حكم السحر والكهانة
رمحه اهلل

مساحة الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن باز
قام برتمجته إىل األهمرية

األستاذ حممد فرج موغنو

ድግምት -አስማት- እና ጥንቆላ እንዲሁም ከእነሱ
ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገራት ብይን
የተከበሩ ሸይኽ አብዱል አዚዝ ብኑ ባዝ
ወደ አማርኛ ተርጓሚ

ኡስታዝ ሙሐመድ ፈረጅ መገኖ
የህትመት ወጪው የተሸፈነው በኸውላ ደኺል አልጂሳር አላህ ይዘንላት ኑዛዜ አስፈጻሚ ( ከኩወይት ሀገር) በአፍሪካ
ኡለማዎች አንድነት የበላይ ተቆጣጣሪነት
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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 ፡፡
ወኢና አሞኝተውበታል ፡፡ ኢናሊላሂ ሰዎችንም ያለባቸውን ድክመት የአስተሳሰብ
አላሁ ተመላሾች ነን - ፡፡ሀስቡና አላህም ወደ ነን የአላህ ኢለይሂ ራጂኡን - እኛ
ነው - ፡፡ ይህ ያማረ መመኪያ ምንኛም ነው አላህ አልወኪል - በቂያችን ወኒእመ
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 ፡፡
ِ اْلي الح َقيُّوم ال ََتحخ ُذه ِسنَ ٌ وال نَوم لَه هما ِِف ال هسماو
ِ ات َوهما ِِف حاأل حَر
ض َهم حن
 هእሱም ((
ُّ َاَّللُ ال إِ َله إِاله ُه َو ح
ُ ٌَ ح
ُ ُ
ُ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ َ َذا اله ِذي ةَ حش َفع ِعحن َدهُ إِاله ِبِِ حذنِِه ةَ حعلَم هما بَ ح
شاء
ُ
َ ْي أَةحدةر حم َوهما َخ حل َف ُر حم َوال ُُييطُو َن ب َش حيء هم حن ع حلمه إاله ِبا
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
)) ትርጉሙ ፡- አላህ يم
َ َوس َع ُك حيسيُّهُ ال هسماوات َو حاأل حَر
ُ ض َوال ةَ ُؤ ُدهُ ح حفظُ ُرما َوُه َو الح َعل ُّي الح َعظ
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
ِ
َح ٌد ((( )4
َح ٌد ( )1ه
))قُ حل ُه َو ه
اَّللُ ال ه
ص َم ُد (ََ )2لح ةَل حد َوََلح ةُولَ حد (َ )3وََلح ةَ ُك حن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
اَّللُ أ َ
ትርጉሙ ፡(|1|በል « እርሱ አላህ አንድ ነው፡፡|2|«አላህ (የሁሉ) መጠጊያ
ነው፡፡|3|«አልወለደም፤ አልተወለደምም፡፡|4|«ለእርሱም አንድም ብጤ
)» የለውም፡፡
بسم هللا اليمحن اليحيم
ِ ِ ٍِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب (َ )3وِهم حن َش ِي النهفها ََث ِت ِِف
))قُ حل أَعُوذُ بَيب الح َفلَق ( )1هم حن َشي َهما َخلَ َق (َ )2وهم حن َشي َغاسق إذَا َوقَ َ
الحع َق ِد ( )4وِهمن َش ِي ح ِ
اس ٍد إِذَا َح َس َد ((( )5
ُ
َ
َ ح
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
هِ
هاس ( )1هملِ ِ
ِ
اْلَن ِ
