بَِوِٰحَدٍةۖ أ

َ
}قُ��ۡل إِناََّم��آ أ

ُهَو إِلاَّ نَِذيٞر لاَُّكم َبنۡيَ يََدۡي َعَذاٖب َشِديٖد ٤٦{ ]سبأ: 46[ . 
‹‹የምገሥጻችሁ ባንዲት ነገር ብቻ ነው፤(እሷም) ሁለት ሁለት፣አንድ አንድም 

ኾናችሁ ለአላህ እንድትነሱ፣ከዚያም በጓደኛችሁ (በሙሐመድ) ምንም ዕብደት 
የሌለበት መኾኑን መርምራችሁ እንድትረዱ ነው፤እርሱ ለናንተ ከብርቱ ቅጣት 
በስተፊት አስጠንቃቂ ነው እንጂ ሌላ አይደለም፣በላቸው።››[ሰበእ፡46]

ሰው ሆይ! በምትሰልምበት ጊዜ የምታጣው ምንም ነገር የለም። አላህ 
(ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ُ بِِهۡم َعلِيًما ٣٩{  ۚ َوَكَن ٱللاَّ ُ ا َرزََقُه��ُم ٱللاَّ نَفُقواْ ِمماَّ
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخ��رِ َوأ }َوَم��اَذا َعلَۡيِه��ۡم لَۡو َءاَمُنواْ بِٱللاَّ

]النساء: 39[ ،

‹‹በአላህና በመጨረሻውም ቀን ባመኑ፣አላህ ከሰጣቸውም (ሲሳይ) 
በለገሱ ኖሮ፣በነርሱ ላይ ምን (ጉዳት) ነበረ? አላህም በነርሱ (ኹኔታ)?ዐዋቂ 
ነው።››[አልኒሳእ፡39]

በአላህ (ሱ.ወ.) እና ከርሱ በተላለፈው ሁሉ ቢያምኑ ምን ይጎዳሉ?! እያለን 
ነው። እናም በወዲያኛው የኣኽራ ሕይወት ለበጎ ሠሪ የገባውን ቃል ኪዳን 
በማሰብ ቢያምኑ ምን ይጎዳሉ?! እርሱ ጥሩና ጥሩ ያልሆነውን ንይያቸውን 
ውስጠ ዐዋቂ ነውና ከሰጣቸው ሀብት አላህ (ሱ.ወ.) በሚወደው መንገድ ቢለግሱ 
ምን ይጎዳሉ?! እርሱ ለበጎ ሥራ ማን ተገቢ እንደሚሆን፣እርሱ ዘንድ ቀቡልነት 
ላለው በጎ ሥራ ማን እንደሚገራ፣ለዚህም መመራትን ማን እንደሚታደል 
ከሁሉም በላይ ያውቃል። በሌላው አንጻርም ለውርደትና ከመለኮታዊ በረከቱ 
ኬላ ተባርሮ ለመርገምት ማን እንደሚዳረግም እርሱ ከማንም በላይ ያውቃል። 
ከርሱ በር የተባረረ መናጢም በዱንያም ሆነ በኣኽራም ለከፋ ኪሳራ ተዳርጓል!

   እስላምን ተቀብለህ መከተልህና መስለምህ  አላህ ሐላል አድርጎ ከፈቀደለህና 
መስራት ከምትፈልገው ወይም ማግኘት ከምትሻው ማንኛውም ነገር አያግድህም። 
ይልቅዬም እርሱን በማሰብና ሽልማቱን ተስፋ በማድረግ በምትሠራው ማንኛውም 
ሥራ፣ሥራው ሀብትን ስልጣንህንና ክብርህን የሚጨምር ዓለማዊ ጠቀሜታ 
የሚሰጥህ ቢሆን እንኳ አላህ ምንዳ ይጽፍልሃል። ከሐራም በሐላል መብቃቃትን 
በማሰብ የምትፈጽማቸው የተፈቀዱ ነገሮች ቢሆኑ እንኳ አላህ (ሱ.ወ.) የዕባዳ 
አጅር ይሰጠሃል። 

