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መግቢያ
እጅግ ታዋቂ የእስልምና ከተሞች መካከል አንደኛዋ የሆነች ሐረር በልዩ ሁኔታ
የእስልምና እምነትን

የሚያንፀባርቁና ህያው ቅርሶች ባለቤት ነች፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ

ከታወቁት የከተማይቱ የእጅ ጥበብ እንደስትሪ እና ባህላዊ ሥነጥበብ መካከል በጥቂቱ ቁርኣንን
ጨምሮ በእጅ የተፃፉ ጽሁፎች እና የመጽሀፍት ጥረዛ ሥራ ተጠቃሾች ናቸው፡፡
ለሀረሪ ቋንቋ መፃፊያ አሁን አገልግሎት ላይ ከዋለው የሳባ ፊደላት በፊት ሀረሪዎች
የዐረብኛ ፊደላትን በመጠቀም በሀረሪ ቋንቋ እንዲሁም በዐረብኛ ቋንቋ በርካታ እደ-መጻሕፍትን
ያዘጋጁ እንደነበር ይታወቃል፡፡ የዐረብኛ ፊደልን በመጠቀም የተዘጋጁ ሀረሪ እና ሀረሪ ያልሆኑ

እደ-መጻሕፍት በሀረሪ ሊሂቃን ዘንድ ዐጀሚ ጽሁፍ በመባል ይታወቃሉ (ባንቲ 2000)፡፡
ከእነኚሁ የሀረሪ የእጅ-ጽሑፎች ፣ በኢትዮጵያና በውጭ ሀገራት

በሕዝብ ተቋማት እና

በግለሰብ ይዞታዎች ሥር ከሚገኙ፣ መካከል ኪታብ አል-ፈራኢድ፣ መስኖይ፣ ፈትህ መዲነት

አል-ሐረር እንዲሁም በዚሁ ጥናት የእጅ-ጽሑፎች ዝርዝር ርዕስ ሥር የተመለከቱት እጅጽሑፎች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ በአንዳንዶቹ የሀረሪ የእጅ-ጽሑፎች ላይ በሀገር ውስጥና በውጭ
ሀገር ምሁራን ጥቂት ጥናቶች የተካሄዱባቸው ቢሆንም የተሟሉ አይደሉም፡፡

I

ይህ መትጽሐፍም ምሥራቃዊያን1 በአይነቱ ብቸኛና ሙሉ በሙሉ ዝርው ጽሑፍ
ያልሆነ፣ የራሱ የሆነ ዜማ ያለው፣ በኢትዮጵያ መሰል የዐጀሚ ጽሑፍ ከቶ አልተጻፈም ባሉት

ኪታብ አል-ፈራኢድ በማትኮር የሀረሪ እደ-ጽሑፍ መዛግብትን በአጭሩ የሚዳስስ ሲሆን፤
ይዘቱም የኪታብ አል-ፈራኢድ እሴት የጽሁፉ ይዘት፣ አብዛኛው የጽሑፉ ትርጉም ፣ የስነቋንቋ አስተያየት እና የጽሁፉ አጭር ማብራሪያን አካቶ በአራት ክፍል ተደራጅቷል፡፡
በዚህ ጽሑፍ የመጀመሪያ ክፍል የሀረሪ እደ-ጽሁፍ መዛግብት ቅርስ አስመልክቶ
አጭር ዳሰሳ በተደረገበት በዚሁ የመጀመሪያ ምዕራፍ የሀረሪዎች ቀደምት አያቶች ስለሆኑት
የሐርላ ሕዝቦች ጥንታዊ ስልጣኔ እና የድንጋይ ላይ ጽሁፎች እንዲሁም የሀረሪ የእጅ-ጽሁፍ
ውጤት ስለሆኑት ፈትሕ እና መስኖይ ተካተዋል፡፡ በሁለተኛው ክፍል ስለ ኪታብ አል-

ፈራኢድ አጠቃላይ መግለጫ፣ በአማርኛ ትርጉሙ፣ የጽሁፉን አደረጃጀት፣ የጽሁፉን ስነጽሁፋዊ ይዘት ማብራሪያ እንዲሁም የጽሁፉ አስተምህሮዎች ላይ ማብራሪያ እና ትንታኔ
ቀርቧል፡፡ በመቀጠልም በዚሁ ጽሁፍ ሦስተኛው ክፍል የሀረሪ እጅ-ጽሑፍ ዓይነቶች ዝርዝር
(catalogue) እና እነኚሁ ስብስቦች የት እንደሚገኙ በዝርዝር ተገልጿል፡፡ በመጨረሻም የጽሁፉ
መቋጫ ማጠቃላያ በምዕራፍ አራት ተጠቃሎ ቀርቧል፡፡

