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ለአላህ ብቻ ምስጋና ይድረሰው ከእርሳቸው በኋላ ነብይ የሌለ በሆኑት ነብይም 
ላይ የአላህ ሰላምና ውዳሴ ይስፈን ፡፡ 

ከዚህበማስከተል ፡- 
ባአሁኑ ጊዜ ሀኪምነትን በመሞገት በድግምት በአስማትና ጥንቁልና የሚያክሙ 
አስመሳይ አጭበርባሪዎች በተለያዩ ሀገራት በብዛት በመሰራጨታቸው እና ለዚህ 
ተግባራቸው ምንም የማያውቁ ኑጹሃንን በመጠቀማቸው የተነሰ ይህን መልዕክት 
ለአላህና ለባሪያዎቹ በመቆርቆር ስሜት፡ ይህ ነገር በኢስላም ናበሙስሊሙ ላይ 
ያለውን አደጋ ላብራራ አሰብኩ ፡፡ በዚህ ተግባር ውስጥ ከአላህ ውጭ በሆነ አካል 
ራስን ማንጠልጠል፤ የአላህንና መልዕክተኛውን (ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም) መመሪያ 

መቃረንን ስለሚያስከትል ነው ፡፡  
በአላህ በመታገዝ እጀምራለሁ ፡- በኡለማዎች የጋራ ስምምነት መታከም ይቻላል ፡
፡ አንድ ሙስሊም የቀዶጥገና ፤ የውስጥደዌ ፤የስነልቦና የነርቭ እና የሌሎችም 
በሽታዎች ሀኪም ጋር ሂዶ ሀኪሙ በህክምና ትምህርት ላይ በተማረው መሰረት 
በሽታውን መርምሮ አግባብነት ያለው እና በሸሪዕህ የተፈቀደ መድሀኒት በመስጠት 
ወደሚያክመው ሀኪም ጋር መሄድ ይችላል ፡፡ምክንያቱም ይህ ተግባር 
የተለመደውን ሰበብ ከመጠቀም ጋር እንጂ ከተወኩል - በአላህከመመካት - ጋር 
አይጋጭም ጥራትና ልቅና የተገባው አላህ በሽታን ሲያወርድ መድሀኒቱንም 
አውርዶዋል ፡፡ ያወቀው ያውቀዋል ያላወቀው አያውቀውም፡ ነገር ግን አላህ 

የባርያዎቹን ጤንነት እርም ባደረገባቸው ነገር ላይ አላደረገም፡፡ 
አንድ በሽተኛ የህመሙን አይነት እንዲነግሩት የሩቅ ነገር አውቃለሁ ባዮች 
ወደሆኑት ጠንቆዮች ጋ መሄድ አይበቃም ፡፡ የተናገሩትንም ማመን አይፈቀድም፡፡
ምክንያቱም እነሱ ሚናገሩት በአቦሰጥ ነው ወይም እነሱ ሚፈልጉት ነገር ላይ 
እንዲያግዙዋቸው ጂኒዎችን በማስመጣት ነው፡፡ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሩቅን 

እውቀት እናውቃለን ብለው ከሞገቱ ብይናቸው ጠማማ ከሃዲነት ነው፡፡ 
ሙስሊም በትክክለኛ ዘገባ እንደዘገቡት ነብዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እነዲህ 
ብለዋል፡- (አዋቂ ነኝ ባይ ጋ መጥቶ ስለማንኛውም ነገር የጠየቀ የአርባ ቀን ሰላቱን 
አላህ አይቀበለውም ፡፡) ከአቢሁረይራህ ረዲየላሁ አንሁ ነብዩ ሰለላሁ አለይሂ 
ወሰለም እንዲህ ማለታቸው ተዘግቦዋል ፡- (ጠንቆይ ጋ ሂዶ የሚለውን ያመነ 
በእርግጥም በሙሀመድ- ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም - ለይ በወረደው ክዶዋል ፡፡) 
አቢዳውድ ዘግበውት አራቱ ሱነኖች አጠናቅረውታል ፡ እነንዲሁም ሃኪም 
ትክክለኛ ዘገባ ነው ብለው ከነብዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በሚከተለው መልኩ 
ዘግበውታል፡- (አዋቂ ነኝ ባይ ወይም ጠንቆይ ጋ መጥቶ እሱ የሚለውን ያመነ 
በሙሀመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ላይ በወረደው ክዶዋል፡፡) ከኢምራን ብኑ 
ሁሰይን አላህ ይውደደውና እንደተዘገበው የአላህ መልዕክተኛ ሰለላሁ አለይሂ 
ወሰለም እንዲህ ብለዋል (ገድ ያለ ወይም ገድ ያሉለት /ያሞረተ ወይም ያሞረቱለት 
/፡ያስጦነቆለ ወይም ያስጦነቀሉለት ፡ ያስደገመ ወይም ያስደገሙለት ሰው ከእኛ 
አይደለም፡፡ ጠንቆይ ጋ ሂዶ እሱ የሚለውን ያመነ በሙሀመድ ሰለላሁ አለይሂ 