የሰው ልጅ ሆይ! የአላህ (ሱ.ወ.) መልክተኞችና ነቢያት እውነትን ይዘው 
መጥተዋል፤የአላህን ፍላጎትም ለሰዎች አድርሰዋል። ስለዚህም የሰው ልጅ 
በዚህ ሕይወቱ ዕውቀትና ግንዛቤን ተመርኩዞ ለመጓዝና በወዲያኛው የኣኽራ 
ሕይወቱም ከሚታደሉት ጋር ለመሆን፣የአላህን (ሱ.ወ.) ሸሪዓ ማወቅ አስፈላጊው 
ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

 ِ ا لاَُّكۡمۚ ِإَون تَۡكُفُرواْ فَإِناَّ لِلاَّ ّبُِكۡم فََٔاِمُنواْ َخرۡيٗ َها ٱنلاَّاُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلراَُّس��وُل بِٱۡلَّقِ ِمن راَّ يُّ
َ
أ }َيٰٓ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما ١٧٠{ ]النساء: 170[ ، ۡرِضۚ َوَكَن ٱللاَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َما ِف ٱلساَّ

‹‹እላንተ ሰዎች ሆይ! መልክተኛው እውነትን ከጌታችሁ 
አመጣላችሁ፤እመኑም፤ለናንተ የተሻለ ይኾናል፤ብትክዱም 
(አትጎዱትም)፤በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነውና፤አላህም ዐዋቂ 
ጥበበኛ ነው።››[አልኒሳእ፡170]

በተጨማሪም አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

َما َيۡهَتِدي نِلَۡفِس��هۦِۖ َوَمن َضلاَّ  ّبُِكۡمۖ َفَمِن ٱۡهَتَدٰى فَإِناَّ َها ٱنلاَّاُس قَۡد َجآَءُكُم ٱۡلَقُّ ِمن راَّ يُّ
َ
أ }قُۡل َيٰٓ

نَا۠ َعلَۡيُكم بَِوكِيٖل ١٠٨{ ]يونس: 108[ . 
َ
فَإِناََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖ َوَمآ أ

‹‹፦ እላንተ ሰዎች ሆይ! እውነቱ ከጌታችሁ በእርግጥ መጣላችሁ፣(በርሱ) 
የተመራም ሰው፣የሚመራው ለራሱ ነው፤የተሳሳተም ሰው፣የሚሳሳተው (ጉዳቱ) 
በራሱ ላይ ነው፤እኔም፣በናንተ ላይ ተተባባቂ አይደለሁም፣በላቸው።››[ዩኑስ፡108]

የሰው ልጅ ሆይ! ከሰለምክ የምትጠቅመው ራስህን ነው፤ከሓዲ ከሆንክም 
የምትጎዳው ራስህን ነው። አላህ (ሱ.ወ.) ከባሮቹ የተብቃቃ ጌታ ነውና 
የአጥፊዎች ኃጢአት አይጎዳውም፤የትጉሃን አገልጋዮቹ ዕባዳም አይጠቅመውም። 
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ከርሱ ዕውቀት ውጭ ትእዛዙ ተጥሶ ኃጢአት 
አይፈጸምም፤ከርሱ ፈቃድ ውጭም ትእዛዛቱ 
አይፈጸሙም። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

بَۡصَ فَلَِنۡفِسهۦِۖ 
َ
ّبُِكۡمۖ َفَمۡن أ }قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن راَّ

نَا۠ َعلَۡيُك��م ِبَفِيٖظ ١٠٤{ ]األنعام: 
َ
َوَم��ۡن َعِمَ َفَعلَۡيَه��اۚ َوَمآ أ

،]104

‹‹፦ ከጌታችሁ ዘንድ ብርሃኖች በእርግጥ 
መጡላችሁ፤የተመለከተም ሰው (ጥቅሙ) 
ለነፍሱ ብቻ ነው፤የታወረም ሰው (ጉዳቱ) 
በራሱ ላይ ብቻ ነው፤እኔም በናንተ ላይ ጠባቂ 
አይደለሁም፣(በላቸው)።››[አልአንዓም፡104]