هاس (ِ )3هم حن َش ِي الح َو حس َو ِ
هاس ( )2إِلَِه الن ِ
ك الن ِ
قُ حل أَعُوذُ بَِي ِب الن ِ
س
اس ح
َ
هاس ( )4الذي ةُ َو حسو ُ
اْلِنه ِ َوالن ِ
ص ُدوِر الن ِ
هاس ()6
هاس (ِ )5هم َن ح
ِِف ُ
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
ول ِِبا أُنح ِزَل إِلَي ِه ِهمن ربِِه والحمؤِهمنو َن ُكلٌّ آهمن ِِب هِ
َّلل
ح ح َ َ ُح ُ
(( َ አንቀጾችን መቅራት ፡ እነሱም ፡-آهم َن الهي ُس ُ َ
ََ
ِ
وهم ََلئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه َال نُ َف ِي ُق ب ْي أ ٍ
ك الحم ِ
ِ
ص ُر
َحد ِهم حن ُر ُسل ِه َوقَالُوا ََِس حعنَا َوأَطَ حعنَا غُ حفَيانَ َ
َح َ َ
ََ
َ ُ َُ ُ
ك َربهنَا َوإلَحي َ َ
ِ
اَّلل نَ حفسا إِهال وسعرا ََلا هما َكسبت وعلَي را هما ا حكتَسبت ربهنَا َال تُؤ ِ
اخ حذ ََن إِ حن نَ ِسينَا أ حَو
(َ )285ال ةُ َكل ُ
َ
ُ ح َ َ َ َ ََ ح َ َ ح َ َ
ََ ح َ
ف هُ ً
أَخطَأحَن ربهنا وَال ََت ِمل علَي نا إِصيا َكما َمح حلته علَى اله ِذ ِ ِ
ِ
ِ
ف
ةن هم حن قَ حبلنَا َربهنَا َوَال َُتَم حلنَا َهما َال طَاقَ َ لَنَا بِه َو حاع ُ
ح َ َ َ َ ح ح َ حَ حً َ َ َ ُ َ
َ
ِ ِ
ِ
ةن ()))286
َعنها َوا حغف حي لَنَا َو حارمحَحنَا أَنح َ
ت َهم حوَال ََن فَانح ُ
ص حيََن َعلَى الح َق حوم الح َكاف ِي َ
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
ِ
ሙሉ በሆኑ በአላህ ቃላቶች بكلمات هللاِ التاهمات همن َش ِي هما َخلَ َق
እንጠቀመው ፡(
ከፈጠረው ኩፉ ነገር ሁሉ እጠበቃለሁ ) ይህንም ማለት ያስፈለገው ነብዩ ‹
ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም › እንዲህ ስላሉ ነው (የሆነ ቦታ ሰፍሮ ይህን ያለ ሰው((
ِات ه
ِ اَّلل التها ههم
ِ أَعوذُ بِ َكلِم
ሙሉ በሆኑ በአላህ ቃላቶች ከፈጠረው ኩፉ ات ِهم حن َش ِي َهما َخلَ َق
ُ
َ
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
ِ ِبِس ِم هእጠበቃለሁ እሱ ሰሚና አዋቂ ነው
ِ
ِ اَس ِه َشىءٌ ِِف األ حَر
ض َوالَ ِِف
ُ َاَّلل الهذى الَ ة
ح
ضُّي َهم َع ح ح
ِ
ِ
ِ
)) በዚህ ነገር ላይ የአላህ መልዕክተኛ ‹ ሰለላሁ አለይሂ يم
ُ ال هس َماء َوُه َو ال هسم
ُ يع الح َعل
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
ላም ለመፋወስ አላህን በተመስጦና በትልቅ ኋመጠበቂያዎች በድግምት ከተያዙ በ
ተስፋ ችግሩን እንዲያስወግድለት ለተማጸነ ሰው ወሳኝ ምክንያቶች ናቸው ፡፡ ነብዩ
‹ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም › ድግምትንም ሆነ ሌላ በሽታን ለመፈወስ
ባልደረቦቻቸውንም ለማከም ከሚጠቀሙባቸው ዱዓዎች ውስጥ ፡-