ወሰለም ላይ በወረደው በእርግጥ ክዶዋል ፡፡) በዛር በጥሩ ሰነድ ዘግበውታል ፡፡ 
በእነዚህ በተከበሩ የነብዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ንግግሮች ውስጥ ወደ ጠንቆዮች 
፤ መተተኞች ፤ የሩቅ አዋቂነን ባዮች እና መሰሎቻቸው ጋ መሄድ እንዲሁም 
የሚናገሩትን ማመን የተከለከለ መሆኑንና የቅጣት ዛቻ ያለበት መሆኑንም አይተናል 
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፡፡ ጉዳዩ የሚመለከታቸው  የህዝብ መሪዎች ፤ በፈቃደኝነት ተንቀሳቃሾች እና 
ሌሎችም ስልጣኑና አቅሙያላቸው ሰዎች ጠንቆዮች ፤ መተተኞች ፤ የሩቅ አዋቂ ነን 
ባዮች እና መሰሎቻቸው ጋ መሄድን ሊከለክሉ ይገባል ፡፡ይህንም ተግባር 
በየገባያውም ይሁን በሌላ ቦታ ሚተገብርን እንዲሁም እነሱ ጋ የሚሄድንም 
አጥብቀው ሊከለክሉይገባል ፡፡ጠንቆዮች አንዳንድ ነገር ላይ ትክክል መሆናቸውና 
እነሱ ጋ የሚመላለሰው ሰው መብዛት ማንንም ሊያሞኝ አይገባም ፡፡ምክንያቱም 
እነዚ ህሰዎች አላዋቂዎች ናቸው ለሌሎች አርአያ መሆን አይችሉም ፡፡ ነብዩ 
ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እነሱ ጋ መሄድን ፤እነሱን መጠየቅን ፤የሚናገሩትን 
ማመንን ከልክለዋል ፡፡ ይህ ተግባር መጨረሻውም የከፋ ከባድ ጥፋት ስለሆነም 
ነው፡ይህ ሁሉ የሆነው እነሱ ውሸታም እምቢተኞች ስለሆኑ ነው ፡፡ እንዲሁም 
እነዚህ ሀዲሶች ድግምተኛ ፡አስማተኛ እና ጠንቆይ ከሃዲዎች መሆናቸውን 
አመላክተዋል ፡፡ ምክንያቱም እነሱ የሩቅ እውቀትን እናውቃለን ብለው 
በመሞገታቸው ነው ፡ ይህ ደግሞ ኩፍር ነው ፡፡እንዲሁም በጅኖች ሽወደ እና 
ከአላህ ውጭ እነሱን በማምለክ እንጂ ያሰቡትን ማሳካት አለመቻላቸው ለኩፍር 
ብይን ዳርጓቸዋል ፡፡ ይህም በአላህ ላይ ማጋራትና ክህደት ነው ፡፡የሩቅ ነገር 
እናውቃለን ብለው ሲሞግቱ ያመናቸውም እንደነሱ ነው ፡፡ይህን ነገር ከሚያራምዱ 
ሰዎች የተቀበለ በሙሉ ከረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በእርግጥም ተለያይቶዋል 
፡፡እነዚህ አካሎች መስመር እያሰመሩ ሚያጉረመሩሙትን ነገር ወይም ቀላጭ 
እርሳስ እያፈሰሱ እና ተመሳሳይ የተረት ተረት ድርጊት እያደረጉ ህክምና ነው 
ለሚሉት ሙገታቸው ሙስሊሙ ሊታዘዛቸው አይገባም ፡፡ይህ ተግባር መተት እና 
ሰው ላይ ብዥታን ማሰራጨት ነው ፡በዚህ ተግባራቸው የተስማማ ሰው 
በእርግጥም በጥፋታቸውና ክህደታቸው እገዛ እንዳደረገላቸው ይቆጠራል፡፡ 
ማንኛውም ሙስሊም እነሱ ጋ በመሄድ የሚከተሉትን እና እነሱን የመሳሰሉ 
ጉዳዮች ማማከርም ሆነ መጠየቅ አይፈቀደም ፡- ልጁ ወይም ዘመዱ ማንን 
እንደሚያገባ ወይም በባለትዳሮችና በቤተሰቦቻቸው መሀል ወደፊት ስለሚከሰት 
ነገር ለምሳሌ ስለ ፍቅራቸው ፤ ስለ መስማማታቸው ፤ ስለ መጋጫታቸው ፤ስለ 
መለያየታቸው እና ስለ መሳሰሉት ጉዳዮች መጠየቅ አይፈቀድም ፡፡ ምክንያቱም 
ይህ ሁሉ ያለ አላህ በስተቀር ማንም ሊያውቀው የሚችል ጉዳይ አይደለምና ፡፡ 
አስማት ወይም ድግምት ከሃዲ ከሚያሰኙ እርም ከሆኑ ነገራት ውስጥ ነው ፡፡ 
በዚሁ ጉዳይ አላህ በሱረቱ አል በቀራህ ሁለቱን መላእክት አስመልክቶ እንዲህ 
ይላል፡- (( በባቢል በሁለቱ መላእክት በሃሩትና ማሩት ላይ የተወረደውን ነገር 
(ያስተምሩዋቸዋል ) ፡፡ ‹‹ እኛ መፈተኛ ነንና አትካድ ›› እስከሚሉም ድረስ 
አንድንም አያስተምሩም ፡፡ ከእነሱም በሰውየውና በሚስቱ መካካል በርሱ 
የሚለዩበትን ነገር ይማራሉ ፡፡እነርሱም በአላህ ፈቃድ ካልሆነ በርሱ አንድንም 
ጎጂዎች አይደሉም ፡፡ የሚጎዳቸውንና የማይጠቅማቸውንም ይማራሉ፡፡ የገዛውም 
ሰው ለርሱ በመጨረሻይቱ አገር ምንም እድል የሌለው መሆኑን በእርግጥ ዐወቁ ፡፡ 
ነፍሶቻቸውንም በርሱ የሸጡበት ዋጋ ከፋ ! የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ (ባልሰረሩት 
ነበር)1፡፡እነዚህ አናቅጻን ካመላከቱዋቸው ነጥቡች ውስጥ ፡ ድግምት ክህደት 
መሆኑን ፣ ደጋሚዎች ባለትዳርን የሚያፋቱ መሆኑን ፣ እንዲሁም ድግምት በራሱ 
በመጥቀም ምሆነ በመጉዳት ተጽእኖ አድራጊ አለመሆኑን፡ምክንያቱም ድግምት 
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ተጽእኖ የሚያደርገው በአላህ ኩነታዊ የቀድሞ ውሳኔው መሰረት ብቻ ስለሆነ ፡፡
መልካሙንም ክፉዉንም የፈጠረው ጥራትና ልቅና የተገባው አላህ ብቻ ነውና ፡፡
በእርግጥም በእነዚህ ቀጣፊዎች ይህን ትምህርት በአላህ ላይ ከሚያጋሩ ከሃዲዎች 
በቀሰሙ ድግምተኞች ሳቢያ አደጋው በዝተዋል ድስኩሮቹም በርትቶዋል ፡፡