ከአላህ (ሱ.ወ.) በተላለፈላቸው መሰረት 
ነቢዩ  ጌታቸው እንዲህ ማለቱን 
ነግረውናል፦ ‹‹ባሮቼ ሆይ! እኔ ግፍን በራሴ 
ላይ እርም አድርጌ በናንተ መካከልም ሐራም 
አድርጌያለሁና አትበዳደሉ። ባሮቼ ሆይ! 
እኔ የመራሁት ካልሆነ በቀር እያንዳንዳችሁ 
በጥመት የምትመሩ ናችሁ፡፡ ስለዚህ አመራርን 
ከኔ እሹ፤እኔም አመራሬን እሰጣችኋለሁና፡
፡ አገልጋዬቼ ሆይ! እኔ የማበላው ካልሆነ 
በቀር ሁላችሁም የተራባችሁ ናችሁና 
ሲሳይን ከኔ ለምኑ፤እኔም እመግባችኋለሁና፡
፡ አገልጋዮቼ ሆይ! እኔ የማለብሰው ካልሆነ 
በቀር ሁላችሁም የታረዛችሁ ናችሁና 
ልብስን  ከኔ  ለምኑ፤እኔም አለብሳችኋለሁ፡፡ 
አገልጋዮቼ ሆይ! ቀንም ሆነ ማታ ኃጢኣትን 
ትሰራላችሁ፤እኔም ኃጢኣቶችን በሙሉ ይቅር 
የምል ነኝና ይቅርታን ከኔ ለምኑ፤እኔም ይቅር 
እላችኋለሁና፡፡ አገልጋዮቼ ሆይ! ልትጎዱኝ 
አይቻላችሁም፤ልትጠቅሙኝም አይቻላችሁም፡
፡ አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ የቀደሙት (ትውልድ) 
እና የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁና ጅኖቻችሁ 
በመካከላችሁ ካለውና ልቡ እጅግ የጠራ በሆነው 
በኩል ብትሰባሰቡ እንኳ በግዛቴ ላይ አንዳችም 
ነገር አትጨምሩም፡፡ አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ 
የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁም 
ሆኑ ጅኖቻችሁ፣ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ 

ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቴ ቅንጣት አትቀንሱም፡፡ አገልጋዮቼ 
ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁና ጅኖቻችሁ፣በአንድ 
አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ብሰጥ 
መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ  እኔ ዘንድ ካለው ላይ 
አይጎድልብኝም፡፡ አገልጋዮቼ ሆይ! ለናንተ እኔ ዘንድ የምቆጥርላችሁና ከኔ 
ምንዳ የሚያሰጧችሁ ሥራዎቻችሁ እንጂ ሌላ አይደለም፤ስለዚህ ጥሩ ያገኘ 
ሰው አላህን ያመስግን፤ከዚህ ውጪ የሚመኝ ግን ማንንም ሳይሆን ራሱን 
ይውቀስ፡፡›› [በሙስሊም የተዘገበ]

የሰው ልጅ ሆይ! . . እነሆ መንገዱ ይህ ነው፤ከዚህ ውጭ ለዛሬው የዱንያ 
ሕይወትና ለመጪው የኣኽራ ዘላለማዊ ሕይወት ደስተኝነትን ለማግኘትና  
ለመታደል ለመብቃት ከቶም ሌላ መንገድ የለም። የተቀሩት መንገዶች ግን 
የዕድለ ቢስነት የውድመትና የመከራ አስከፊ መንገዶች ናቸው። አላህ (ሱ.ወ.) 
እንዲህ ብሏል፦

ىُٰكم  َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصاَّ ُبَل َفَتَفراَّ ناَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتاَّبُِعوهُۖ َوَل تَتاَّبُِعواْ ٱلسُّ
َ
}َوأ

بِهِۦ لََعلاَُّكۡم َتتاَُّقوَن ١٥٣{ ]األنعام: 153[،
‹‹ይህም ቀጥተኛ ሲኾን መንገዴ ነው፤ተከተሉትም፤(የጥመት) መንገዶችንም 

አትከተሉ፤ከ(ቀጥተኛው) መንገዱ እናንተን ይለያዩዋችኋልና። ይኻችሁ ትጠነቀቁ 
ዘንድ በርሱ አዘዛችሁ።››[አልአንዓም፡153]