1

ደቡብ አረቢያን ጨምሮ የምሥራቁን ዓለም ቋንቋ፣ ሥነ-ጽሁፍ፣ ታሪክ፣ ባህልን በተመለከተ ጥናትና ምርምር
የሚያደርግ ልቅ ምሥራቃዊ ይባል። https://www.britannica.com/science/Orientalism-cultural-field-ofstudyን ይመልከቱ።
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V

ምዕራፍ አንድ
1.የሀረሪ እደ- ጽሁፋዊ ቅርሶች አጭር ቅኝት
ሐረር እጅግ ታዋቂ የእስልምና ከተሞች መካከል አንደኛዋ ሲትሆን፤ ቱባ
የእስልምና እምነትን

የሚያንፀባርቁና ህያው ቅርሶች ባለቤት ነች፡፡ ከበርካታ እጅግ

ጠቃሚ ቅርሶቿ መካከልም አንደኛው እደ-ጽሁፋዊ ቅርስ ነው፡፡ እነኚህ ቅርሶችም
በሁለት የሚደባሉ። አንደኛው በቁስ ላይ የተቀረፀ ማንኛውም ጽሁፍ (inscription)
ሲሆን፤ ሌላኛው ደግሞ በጽሁፍ መልኩ የሚገኝ የእጅ-ጽሁፍ (Manuscript/hand

written text) ነው፡፡ ሆኖም ያለፊደል ጽሁፎችን ማዘጋጀት ስለማይቻል ስለ እደጽሁፋዊ ቅርስ ከማውሳታችን በፊት ስለ
ይታያል፡፡

1

ፊደላት አንድ ነገር ማለት ጠቃሚ ሆኖ

1.1 ፊደላት
ፊደላትን አስመልከቶ በሀረሪ ቋንቋ የተካሄደ ጥናት አለ ማለት ይከብዳል፡፡
በመሆኑም የዚህ ጽሑፍ ባለቤት የሀረሪ ቋንቋ
እንደሆነ ያምናል፡፡

ፊደል-አልባ ነው

ማለት አዳጋች

አንዳንድ ሀረሪዎች የሀረሪ ቋንቋ ፊደል-አልባ አይደለም ብለው

ይከራከራሉ፡፡ በአብደላሒ ሸሪፍ ግል ሙዚየም እና ጥቂት ሀረሪዎች ዘንድ የሚገኙ ነባር
ነጠላ ሰነዶችን መሠረት በማድረግ ሀረሪ የራሱ ፊደላት እንዳለውና በሀረሪ ቋንቋ የተጻፉ

እደ-መጻሕፍት እንደነበረውም ይናገራሉ፡፡ የቃል ምንጮችን ዋቢ በማድረግ ፕሮፌሰር
አህመድም በመደብኛነት አረበኛ ፊደላትን ይጠቀሙ የነብሩ የሀረሪ ምሁራን እና
ተማሪዎች ከአረብኛ ውጪ ሚስጢራዊ ጽሑፍ ይጽፉበት የነበረ የሀረሪ ፊደላት
እንደነበራቸው

በEncyclopedia

Aethiopica ላይ በታተመው ጽሁፋቸው

አመልክተዋል፡፡ የእነዚህንም ፊደላት ቅጂ ናሙና በማሳተምና በማጥናት ቮን ሮሰን
/Von Rosen/ ብቸኛው ምሥራቃዊ ምሁር መሆኑን በመግለጽ ሚንልክ ሀረርን
ከመያዙ በፊትና በኋላ ፊደላቱን በመጠቀም ሀረሪዎች ሚስጢራዊ ልውውጦች
ያደርጉባቸው አንደነበር በተጨማሪ ጠቁሟል፡፡

ቫግነር (2003) በበኩሉ ይህንኑ

የታተመው የፊደላት ናሙናን የሀረሪዎች ሚስጢራዊ-ፊደላት በማለት ሰይሞታል፡፡
በ1940ዎቹ ብሄራዊ ነጻነታቸውን ለማስጠበቅ ይታገሉ የነበሩ የሀረሪ ተጋዮች መልዕክት
የሚለዋወጡበት ሚስጢራዊ ፊዳላት እንደነበራቸው እውቅ እውን በመሆኑ ለመስኩ
አጥኚዎች የአጥኑኝ ጥሪ አያሻውም። ነገር ግን “የሀረሪ ቋንቋ የመፃፊያ ፊደል አለውን?”
የሚለው ጥያቄ ጥናት የሚያሻው ነው፡፡ ለዚሁ ጥያቄ ተገቢና የተሟላ ምላሽ ከሀረሪ
ምሁራን ብዙ የሚጠበቅ መሆኑን በመጠቆም በመሐመድ አብዱልከሪም የተገኘ የሀረሪ
ፊደላት ዝርዝር እንደሆኑ የተጠቆሙትን የተለያዩ ምልክቶች /characters/ ቅጂ ከዚህ
በታች ቀርበዋል፡፡
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1.2 የድንጋይ ላይ ጽሁፎች
የምዕራቡ ምሥራቃዊያን እና ሄለናዊ2 ምሁራን የግሪክ፣ የሳባይክ እና የአረብኛ
የድንጋይ ጽሁፎች ምርምር ላይ በመጠመድ
በሚታወቀውና ከሰሜናዊ ደጋማ ኢትዮጵያ ጀምሮ