የአስተሳሰብ ድክመት ያለባቸውን ሰዎችንም አሞኝተውበታል ፡፡ ኢናሊላሂ ወኢና 
ኢለይሂ ራጂኡን - እኛ የአላህ ነን ወደ አላህም ተመላሾች ነን - ፡፡ሀስቡና አላሁ 

ወኒእመ አልወኪል - በቂያችን አላህ ነው ምንኛም ያማረ መመኪያ ነው - ፡፡ ይህ 
የተከበረው አንቀጽ በተጨማሪ ካመላከተው ውስጥ ፡- እነዚያ ድግምትን የሚማሩ 
ሰዎች የሚጎዳቸውንና የማይጠቅማቸውን ነገር ነው እየተማሩ ያሉት ፡፡ አላህ ዘንድ 
ምንም ድርሻ የላቸውም ፡ ይህ ከባድ ዛቻ ነው ፡፡ የዚህንም አለም የወዲያኛውንም 
አለም የከሰሩ መሆናቸውን ፤ ራሳቸውን ርካሽ በሆነ ዋጋ እንደሸጡ ነው 
የሚያሳየው ፡፡ ለዚህም ነው ጥራት የተገባው የሆነው ጌታችን አላህ በሚከተለው 
አንቀጽ እንዲህ በማለት ያወገዛቸው (ነፍሶቻቸውንም በርሱ የሸጡበት ዋጋ ከፋ! 
የሚያውቅ ቢሆኑ ኖሮ (ባልሰረሩት ነበር)2፡፡ ከመተተኞች ፤ ከአዋቂ ነኝ ባይ 
አስማተኞች እና ጠንቆዮች ሴራ አላህ ይጠብቀን ፡፡ ሙስሊሞችንም ከክፋታቸው 
ይጠብቃቸው ፡፡ የአላህ ባርያዎች ከዚህ ቆሻሻ ስራቸው ይገላገሉ ዘንድ የሙስሊሙ 
ባላስልጣናትንም አላህ ከእነርሱ ህዝቡን የሚያስጠነቅቁ የአላህንም ብይን በእነርሱ 

ላይ የሚተገብሩ ያድርጋቸው ፡፡ አላህ ቸር፤ ለጋሽ ጌታ ነውና ፡፡ 
 አላህ ለባርያዎቹ የመተተኞችን አደጋ በቅድሚያ የሚከላከሉበት ነገርን 
ደንግጎላቸዋል ፡፡ ከተከሰተም በኋላ ሚታከሙበትን ነገር አድርጎላቸዋል ፡፡ ይህም 

ከእዝነቱ፤ ከለጋሽነቱ እና ለሰዎች ከሚያደርገው ጸጋው ሙሉዕነት ነው ፡፡ 
ከኢስላማዊ ህግጋት የማይቃረኑ የሆኑ የድግምትን አደጋ ከመከሰቱ በፊት 
ለመከላከል እና ከተከሰተም በኋላ ለመታከም የሚሆኑ ነገሮችን እንደሚከተለው 

እናቀርባለን ፡፡ 
የድግምትን አደጋ ከመከሰቱ በፊት ለመከላከል ከሚሆኑ ወሳኝ ነጥቦች ውስጥ ፡- 
ኢስላማዊነታቸው በተረጋገጡ ውዳሴዎች ፤ ዱዓዎች ፤ መጠበቂያዎች እና ዚክሮች 
ናቸው ፡ ከእነዚህ ውስጥ ፡- ግዴታ የሆኑ ሰላቶችን ከሰገድንና አዝካሮችን 
ከጨረስን በኋላ እንዲሁም ልንተኛ ስንል ሁልግዜ ኣየት አልኩርስይን መቅራት ፡፡ 

እሱም (( َِرحض ٌم َلُه هما ِف السهماواِت َوهما ِف األح يُّ الحَقيُّوُم ال ََتحُخُذُه ِسَنٌ  َوال نَ وح هَمنح  اَّللهُ ال إِلَه ِإاله ُهَو اْلَح
َفُع ِعنحَدُه إِ  ٍء هِمنح ِعلحِمِه ِإاله ِبا شاَء َذا الهِذي َةشح َ أَةحِدةِرمح َوهما َخلحَفُرمح َوال ُيُِيطُوَن ِبَشيح اله ِبِِذحنِِه ةَ عحَلُم هما بَ ْيح

َرحَض َوال ةَ ُؤُدُه ِحفحظُُرما َوُهَو الحَعِليُّ الحَعِظيمُ   ትርጉሙ ፡- አላህ (( َوِسَع ُكيحِسيُُّه السهماواِت َواألح

ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም፡፡ ሕያው ራሱን ቻይ ነው፡፡ 
ማንገላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም፡፡ በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ 
ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው፡፡ ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢኾን እንጅ 
የሚያማልድ ማነው? (ከፍጡሮች) በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው 