ጅኖቻችሁ፣ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ 
ከግዛቴ ቅንጣት አትቀንሱም፡፡ አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ 
የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁና ጅኖቻችሁ፣በአንድ አደባባይና ሥፍራ ሆነው 
ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ብሰጥ መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ 
የምታጎድለውን ያህል እንኳ  እኔ ዘንድ ካለው ላይ አይጎድልብኝም፡፡ አገልጋዮቼ 
ሆይ! ለናንተ እኔ ዘንድ የምቆጥርላችሁና ከኔ ምንዳ የሚያሰጧችሁ ሥራዎቻችሁ 
እንጂ ሌላ አይደለም፤ስለዚህ ጥሩ ያገኘ ሰው አላህን ያመስግን፤ከዚህ ውጪ 
የሚመኝ ግን ማንንም ሳይሆን ራሱን ይውቀስ፡፡›› [በሙስሊም የተዘገበ]

የሰው ልጅ ሆይ! . . እነሆ መንገዱ ይህ ነው፤ከዚህ ውጭ ለዛሬው የዱንያ 
ሕይወትና ለመጪው የኣኽራ ዘላለማዊ ሕይወት ደስተኝነትን ለማግኘትና  
ለመታደል ለመብቃት ከቶም ሌላ መንገድ የለም። የተቀሩት መንገዶች ግን 
የዕድለ ቢስነት የውድመትና የመከራ አስከፊ መንገዶች ናቸው። አላህ (ሱ.ወ.) 
እንዲህ ብሏል፦

የምዕራቡን ስልጣኔ 
በጥልቀት  

‹‹የምዕራቡ ስልጣኔ እውስጡ 
ሰርስሮ የገባና፣ ውስጠ ይዘቱን 
የተገነዘበ፣ጥልቅ የሆነ ንድፈ 
ሀሳባዊና ተግባራዊ ፍተሻም 
ያካሄደበት ሰው፣ጥማቱን ለማርካት 
ሲል ስውር በሆነ ስነልቦናዊ ኃይል 
ወደ እስላማዊ እምነት ምንጭ 
መሳቡና ማምራቱ የግድ ነው።

ነሲም ሱሳ 

ዒራቃዊ ይሁዲ  ሌክቸረር 
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እነሆማ ይህ ነው መንገዱ . .
ማንኛውም አስተዋይ የሆነ አመዛዛኝ ሰው፣በግልጽ ማወቁን ቢያስተባብለው 

እንኳ የዘላለማዊ ደስታና የመታደል መንገድ ይህ መሆኑን ያውቃል። 
እንዲህ ዓይነቱ አስተባባይ ግን ሙሳ  ተአምራትን ይዘውላቸው ቢመጡም 
ነቢይነታቸውን እንደካዱት ሰዎች ዓይነት ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ 
ብሏል፦ 

ۚا فَٱنُظۡر َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ١٤{]النمل: 14[ نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
}وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

‹‹ነፍሶቻቸውም ያረጋገጧት ሲኾኑ ለበደልና ለኩራት በርሷ ካዱ፤የአመጸኞችም 
ፍጻሜ እንዴት እንደ ነበረ ተመልከት።››[አልነምል፡14]

 አስተዋይ አእምሮና አመዛዛኝ ልቦና ያላቸው ብዙ
ሰዎች ግን ባይሰልሙ እንኳ፣መላው የሰው ዘር በዱንያም ሆነ በኣኽራ 

መታደልን ከፈለገ ብቸኛው የመድህን መንገድ ይህ መሆኑን ያውቃሉ።
  እናም መንገዱ ይህ ነው . . ነጻና ከራሱ ጋር ድፍረትና ጀግንነት ያለው 