በልዩ ስያሜው ሐረርጌ ተብሎ
ስምጥ ሸለቆን ያጠቃለለ እስከ

ሶማሊያ ባህር ዳርቻ በሚያካልለው ሰፊው ግዛት ይኖሩ እንደነበር የሚነገርላቸው የሀረሪ
ቅድመ-አያቶች የሆኑ የሐርላ ሕዝቦች የቁስ ላይ ጽሁፍና ስዕሎች እንዲሁም የድንጋይ
ላይ ሥነጥበብ ውጤቶችን ማጥናት ዘንግተዋቸዋል3። የጥንታዊ አሰፋፈር እና ከፍተኛ
ስልጣኔ ምልክት የሚንፀባረቅባቸው ድንጋይና ቁሶች ላይ የተሰሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው
የሐርላ ሕዝቦች የጥበብ ውጤቶች በምልክትና ምስሎች አጠቃቀምና አፈታት ምርምር
ዘርፍ ሊታዩ የሚችሉ በርካታ ሥራዎቻቸው ምናልባትም ከደቡባዊ አረቢያ የድንጋይ
ላይ ጽሁፎች ጋር ሊስተካከሉ የሚችሉ የሥነጥበብ ውጤቶች ገና አልተፈተሹም፡፡
የድንጋይ ላይ ሥነጥበብ ተመራማሪ ከሆኑት አንቶኒዮ ዲአባዲ4 (1840ወቹ) ጀምሮ እስከ
አዜስ እና ካምበርድ5 (1925)፣ ቼርቪክ እና ብራውክምበር6 (1975) እና ብራውከምበር7

2

በግሪክ ታሪክ፣ ባህል፣ ቋንቋና ሥነ-ጽሁፍ ላይ ጥልቅ እውቀት ያለው ሊቅ ሄለናዊ ሊቅ ይባላል።
በዱርሃም ዩኒቨርሲ በክላስኮች ትምርህት ክፍል (classics ) ከፍተኛ አስተማሪ የሆነው ጆርጅ ቦይስ-ስቶን “
ዘኦክስፎርድ ሃንድ ቡክ ኦፍ ሄለንክ ስተዲ (The Oxford Handbook of Hellenic Studies) በሚል ርዕስ
የጻፈውን መጽሐፍ ይመልከቱ።
3

Nubzah Muğazah ‘an Tārīḫ Mamlakat Harar, unpublished. (ኑብዛህ ሙጋዛህ፣ የሐረር
ግዛት ታሪክ፣ /ያልታተመ/)
4

Bravo, A. F. 2007. Del panel a la Hegemonía: Nuevas Teorías y Tecnologías Para
el Arte Rupestre del Noreste de Africa. Memoria Para Optar al Grado de Doctor
Presentada Por: Bajo la Dirección de Los Doctores, Madrid (Available at:
http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t29852.pdf).
5

Azais, P. R. & Chambard, R. 1925. . Revue d’ethnogra-phie et des traditions
popularizes, 6 (22):124-135.

5

(1988) የመሳሰሉትና አጠቃላይ የዘርፉ ተመራማሪዎች አንዳቸውም በእነዚሁ የሐርላ
ሕዝቦች እንቆቅልሽ የቁስ ላይ ስነጥበብ የቅርስ ሃብቶች ስለምስሎቹና ምልክቶቹ
አጠቃቀምና አፈታት ጥናትም ሆነ ስለማህበራዊ የአኗኗር ባህል ያብራሩት ነገር የለም፡፡
ስለሆነም እነዚህና ተዛማጅ ጥናቶች ባልተካሄዱበት ሁኔታ ሀረሪዎች በድንጋይ ላይ
ከአረብኛ ፊደላት የተቀርጹ ቅርሶች ውጭ ሌላ የራሳቸው በሆነ ፊደል በድንጋይ ላይ
የተቀረጸ ቅርስ አልነበራቸውም ብሎ ማሰብ አግባብ አይሆንም፡፡
ከእደ-ጽሁፍ