ያለውን ሁሉ ያውቃል፡፡ በሻውም ነገር እንጂ ከዕውቀቱ በምንም ነገር 
አያካብቡም (አያውቁም)፡፡ መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ፡፡ 
ጥበቃቸውም አያቅተውም፡፡ እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው፡፡ በተጨማሪ 
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የሚከተሉትን ምዕራፎች ከግዴታ ሰላቶች በኃላ አንድ ገዜ መቅራት  እነዚሁኑ 
ምዕራፎች ጠዋትና ማታ ከመግሪብና ከሱብሂ ሰላት በኋላ ሶስት ግዜ መቅራት ፡- 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
ُ َأَحٌد )(( ُ الصهَمُد )1ُقلح ُهَو اَّلله  ))( 4( َوَلَح َةُكنح َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )3( َلَح ةَِلدح َوَلَح ةُوَلدح )2( اَّلله

ትርጉሙ ፡- 
(|1|በል « እርሱ አላህ አንድ ነው፡፡|2|«አላህ (የሁሉ) መጠጊያ 
ነው፡፡|3|«አልወለደም፤ አልተወለደምም፡፡|4|«ለእርሱም አንድም ብጤ 

የለውም፡፡ ») 
 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
( َوهِمنح َشيِ  الن هفهاََثِت ِف 3( َوهِمنح َشيِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )2( هِمنح َشيِ  هَما َخَلَق )1ُقلح أَُعوُذ ِبَيبِ  الحَفَلِق )((

  ))( 5( َوهِمنح َشيِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )4الحُعَقِد )
ትርጉሙ ፡- 

(|1|በል «በተፈልቃቂው ጎህ ጌታ እጠበቃለሁ፡፡|2|«ከፈጠረው ፍጡር 
ሁሉ ክፋት፡፡|3|«ከሌሊትም ክፋት ባጨለመ ጊዜ፤|4|«በተቋጠሩ 
(ክሮች) ላይ ተፊዎች ከኾኑት (ደጋሚ) ሴቶችም ክፋት፡፡

|5|«ከምቀኛም ክፋት በተመቀኘ ጊዜ፤ (እጠበቃለሁ በል)፡፡») 
 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
َنهاِس )3( ِإَلِه النهاِس )2( هَمِلِك النهاِس )1ُقلح أَُعوُذ ِبَيبِ  النهاِس ) َواِس اْلح ِوُس 4( هِمنح َشيِ  الحَوسح ( الهِذي ةُ َوسح

ِنهِ  َوالنهاِس )5ِف ُصُدوِر النهاِس )  ( 6( هِمَن اْلح
ትርጉሙ ፡- 

(|1|በል « በሰዎች ፈጣሪ እጠበቃለሁ፡፡|2|«የሰዎች ሁሉ ንጉሥ 

በኾነው፡፡|3|«የሰዎች አምላክ በኾነው፡፡|4|«ብቅ እልም ባይ ከኾነው 

ጎትጓች (ሰይጣን) ክፋት፡፡|5|«ከዚያ በሰዎች ልቦች ውስጥ የሚጎተጉት 
ከኾነው፡፡|6|«ከጋኔኖችም ከሰዎችም (ሰይጣናት እጠበቃለሁ በል)፡፡») 

እንዲሁም ማታ አመሻሹ ላይ ፡ ከላሚቱ ምዕራፍ መጨረሻ ላይ ያሉ ሁለት 

አንቀጾችን መቅራት ፡ እነሱም ፡-  ((   َوالحُمؤحهِمُنوَن ُكلٌّ آهَمَن ِِبَّللِه آهَمَن اليهُسوُل ِبَا أُنحزَِل ِإلَيحِه هِمنح َرب ِِه
يَاَنَك رَ  عحَنا َوَأَطعحَنا ُغفح َ َأَحٍد هِمنح ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسَِ ب هَنا َوإِلَيحَك الحَمِصُر َوهَمََلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفي ُِق بَ ْيح

َعَرا ََلَا هَما285) ًسا ِإاله ُوسح ََن ِإنح َنِسيَنا َأوح   ( اَل ةَُكلِ ُف اَّللهُ نَ فح َتَسَبتح َرب هَنا اَل تُ َؤاِخذح َرا هَما اكح َكَسَبتح َوَعَلي ح
لح  َنا ِإصحيًا َكَما مَحَلحَتُه َعَلى الهِذةَن هِمنح قَ بحِلَنا َرب هَنا َواَل َُتَمِ  طَأحََن َرب هَنا َواَل ََتحِملح َعَلي ح َنا هَما اَل طَاَقَ  لََنا ِبِه َواعحُف َأخح

ِم الحَكاِفيِةَن )َعنها وَ   (( (286اغحِفيح لََنا َوارحمَححَنا أَنحَت هَموحاَلََن فَانحُصيحََن َعَلى الحَقوح

ትርጉም ፡-  
(|285|መልክተኛው ከጌታው ወደ ርሱ በተወረደው አመነ፡፡ 
ምእምኖቹም (እንደዚሁ)፡፡ሁሉም በአላህ፣ በመላዕክቱም፣ በመጻሕፍቱም፣ 
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በመልክተኞቹም ከመልክተኞቹ «በአንድም መካከል አንለይም» (የሚሉ 
ሲኾኑ) አመኑ፡፡ «ሰማን፤ ታዘዝንም፡፡ ጌታችን ሆይ! ምሕረትህን 
(እንሻለን)፡፡ መመለሻም ወዳንተ ብቻ ነው» አሉም፡:|286|አላህ ነፍስን 
ከችሎታዋ በላይ አያስገድዳትም፡፡ ለርስዋ የሠራችው አላት፡፡ በርስዋም ላይ 
ያፈራችው (ኀጢአት) አለባት፡፡ (በሉ)፡- ጌታችን ሆይ! ብንረሳ ወይም 
ብንስት አትያዘን፤ (አትቅጣን)፡፡ ጌታችን ሆይ! ከባድ ሸክምን ከእኛ በፊት 
በነበሩት ላይ እንደጫንከው በእኛ ላይ አትጫንብን፡፡ ጌታችን ሆይ! ለኛም 
በርሱ ችሎታ የሌለንን ነገር አታሸክመን፡፡ ከእኛም ይቅርታ አድርግ ለእኛም 
ምሕረት አድርግ፡፡ እዘንልንም፤ ዋቢያችን አንተ ነህና፡፡ በከሓዲዎች ሕዝቦች 