ሰው ሁሉ፣ያለውን ጫና እና አፈና ተቋቁሞ የገዛ ራሱን ወይም ሌሎች ሰዎችን 
መፍራት ሳያግደው፣አዲስ ነገርን መፍራት ወይም በየሚዲያው የሚካሄደው 
የማጠልሸት ዘመቻ አስቀድሞ አእምሮው ውስጥ የተቀረጸው የተዛባ ምስል . 
. ይህን ሃይማኖት ከመደገፍ ወይም ከመከተል ያላቀበውና ሀሳቡን በድፍረት 
መግለጽ የሚችል ሰው ሁሉ መንገዱ ይህ መሆኑን ያረጋግጣል። በዚህ 
ረገድ ድፍረትና ወኔ ማጣት፣እንደዚሁም ማህበራዊ ትስስሮች፣ ግንኙነቶችና 
ስጋቶች ከይሉኝታ ጭምር፣ብዙ ሰዎችን የመታደልን መንገድ እንዳይከተሉ 
ከልክሏቸዋል። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦ 

ۡؤِمننَِي ١٧٥{ ]آل عمران: 175[. }فََل َتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
‹‹አትፍሯቸውም፤ምእመናንም እንደ ኾናችሁ ፍሩኝ።››[ኣሊ ዒምራን፡175] 

እነሆማ መንገዱ ይህ ነው . . የሕይወት 
ሕግ የሆነው መሞከር፣እውነተኛውን ከአስመሳዩ 
የሚለይ መፈተን ቢኖርበትም፣አዎ ይህ 
የደስተኝነት መንገድ ነው። የመታደል መንገድ 
ነው። የሰብአዊ ክብር መንገድ ነው። የእዝነትና 
የርኅራሄ መንገድ ነው። የዕውቀትና የሳይንስ 
መንገድ ነው። የስልጣኔ መንገድ ነው። የሞራላዊ 
ግብረ ገብነትና የመልካም ስነምግባር መንገድ 
ነው።  አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ۡحَسُن َعَمٗلۚ 
َ
يُُّكۡم أ

َ
ِي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡلََيٰوةَ ِلَۡبلَُوُكۡم أ }ٱلاَّ

َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَغُفوُر ٢{ ]الملك: 2[.
‹‹ያ የትኛችሁ ሥራው ይበልጥ ያማረ 

መኾኑን ሊሞክራችሁ፣ሞትንና ሕይወትን 
የፈጠረ ነው፤እርሱም አሸናፊው መሓሪው 
ነው።››[አልሙልክ፡2]

 እነሆማ መንገዱ ይህ ነው . . ከኛ በፊት 
ነቢዮችና መልክተኞች የተጓዙበት መንገድ፣ክቡራን 
ሶሓቦችና ከሁሉም ሕዝቦች፣ዘሮችና ቋንቋዎች 
እነሱን በመልካሙ ነገር ሁሉ የተከተሉ 
ተከታዮች (ታብዑን) የተጓዙበት የመታደል 
መንገድ ይህ ነው። በመጻኢው ቅርብ ዘመን 
የበላይነቱን ይዞ የሚመራው መንገድም ይህ 
ነው። የአላህ መልክተኛ  እንዲህ ይላሉ፦ 
‹‹ይህ ጉዳይ (እስላም) ሌሊትና ቀን ከደረሱበት 
ቦታ ሁሉ በእርግጥ ይዳረሳል፤የጭቃም ሆነ 
የሱፍ ቤትን (ከተማና ገጠርን ሁሉ)፣በክቡር 
ሰው ከበሬታ ወይም በተዋራጅ ውርደት፣አላህ 
እስላምን ልዕልና በሚያላብሰው ከበሬታ ወይም 
ክሕደትን በሚያዋርድበት ውርደት፣አላህ ይህን 
ሃይማኖት ሳያስገባበት የሚቀር ቦታ አይኖርም።›› 
[በአሕመድ የተዘገበ] ስለዚህም ዘላለማዊ ደስታና 
ተድላን ለመጎናጸፍ በዚህ መንገድ ከሚጓዙ 
ክቡራን ተጓዦች ቅፍለት ጋር ተቀላቀል።   

  እነሆማ መንገዱ ይህ ነው . . የተጓዘበትን 
ሰው ልብ በሐሴት የሚሞላ መድህን ነው . . 
መታደል ነው . . ይህ የደስተኝነት መንገድ 
ነው . . እናም ከዚህ ሳትቋደስ ቀርተህ ራስህን 