6

ِ  ا حش،هاس
ِِ
ِ ت الش
ِ ب الن
 ِش َفاءً الَ ةُغَ ِاد ُر، الَ ِش َفاءَ إِاله ِش َف ُاؤ َك،هاِف
 َر ه،اس
َ ف َوأَنح
َ َ«اللرم رب الناس أَ حذهب الحب
»َس َق ًما
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 ፡
 وهمن شي كل نفس أو عْي حاسد هللا ةشفيك بسم هللا, ( بسم هللا أرقيك همن كل شيء ةؤذةك
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 ፡ِ
ِ اْلي الح َقيُّوم ال ََتحخ ُذه ِسنَ ٌ وال نَوم لَه هما ِِف ال هسماو
ِ ات َوهما ِِف حاأل حَر
ض َهم حن ذَا الهذي
(( ه
ُّ َاَّللُ ال إِ َله إِاله ُه َو ح
ُ ٌَ ح
ُ ُ
ُ
ِِ
ِ
ْي أَةح ِدة ِر حم َوهما َخ حل َف ُر حم َوال ُُِييطُو َن بِ َش حي ٍء ِهم حن ِع حل ِم ِه إِاله ِِبا شاءَ َو ِس َع
َ ةَ حش َف ُع عحن َدهُ إِاله ِبِِ حذنه ةَ حعلَ ُم هما بَ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
)) ትርጉሙ ፡- አላህ ከእርሱ يم
َ ُك حيسيُّهُ ال هسماوات َو حاأل حَر
ُ ض َوال ةَ ُؤ ُدهُ ح حفظُ ُرما َوُه َو الح َعل ُّي الح َعظ
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
) َوَال أ َََن َعابِ ٌد َهما3( ) َوَال أَنحتُ حم َعابِ ُدو َن َهما أ حَعبُ ُد2( ) َال أ حَعبُ ُد َهما تَ حعبُ ُدو َن1( ))قُ حل ََي أَةُّ َرا الح َكافُِيو َن
ِ
ِ
ِ
(( )6( ِل ِدة ِن
َ ) لَ ُك حم دةنُ ُك حم َو5( ) َوَال أَنحتُ حم َعاب ُدو َن َهما أ حَعبُ ُد4( َعبَ حد ُحُت
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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ِ
َح ٌد ((( )4
َح ٌد ( )1ه
))قُ حل ُه َو ه
اَّللُ ال ه
ص َم ُد (ََ )2لح ةَل حد َوََلح ةُولَ حد (َ )3وََلح ةَ ُك حن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
اَّللُ أ َ
ትርጉሙ ፡(|1|በል « እርሱ አላህ አንድ ነው፡፡|2|«አላህ (የሁሉ) መጠጊያ
ነው፡፡|3|«አልወለደም፤ አልተወለደምም፡፡|4|«ለእርሱም አንድም ብጤ
)» የለውም፡፡
بسم هللا اليمحن اليحيم
ِ ِ ٍِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب (َ )3وِهم حن َش ِي النهفها ََث ِت ِِف
))قُ حل أَعُوذُ بَيب الح َفلَق ( )1هم حن َشي َهما َخلَ َق (َ )2وهم حن َشي َغاسق إ َذا َوقَ َ
الحع َق ِد ( )4وِهمن َش ِي ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد ((( )5
ُ
َ
َ ح
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
هِ
هاس ( )1هملِ ِ
ِ
اْلَن ِ
هاس (ِ )3هم حن َش ِي الح َو حس َو ِ
هاس ( )2إِلَِه الن ِ
ك الن ِ
قُ حل أَعُوذُ بَِي ِب الن ِ
س
اس ح
َ
هاس ( )4الذي ةُ َو حسو ُ
اْلِنه ِ َوالن ِ
ص ُدوِر الن ِ
هاس ()6
هاس (ِ )5هم َن ح
ِِف ُ
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 ፡ِ
ِ
ف َهما
صَ
اك فَِإ َذا ه َي تَ حل َق ُ
وسى أَ حن أَلح ِق َع َ
(( َ ጥራት የተገባው አላህ እንዲህ ይላል ፡وأ حَو َححي نَا إ َىل ُهم َ
ِ
ِ
ك وانح َقلَبوا ِ
ةن ()))119
ََيحفِ ُكو َن ( )117فَ َوقَ َع ح
اْلَ ُّق َوبَطَ َل َهما َكانُوا ةَ حع َملُو َن ( )118فَغُلبُوا ُهنَال َ َ ُ َ
صاغ ِي َ
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
ال فِيعو ُن ائح تُ ِوِن بِ ُك ِل س ِ
ال ََلُحم
اح ٍي َعلِي ٍم ( )79فَلَ هما َجاءَ ال هس َحَيةُ قَ َ
َ
(( َ አላህ እንዲህ ይላል ፡-وقَ َ ح َ ح
ال هموسى هما ِجحئ تُم بِِه ِ
اَّللَ َال
اَّللَ َسيُ حب ِطلُهُ إِ هن ه
الس حح ُي إِ هن ه
وسى أَلح ُقوا َهما أَنحتُ حم ُهم حل ُقو َن ( )80فَلَ هما أَلح َق حوا قَ َ ُ َ َ
ُهم َ
ح
ِِ
ة ِ
اْلَ هق بِ َكلِ َماتِِه َولَ حو َك ِيَه الح ُم حج ِيُهمو َن ()) ትርጉም ፡- )82
اَّللُ ح
ةن (َ )81وُُِي ُّق ه
ُح
صل ُح َع َم َل الح ُم حفسد َ
(|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
ال بَ حل
َ َ) ق65( وسى إِههما أَ حن تُحل ِق َي َوإِههما أَ حن نَ ُكو َن أَهو َل َهم حن أَلح َقى
َ قَالُوا ََي ُهمአላህ እንዲህ ይላል ፡-((
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِِ
وسى
َ س ِِف نَ حفسه خي َف ً ُهم
َ ) فَأ حَو َج66( أَلح ُقوا فَإذَا حبَا َُلُحم َوعصيُّ ُر حم ُُيَيه ُل إلَحيه هم حن س ححيه حم أَن َهرا تَ حس َعى
ِ ف هما صنَ عوا إِهَّنَا صنَ عوا َكي ُد س
اح ٍي
) قُ حلنَا َال ََتَ ح67(
َ ِ) َوأَلح ِق َهما ِِف ََيِين68( ت حاأل حَعلَى
َ ف إِن
َ هك أَنح
ُ َ َ ك تَ حل َق ح
َ َُ ح
ِ وَال ة حفلِح ال هس
)) ትርጉም ፡- (|65|«ሙሳ ሆይ! ወይ )69( ث أَتَى
ُ اح ُي َححي
ُ ُ َ
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 በድግምትማክሸፍ 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
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