ላይም እርዳን፡፡ ) 
ነብዩም ‹ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም › እንዲህ ማለታቸው ተረጋግጦዋል ፡- በማታ 
አየተል ኩርስይን የቀራ ሰው ከአላህ ዘንድ ጠባቂ ይደረግለታል እስኪነጋም ድረስ 
ሰይጣን አይቀርበውም ፡፡ አሁንም ነብዩ ‹ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም › እንዲህ 
ማለታቸው ተረጋግጦዋል ፡ከላሚትዋ ምዕራፍ መጨረሻ ሁለት አንቀጾችን የቀራ 
ይበቁታል ፡፡ይበቁታል የሚለው ቃል  መልዕክቱ ከኩፉ ነገር ሁሉ ይከላከሉለታል 
ነው ፡፡ የበለጠ አዋቂው አላህ ነው ፡፡ እንዲሁም ይህን መጠበቂያ ዱዓ በማታ ፤ 
በቀን ፤ በእንግዳነት ቦታ፤ በባህር በየብስ በውሃ ጉዞ ላይ ስንሆን በብዛት 

እንጠቀመው  ፡( َبكلماِت هللِا التاهم ات همن َشيِ  هما َخَلق ሙሉ በሆኑ በአላህ ቃላቶች 

ከፈጠረው ኩፉ ነገር ሁሉ እጠበቃለሁ ) ይህንም ማለት ያስፈለገው ነብዩ ‹ 
ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም › እንዲህ ስላሉ ነው (የሆነ ቦታ ሰፍሮ ይህን ያለ ሰው(( 

 ሙሉ በሆኑ በአላህ ቃላቶች ከፈጠረው ኩፉ  أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللِه التهاهمهاِت هِمنح َشيِ  هَما َخَلقَ 

ነገር ሁሉ እጠበቃለሁ )) ካለበት ስፍራ እስኪንቀሳቀስ ድረስ ምንም ነገር 
አይጎዳውም ፡፡  

 
እንዲሁም ሲመሽና ሲነጋ የሚከተለውን ሶስት ግዜ ማለት ከአንድ ሙስሊም 

ይጠበቃል ፡-  
((በምድርም ሆነ በሰማይ ምንም ጉዳት የማይደርስ በሆነው በአላህ ስም 

እጠበቃለሁ እሱ ሰሚና አዋቂ ነው    ٌء ِِف اأَلرحِض َواَل ِِف ِه َشىح ِم اَّللِه الهِذى اَل َةُضيُّ هَمَع اَسِح ِبسح
 በዚህ ነገር ላይ የአላህ መልዕክተኛ ‹ ሰለላሁ አለይሂ (( السهَماِء َوُهَو السهِميُع الحَعِليمُ 

ወሰለም › ያነሳሱ መሆኑ ስለተረጋገጠ ፡፡ይህ ከሁሉም አደጋ ሰላም ለመሆን ሰበብ 
ነው ፡፡ እነዚህ ዝክሮች እና መጠበቂያዎች በአላህ ላይ አምኖ፤ በሱ ተመክቶ፤ 
በመልዕክቱ ተደስቶ በእርግጠኝነት ፤ ላዘወተራቸው ሰው ፡ ከድግምትና ከሌሎችም 
አደጋዎች ለመጠበቅ ትልቅ ሰበብ ናቸው ፡፡ እንዲሁም እነዚሁ ዝክሮችና 

መጠበቂያዎች በድግምት ከተያዙ በኋላም ለመፋወስ አላህን በተመስጦና በትልቅ 
ተስፋ ችግሩን እንዲያስወግድለት ለተማጸነ ሰው ወሳኝ ምክንያቶች ናቸው ፡፡ ነብዩ 
‹ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም › ድግምትንም ሆነ ሌላ በሽታን ለመፈወስ 

ባልደረቦቻቸውንም ለማከም ከሚጠቀሙባቸው ዱዓዎች ውስጥ ፡-   
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ِف َوأَنحَت الشهاِف، اَل ِشَفاَء ِإاله  اللرم رب الناس» ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء اَل ةُ َغاِدُر أَذحِهِب الحَباَس، َربه النهاِس، اشح
   «َسَقًما

ትርጉም ፡- የሰዎች ጌታ ሆይ ፤ ችግርን አስወግድ ፤ አድን አንተ ብቻ ነህ አዳኝ ፤ 
ያንተ መድህን እንጂ ሌላ መዳኛ የለም ; ህመምን የማይተው የሆነ መዳንን አድነው 

፡፡ ይህን ሶስት ግዜ ይበል ፡፡ 
እንዲሁም መላኩ ጅብሪል - አለይሂ ዘሰላም - ነብዩን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም 

ያከመበት ዱዓ አለ እሱም ፡ 

همن كل شيء ةؤذةك , وهمن شي كل نفس أو عْي حاسد هللا ةشفيك بسم هللا بسم هللا أرقيك )   
  ከሚያሰቃይህ ነገር ሁሉ በአላህ ስም አክምሀለሁ ክፉ ከሆነ ነፍስ ፤ (   أرقيك