የሰላምና የመታደል መሰረቶች ልቦችን ምርኮኛ 
ያደርጋል 

ቅፍለቱን ይቀላቀሉ 

‹‹አውሮፓ አሁን አሁን የሙሐመድ ጥበብ ይሰማት 
ጀምሯል፤ሃይማኖቱንም መውደድ ጀምራለች። በመካከለኞቹ 
ክፍለ ዘመናት የአውሮፓ ሰዎች ከተነዙበት መሰረት የለሽ 
ውንጀላዎች ነጻ መሆኑንም ታውጃለች። የሙሐመድ 
ሃይማኖትም የሰላምና የመታደል መሰረቶች የሚታነጹበት 
ሥርዓት ይሆናል፤የአስቸጋሪ ጉዳዮች መፍቻ፣የግጭቶችና 
የውጥረቶች መፍትሔም በርሱ ፍልስፍና ላይ የተመረኮዘ 
ይሆናል።››

‹‹በዓለም ላይ የሚገኙ የተለያዩ 
ሃይማኖቶችን ካጠናሁ 
በኋላ፣እስላም በሚያምኑበት 
ተከታዮቹና በርሱ በማያምኑ 
ወገኖችም ላይ በተመሳሳይ 
መልኩ ተጽእኖ የሚያሳደር 
ብቸኛው ሃይማኖት ነው 
ወደሚል የመደምደሚያ ውጤት 
ላይ ደርሻለሁ። ታላቁ የእስላም 
ትሩፋት የሰውን ልብ በቀጥታና 
ወዲያውኑ በምርኮኝነት 
የሚይዝ መሆኑ ነው። በዚህም 
ምክንያት ሙስሊም ያልሆኑና 
ክፍትና  ብሩህ አእምሮ 
ያሏቸውን ሰዎች ወደራሱ 
የሚስብ እንግዳ የሆነ ምትሃትና 
ታላቅ የመግናጢስ ስበት እስላም 
ውስጥ ትመለከታለህ።››

‹‹የእስላም በራሱ ውስጣዊ 
እምቅ ኃይል ብቻ የመሰራጨት 
ሁኔታ፣በዘመናት ታሪኩ ውስጥ 
ከመገለጫ ባሕርያቱ መካከል 
አንዱ ሆኖ የቆየ ባሕሪው 
ነው፤ይህም በተመራጩ ነቢይ 
ልብ ላይ የተወረደ የተፈጥሮ 
ሃይማኖት በመሆኑ ነው።›› 

ቤርናርድ ሾው 

ሜሪ ኦሊቨር 

ዶ/ር ሙራድ ሆፍማን 

እንግሊዛዊ ጸሐፊ 

አሜሪካዊት ባለቅኔ 

ጀርመናዊ አምባሳደር 
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አትበድል፤ነፍስህን ከመጉዳትና 
ከመበደልም ተጠንቀቅ፤የደሰተኝነትን 
መንገድ፣የዘላለማዊ መታደልን መንገድ 
ያዝ። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن 
ُ
ۡو أ

َ
}َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
فَلَُنۡحيَِيناَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َونَلَۡجزَِيناَُّهۡم أ

َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧{ ]النحل: 97[.
‹‹ከወንድ ወይም ከሴት፣እርሱ 

አማኝ ኾኖ በጎን የሠራ፣መልካም ኑሮን 
በእርግጥ እናኖረዋለን፤ ይሠሩትም 
ከነበሩት ነገር በመልካሙ ምንዳቸውን 
እንመነዳቸዋለን።››[አልነሕል፡97]

እነሆማ ይህ ነው መንገዱ . 
. ጠበቅ አድርገህ ያዘው፤የዱንያ 
ሕይወትህን በደስተኝነት 
ምልዓት ፣ በ እ ርጋታ ፣ በ እፎይታና 
በእርካታ ኑር። አላህ (ሱ.ወ.) ዘንድ 
ያለው በላጭና ዘላለማዊ መሆኑንም 
አትርሳ። የወዲያኛው የኣኽራ ሕይወት 
እርካታና እፎይታ ዘላለማዊው እርካታና 
እፎይታ ነው። በዱንያ የመታደልንና 
በኣኽራም የመታደልን መንገድ 
ጌታችንና አምላካችን አላህ (ሱ.ወ.) 
አንድ ብቸኛ መንገድ አድርጎታል። 
የተቀሩት ሌሎች መንገዶችን በዱንያ 
እድለ ቢስነትን በኣኽራ እሳተ ገሀነምን 
ያካተቱ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል።