ወይም ቡዳ ምቀኛ ከሆነ አይን አላህ ያድንህ በአላህ ስም አክምሃለሁ ፡፡) ይህን 
ሶስት ግዜ ይደጋግም ፡፡ 

እንዲሁም ድግምት ከተከሰተ በኋላ ከሚደረጉ ህክምናዎች ውስጥ ፡ በተለይ ይህ 
አንድ ባል ከምስቱ ጋር የስነተራክቦ ችግር ከገጠመው ጠቃሚ ነው እሱም ፡- 
ከአረንጓዴ ቁርቁራ ጫፍ ሰባት ቅጠሎችን በድንጋይ ወይም በሌላ ነገር 
ይውቀጠውና ሰውነትን ለመታጠብ በሚበቃ ውሃ ውስጥ አስገብቶ ይደባልቀው 

ከዚያን በውሃው ላይ ፤ የሚከተሉትን የቁርዓን አንቀጾችና ሱራዎች ይቅራበት ፡-  

يُّ الحَقيُّوُم ال ََتحخُ )) َرحِض هَمنح َذا الهِذي اَّللهُ ال إِلَه ِإاله ُهَو اْلَح ٌم َلُه هما ِف السهماواِت َوهما ِف األح ُذُه ِسَنٌ  َوال نَ وح
ٍء هِمنح ِعلحِمِه ِإاله  َ أَةحِدةِرمح َوهما َخلحَفُرمح َوال ُيُِيطُوَن ِبَشيح َفُع ِعنحَدُه ِإاله ِبِِذحنِِه ةَ عحَلُم هما بَ ْيح  ِبا شاَء َوِسَع  َةشح

َرحَض َوال ةَ ُؤُدُه ِحفحظُُرما َوُهَو الحَعِليُّ الحَعِظيمُ ُكيحِسيُُّه السهماواِت وَ   ትርጉሙ ፡- አላህ ከእርሱ ((األح

በቀር ሌላ አምላክ የለም፡፡ ሕያው ራሱን ቻይ ነው፡፡ ማንገላጀትም 
እንቅልፍም አትይዘውም፡፡ በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ 
የርሱ ብቻ ነው፡፡ ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢኾን እንጅ የሚያማልድ 
ማነው? (ከፍጡሮች) በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ 
ያውቃል፡፡ በሻውም ነገር እንጂ ከዕውቀቱ በምንም ነገር አያካብቡም 
(አያውቁም)፡፡ መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ፡፡ ጥበቃቸውም 

አያቅተውም፡፡ እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው፡፡) 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
( َواَل أَََن َعاِبٌد هَما 3( َواَل أَن حُتمح َعاِبُدوَن هَما أَعحُبُد )2( اَل َأعحُبُد هَما تَ عحُبُدوَن )1ُقلح ََي أَة َُّرا الحَكاِفُيوَن ) ((

ُُتح )  ))( 6( َلُكمح ِدةُنُكمح َوِلَ ِدةِن )5( َواَل أَن حُتمح َعاِبُدوَن هَما أَعحُبُد )4َعَبدح
ትርጉም ፡-  (|1|በላቸው «እናንተ ከሓዲዎች ሆይ!|2|«ያንን 
የምትግገዙትን (ጣዖት አሁን) አልግገዛም፡፡|3|«እናንተም እኔ 
የምግገዛውን (አምላክም አሁን) ተገዢዎች አይደላችሁም፡፡|4|«እኔም 
ያንን የተገዛችሁትን (ወደፊት) ተገዢ አይደለሁም፡፡|5|«እናንተም እኔ 
የምግገዛውን (ወደፊት) ተገዢዎች አይደላችሁም፡፡|6|«ለእናንተ 

ሃይማኖታችሁ አልላችሁ፡፡ ለእኔም ሃይማኖቴ አለኝ፡፡) 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
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ُ َأَحٌد )(( ُ الصهَمُد )1ُقلح ُهَو اَّلله  ))( 4( َوَلَح َةُكنح َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )3( َلَح ةَِلدح َوَلَح ةُوَلدح )2( اَّلله
ትርጉሙ ፡- 

(|1|በል « እርሱ አላህ አንድ ነው፡፡|2|«አላህ (የሁሉ) መጠጊያ 
ነው፡፡|3|«አልወለደም፤ አልተወለደምም፡፡|4|«ለእርሱም አንድም ብጤ 

የለውም፡፡ ») 
 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
( َوهِمنح َشيِ  الن هفهاََثِت ِف 3( َوهِمنح َشيِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )2( هِمنح َشيِ  هَما َخَلَق )1ُقلح أَُعوُذ ِبَيبِ  الحَفَلِق )((

  ))( 5( َوهِمنح َشيِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )4الحُعَقِد )
ትርጉሙ ፡- 

(|1|በል «በተፈልቃቂው ጎህ ጌታ እጠበቃለሁ፡፡|2|«ከፈጠረው ፍጡር 
ሁሉ ክፋት፡፡|3|«ከሌሊትም ክፋት ባጨለመ ጊዜ፤|4|«በተቋጠሩ 
(ክሮች) ላይ ተፊዎች ከኾኑት (ደጋሚ) ሴቶችም ክፋት፡፡

|5|«ከምቀኛም ክፋት በተመቀኘ ጊዜ፤ (እጠበቃለሁ በል)፡፡») 
 

 بسم هللا اليمحن اليحيم
َنهاِس )3( ِإَلِه النهاِس )2( هَمِلِك النهاِس )1ُقلح أَُعوُذ ِبَيبِ  النهاِس ) َواِس اْلح ِوُس 4( هِمنح َشيِ  الحَوسح ( الهِذي ةُ َوسح

ِنهِ  َوالنهاِس )5ِف ُصُدوِر النهاِس )  ( 6( هِمَن اْلح
ትርጉሙ ፡- 

(|1|በል « በሰዎች ፈጣሪ እጠበቃለሁ፡፡|2|«የሰዎች ሁሉ ንጉሥ 

በኾነው፡፡|3|«የሰዎች አምላክ በኾነው፡፡|4|«ብቅ እልም ባይ ከኾነው 

ጎትጓች (ሰይጣን) ክፋት፡፡|5|«ከዚያ በሰዎች ልቦች ውስጥ የሚጎተጉት 
ከኾነው፡፡|6|«ከጋኔኖችም ከሰዎችም (ሰይጣናት እጠበቃለሁ በል)፡፡») 

እነዚህን በአእራፍ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ የድግምት አንቀጾችንም ይቅራ እነሱም ፡- 

ጥራት የተገባው አላህ እንዲህ ይላል ፡ (( ََنا ِإىَل هُموَسى َأنح أَلحِق َعَصاَك فَِإَذا ِهي تَ لحَقُف هَما  َوأَوحَحي ح
قُّ َوَبَطَل هَما َكانُوا ةَ عحَمُلوَن )117ََيحِفُكوَن )  (( (119( فَ ُغِلُبوا ُهَناِلَك َوان حَقَلُبوا َصاِغيِةَن )118( فَ َوَقَع اْلَح

ትርጉም ፤ (|117|ወደ ሙሳም፡- «በትርህን ጣል» ስንል ላክን፡፡ 
(ጣላትም) ወዲያውኑም የሚቀጣጥፉትን (ማታለያ) ትውጣለች፡፡
|118|እውነቱም ተገለጸ፡፡ ይሠሩት የነበሩትም (ድግምት) ተበላሸ፡፡

|119|እዚያ ዘንድ ተሸነፉም፡፡ ወራዶችም ኾነው ተመለሱ፡፡) 
እነዚህን በዩኑስ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ አንቀጾችንም ይቅራ እነሱም ጥራት የተገባው 

አላህ እንዲህ ይላል ፡- ((( فَ َلمها َجاَء السهَحيَُة قَاَل ََلُمح 79َوقَاَل ِفيحَعوحُن ائ حُتوِن ِبُكلِ  َساِحٍي َعِليٍم )
ُي ِإنه اَّللهَ َسيُ بحِطُلُه ِإنه اَّللهَ اَل 80)هُموَسى أَلحُقوا هَما أَن حُتمح هُملحُقوَن  ُتمح ِبِه السِ حح ( فَ َلمها أَلحَقوحا قَاَل هُموَسى هَما ِجئ ح
ِسِدةَن ) ِلُح َعَمَل الحُمفح يهُِموَن )81ُةصح قه ِبَكِلَماتِِه َوَلوح َكيَِه الحُمجح  -ትርጉም ፡ (( (82( َوُيُِقُّ اَّللهُ اْلَح

(|79|ፈርዖንም፡- «ዐዋቂ ድግምተኛን ሁሉ አምጡልኝ» አለ፡፡
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|80|ድግምተኞቹም በመጡ ጊዜ ሙሳ ለእነርሱ፡- «እናንተ የምትጥሉትን 
ነገር ጣሉ» አላቸው፡፡|81|(ገመዶቻቸውን) በጣሉም ጊዜ ሙሳ አለ፡- 
«ያ በርሱ የመጣችሁበት ነገር ድግምት ነው፡፡ አላህ በእርግጥ ያፈርሰዋል፡፡ 
አላህ የአጥፊዎችን ሥራ ፈጽሞ አያበጅምና፡፡»|82|አላህም ከሓዲዎች 

ቢጠሉም እውነትን በቃላቱ ያረጋግጣል፡፡) 
እነዚህን በጣሃ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ አንቀጾችንም ይቅራ እነሱም ጥራት የተገባው 

አላህ እንዲህ ይላል ፡-((( قَاَل َبلح 65قَاُلوا ََي هُموَسى ِإهمها َأنح تُ لحِقَي َوِإهمها َأنح َنُكوَن أَوهَل هَمنح أَلحَقى )
َعى ) يِِهمح أَن هَرا َتسح ِسِه 66أَلحُقوا فَِإَذا ِحَباَُلُمح َوِعِصي ُُّرمح ُُيَيهُل إِلَيحِه هِمنح ِسحح ِخيَفً  هُموَسى ( فََأوحَجَس ِف نَ فح

َعحَلى )67) َا َصنَ ُعوا َكيحُد َساِحٍي 68( قُ لحَنا اَل ََتَفح ِإنهَك أَنحَت األح ( َوأَلحِق هَما ِف ََيِيِنَك تَ لحَقفح هَما َصنَ ُعوا ِإَّنه
ِلُح السهاِحُي َحيحُث أََتى )  ትርጉም ፡- (|65|«ሙሳ ሆይ! ወይ (( (69َواَل ةُ فح

ትጥላለህ ወይም በመጀመሪያ የምንጥል እንኾናለን»(ምረጥ)አሉ፡፡
|66|«አይደለም ጣሉ» አላቸው፡፡ ወዲያውም ገመዶቻቸውና ዘንጎቻቸው 