ۡعَرَض َع��ن ذِۡكرِي فَإِناَّ َلُۥ َمعِيَش��ٗة 
َ
}َوَم��ۡن أ

ۡعَمٰ ١٢٤ قَاَل َرّبِ لَِم 
َ
هُۥ يَ��ۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ أ َضنٗك َوَنُۡشُ

ۡعَمٰ َوقَ��ۡد ُكنُت بَِصرٗيا ١٢٥{  ]طه: 124ـ 
َ
تَِنٓ أ َحَشۡ

،]125

‹‹ከግሣጼየም የዞረ ሰው፣ለርሱ 
ጠባብ ኑሮ አልለው፤በትንሣኤም ቀን 
ዕውር ኾኖ እንቀሰቅሰዋለን። ፦ ጌታዬ 
ሆይ! ለምን ዕውር አድርገህ አስነሳኸኝ? 
በእርግጥ የማይ የነበርኩ ስኾን ይላል።›› 
[ጣሃ፡124-125] 

በተጨማሪም አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

َتۡتَك َءاَيُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك ٱۡلَۡوَم تُنَسٰ ١٢٦{]طه: 126[،
َ
}قَاَل َكَذٰلَِك أ

‹‹(ነገሩ) እንደዚሁ ነው፤ታምራታችን መጣችልህ፤ተውካትም፤እንደዚሁም 
ዛሬ ትትተዋለህ፤ይለዋል።››[ጣሃ፡126]

 ይህን መንገድ ከመርሳት ወይም ሆን ብለህ ከመዘናጋት በእጅጉ ተጠንቀቅ 
. . የደስተኝነትና የመታደል መንገድ ይህ ነውና።

እነሆማ መንገዱ ይህ ነው . . ጉዞው በአላህ ተውሒድና ተውሒዱን 
በአካላዊ ተግባራት በማረጋገጥ፣በሁሉም ነቢያትና መልክተኞችም በማመን ልብ 
ውስጥ የሚጀምር፣ከዚህ ተነስቶ በኣኽራ ዘላለማዊ ተድላና ደስታ የሚያበቃ ጉዞ 
ነው። የጉዞው መነሻ ሁለቱን ቃላተ ምስክርነት በልብ አምኖ በአንደበት መናገር 
ነው። እነሱም ‹‹አሽሀዱ አን ላ እላሀ እልላሏህ ወአንነ ሙሐመደን ረሱሉሏህ›› 
የሚሉ ቃላት ናቸው። ከአላህ በስተቀር ሌላ እውነተኛ አምላክ አለመኖሩንና 
ሙሐመድም የአላህ መልክተኛ መሆናቸውን እመሰክራለሁ ማለት ነው። ጉዞው 
በዚህ ቃለ ምስክርነት ተጀምሮ ከነቢዩ  አብሮነት ጋር ጀነት ውስጥ ወደ 
አላህ (ሱ.ወ.) ፊት በመመልከት ተድላና ደስታ የሚጠናቀቅ ጉዞ ነው። እናም 
አሁኑኑ፦ ‹‹አሽሀዱ አን ላ እላሀ እልላሏህ ወአንነ ሙሐመደን ረሱሉሏህ››  በል 
. . ሕይወትህን በደስተኝነት ኑር፤በደስተኝነትም ሙት፤ከመቃብርህም ተነስተህ 
ወደ ዘላለማዊ ተድላና ደስታ ጀነቶች አቅና . . እነሆማ መንገዱ ይህ ነውና 
. . ይዘህ ካልተጓዝክበት ግን መልክተኛው ያለበት ግልጥ ባለ ሁኔታ የአላህን 
መልክት (ሱ.ወ.) ማድረስ ብቻ ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