ከድግምታቸው የተነሳ እነርሱ የሚሮጡ (እባቦች) ኾነው ወደርሱ ተመለሱ፡
፡ |67|ሙሳም በነፍሱ ውስጥ ፍርሃትን አሳደረ፡፡ |68|«አትፍራ አንተ 
የበላዩ አንተ ነህና» አልነው፡፡ |69|«በቀኝ እጅህ ያለቸውንም በትር 
ጣል፡፡ ያንን የሠሩትን ትውጣለችና፡፡ ያ የሠሩት ሁሉ የድግምተኛ ተንኮል 
ነውና፡፡ ድግምተኛም በመጣበት ስፍራ ሁሉ አይቀናውም» (አልን)፡፡) 
የተጠቀሱትን የቁርዓን ምዕራፎችና አንቀጾችን በውሃው ላይ ከቀራ በኋላ ፡ሶስት 
ግዜ ይጠጣበትና በቀረው ሰውነቱን ይታጠብበት ፡ በአላህ ፍቃድ በዚህ ሰበብ 
በሽታው ይወገዳል ፡፡ አስፈላጊ ሁኖ ከተገኘ በሽታው እስኪወገድ ድረስ ይህንኑ 

ቢደጋገም ችግር የለውም ፡፡ 
እንዲሁም ድግምትን ከማከሚያ ምርጥ ህክምና ውስጥ፡ - ድግምቱ የተደገመበትን 
ቦታ በመሬት ውስጥም ይሁን በተራራ ላይ ወይም በሌላ ፡ ቦታውን ለማወቅ 
የተቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግ ፡፡ ከተገኛ ካለበት አውጥቶ ማውደም በዚሁ 

ይከሽፋል ፡፡ 
 

እንግዲህ ድግምትን ለመከላከልና ለማከም ከሚያስፈልጉ ነገራት ውስጥ 
ማብራራት የተቻለው ይህን ያህል ነው  ፡፡ ለመልካምም ሁሉ ገጣሚው አላህ ነው 

፡፡ 
 

ድግምትን በድግምት ማከም፤ ማለትም ለጅን በማረድ ወይም ሌላ ወደ እሱ 
ሚያቃርብ ነገር በማድረግ መዳንን መፈለግ ይህ አይፈቀድም ፡፡ ምክንያቱም 
የሰይጣን ስራ ነውና እንዲያውም ከባድ በአላህ ላይ የማጋራት ወንጀል ነው ፡፡ 

ኢስላማዊ ግዴታ ከዚህ መጠንቀቅ ነው ፡፡ 
ጠንቆዮችን ፤ መተተኞችን ፤ የሩቅ አዋቂነን ባዮችን እና መሰሎቻቸው ጋ በመሄድ 
እነሱን መጠየቅ ማማከር በተናገሩት መተግበር አይፈቀድም ፡፡ ምክንየቱም እነሱ 
አማኞች አይደሉም ፤ ውሸታም ፤ ቀጣፊ ፤ የሩቅ ነገርን እናውቃለን እያሉ 
ህብረተሰቡ ላይ ብዥታን ሚረጩ ናቸው ፡፡ ከዚህ ቀደም በዚች መጣጥፍ 
መጀመሪያ ላይ እንዳየነው እነሱ ጋር መሄድም ሆነ ለነሱ ጥያቄን ማቅረብ ብሎም 
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ንግግራቸውን መቀበል ፡ ነብያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የከለከሉ መሆኑን 
አይተናል ፡፡ነብያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ስለ ኑሽራህ - ድግምትን በድግምት- 
ማክሸፍ ተጠይቀው ፡ የሚከተለውን መልስ መስጠታቸው በትክክለኛ ዘገባ 
መጥቶዋል ፡- ( እሱ የሰይጣን ስራ ነው ፡፡)ይህን ንግግር ኢማሙ አህመድና አቡ 
ዳውድ በጥሩ ሰነድ ዘግበውታል ፡፡ ነብዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በዚህ 
ንግግራቸው ለማለት የፈለጉት በመሃይማን ዘመን ይደረግ ስለነበረው የድግምት 
አፈታት ነው ፡፡ አሱም አንድ ጠንቆይ የደገመውን እንዲፈታ እሱዉ ጋ ሂዶ ወይም 

ሌላ ጠንቆይ ጋ ሂዶ ማስፈታትን ነው ፡፡  
ከዚህ ቀደም እንዳለፈው ሸሪኣዊ በሆኑ ዱኣዎች፤ ውዳሴዎች፤ በተፈቀዱ 
መድሃኒቶች ማስፈታት ምንም ችግር የለውም ፡፡ ይህንኑ ሀሳብ ሸይክ ኢብኑ 
አልቀይም እና ሸይክ አብዱ አረህማን ብኑ ሀሰን የአላህ እዝነት ይስፈንባቸውና ፡ 
ፈትሁ አልመጂድ በሚባለው መጽሃፍ ላይ በግልጽ አስፍረዋል ፡፡ እንዲሁም 

ሌሎችም ኡለማዎች ገልጸዋል ፡፡ 
ሙስሊሙን በሙሉ መጠፎ ከሆነ ነገር ሁሉ ጤነኛ እንዲያደርግ ተለማኙ አላህ 
ብቻ ነው ፡፡ እንዲሁም ስለ እምነታቸው ግንዛቤን እንዲለግሳቸውና እምነታቸውን 
እንዲጠብቅላቸው ፤ የሱን ድንጋጌ ከሚቃረን ነገር ሁሉ ሰላም እንዲያደርጋቸው ፡

ተለማኙ አላህ ብቻ ነው ፡፡   
አላህ ውዳሴውንና ሰላሙን ፡ በባርያውና መልዕክተኛው ሙሀመድ ላይ ፡ 

እንዲሁም በቤተሰቦቻቸው እና በባልደረቦቻቸው ላይ ያድርግ ፡፡  
 

ተፈጸመ 
 

አዘጋጅ ፡ አብዱል አዚዝ ብኑ ባዝ ፡ረሂመሁላህ - አላህ ይዘንላቸው -  
ትርጉም ፡ ሙሀመድ ፈረጅ መገኖ  

18/11/1437ሂ    

 