ونَُهۥ َشۡئًاۚ  ُكۡم َوَل تَُضُّ رِۡسۡلُت بِهِۦٓ إَِلُۡكۡمۚ َويَۡسَتۡخلُِف َرّبِ قَۡوًما َغرۡيَ
ُ
آ أ بۡلَۡغُتُكم ماَّ

َ
اَّۡواْ َفَقۡد أ }فَإِن تََول

ٍء َحفِيٞظ ٥٧{  ]هود: 57[. ِ َشۡ
ٰ ُكّ إِناَّ َرّبِ َعَ

‹‹ብትዞሩም፣በርሱ ወደ እናንተ የተላክሁበትን ነገር በእርግጥ 
አድርሼላችኋለሁ፤ጌታዬም ሌላችሁን ሕዝብ ይተካል፤ምንም አትጎዱትምም፤ጌታ 
በነገሩ ሁሉ ላይ ተጠባባቂ ነውና (በላቸው)።››[ሁድ፡57] 

ዘላለማዊ ፕሮጄክት 

የመንፈስ ባዶነትን 
መምላት 

ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፤ሙሐመድ 
የአላህ መልክተኛ ናቸው 

‹‹እስላም የማያረጅና 
የመጠቀሚያ ጊዜው 
የማያበቃ ዘላለማዊ 
ፕሮጄክት ያለው 
ተለዋጭ ሕይወት 
ነው። አንዳንዶች 
ጥንታዊ አድርገው 
የሚመለከቱት ከሆነ በተጨማሪም በጊዜና 
በስፍራ የማይገደብ አዲስና የመጪው 
ዘመን ሃይማኖትም ነው። እስላም ደራሽ 
የአመለካከት ማእበል ወይም አላፊ ፋሽን 
አይደለም፤ምጽኣቱንም መጠበቅ ይቻላል 
. . የዓለም ስልጣኔ አመራር ዳግም ወደ 
ምሥራቅ መመለሱ አይሆንም ተብሎ 
አይገመትም። ‹ብርሃን ከምሥራቅ 
ይመጣል› የሚለው ብሂል አሁንም 
እንዳለ ነውና።››   

‹‹በግል ሕይወቴ አንድ 
ወቅት ላይ፣በጭንቀትና 
በውጥረት ብዙ ስሰቃይ 
ከቆየሁና የውስጤን 
ባዶነት ለመሙላት 
ከፍተኛ ዝግጁነት 
ከተሰማኝ በኋላ፣አላህ 
በወሰን የለሽ ዕውቀቱና በችሮታው ጸጋውን 
አድሎኝ ሙስሊም ሆንኩ። ከመስለሜ 
በፊት በሕይወቴ ውስጥ የፍቅርን ትርጉም 
የማውቅ አልነበርኩም። ቁርኣንን ባነበብኩ 
ጊዜ ግን የበዛ የእዝነት የርኅራሄና 
የመተሳሰብ ጎርፍ ሲያጥለቀልቀኝ ተሰማኝ። 
ልቤ ውስጥም የፍቅር ዘላለማዊነት ስሜት 
ሲሰርጽ ይሰማኝ ጀመር። ወደ እስላም 
የመራኝም ሊቃወሙት የማይቻለው 
የአላህ ፍቅር ነው።››  

‹‹አላህን ካወቅህና መኖሩን ካመንክ፣እስላም አላህ ከደም 
ጅማትህ ይበልጥ ወደ አንተ  የቀረበ ነው ይለሃል። እናም 
በአንተና በፈጣሪህ መካከል አገናኝ ወይም ጉዳይ አስፈጻሚ 
አማላጅ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ኃጢአትህን 
ተናዝዘህለት ንስሐህን የሚቀበልህ ቄስም ሆነ አምልኮ 
እዚያ ውስጥ ብቻ እንጂ የማይፈጸም ቤተመቅደስም 
አስፈላጊ አይሆኑም።›› 

ዶ/ሙራድ ሆፍማን 

ጄፍሪ ላንግ ሆፍማን 

ዶናልድ ረኮዌል 

ጀርመናዊ አምባሳደር 

አሜሪካዊ የማቴማቲክስ ሊቅ 

አሜሪካዊ ባለቅኔ
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