ቅርስ ጋር በተያያዘ የሀረሪ ቅድመ አያቶች ለትውልድ

ያስተላለፉትን በዚህ አጋጣሚ መጥቀሱ ተገቢ ይመስላል፡፡ ሀረሪዎችን እንደ ሀረሪ
ልጠብቅ የሚችል ምናልባትም የሀረሪዎችን ታሪክ፣ ቅርስ፣ ባህል እና እሴቶችን
የሚተነትን ከበርካታ ካልታወቁ አጭር/ ነጠላ እጅ-ጽሁፎች ከፍተኛ ዋጋ ያለው ባለ
አንድ ገጽ እጅ-ጽሁፍ ልሆን ይችላልና ሰነዱን እንመለከት፡፡ ይህንኑ ነጠላ ሰነድን
ከመመልከታችን በፊት ግን [የራሳችንን በማንኳሰስ] ስለሌሎች የሌሎችን እያሞገስን
የራሳችንን ጊዜ እያባከንን ስላለነው

የሀረሪ ወጣቶች ራሴን ጨምሮ የመገሰጫ

መልዕክቴን ማሰቀደም እወዳለሁ፡፡ “ቀዝቃዛም ያልሆነች እንዲሁም የማያቃጥል የአየር

ንብረት ያላት” በማለት በርተን እኮ ሐረርን ሲገልጽ “ሄቨን ሲቲ” በሚል በፋርሰኛ
ለተዜማላት ከተማ ጋር አመሳሰላት እያልን ከተለመዱ ረብ የለሽ ከሆኑ የአጋኖ ንግግሮች
ብንቆጠብ እንዲሁም “የቅድመ-አያቶቻችንን በግብርና ላይ የተሰማሩ ታታሪና ጠንካራ

ሰዎች ብሎ ብሉንዴል አቆለጳጵሷቸዋል” እያልን ባንኮፈስ መልካም ነው፡፡ አራተኛው
የምዕመናን ካሊፋ አሊ እንደሚከተለው ብለው ነበር፡-

6

Cervicek P. & Braukämper, U. 1975. Rock Paintings of Laga Gafra. Paideuma,
21: 47-60.
7

Braukämper, U. 1998. Notes on the Islamicization and the Muslim Shrines of
Harar Plateau (Available at: www.everythingharar.com).
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ِ
َّ ودهُ َع ِن
الن َس ِب
ُ يك َم ْح ُم
َ يُ ْغن

كن ابن من شئت واكتسب أدبا

ٍ بال
لسان له وال أدب

فليس يغني الحسيب نسبته

يقول كان أبي
َ ليس
َ
ُ الفتَى َم ْن

إن الفتى من يقول ها أنا ذا

በኡኩሌታው ሲተረጎምም እንዲህ ማለት ነው፡ሁን የማንም ልጅ ግን አደብ ይኑርህ፣
ብትኩራራ አንተ መልካም ምግባር ሳይኖርህ፣
ሁሉንም እንዲያና እንዲህ ሰርተዋል ብለህ፣

ከወላጆችህ መልካም ዝና በቂህ ነውና ምግባርህ፤
ዘር-ሐረግና ዝና ቢቆጠር ደርሶ ላይበቃህ፣ ብታወራው
አይምሰልህ ታሪክና ዝናቸው የሚያኖርህ፣ አንተ ሆይ

የሚያምረው የመልካም ወላጅ ልጅ መሆንህ፣ ስትከተል ነው ፈለጋቸውን ራስክን ሆነህ፤

በመሆኑም ከእኛ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ከእኛ ትምህርት ከመውሰዱ በፊት
በራሳችን ተግባሮች ለቀጣዮቹ ተግባሮቻችን ትምህርት ብንወስድ ይሻላል፡፡
ከፍ ብሎ ወዳነሳነው የቅድመ-አያቶቻችን አጭር ወይም ነጠላ የእጅ-ጽሁፍ
ለመለስ ከመሐመድ አብዱልከሪም የተገኘን የሚከተለው ቅጂን እንመለከት!

7

8

1.3 ፈትሕ መዲነቱል-ሀረር /فتحِمدينةِالهرر/
ፈትሕ ከፍተኛ ታዋቂነትን ያተረፈና ያህያ ነስሩላህ8 በሚባል በሀገሬው የሀረሪ
ምሁር ሙሉ ለሙሉ በአረብኛ ቋንቋ ስለ ሐረር የተፃፈ አይነተኛ አስረጅ መጽሐፍ ነው፡፡
የጽሁፉ ይዘትም እጅግ የተዋጣለት ገድለ-ታሪክን የሚወክል ነው፡፡ ለቀድሞ የእስልምና
መዲናዎች ሐረር ዋና መቀመጫ እንድትሆን ከፍተኛ ሚና ማን እንደነበረው የሚገልጽ
እንዲሁም አስደናቂ ታሪካዊ ኩነቶችን ያካተተ ጽሁፍ ነው፡፡ ፈትሕ በገድል እና ታሪክዊ
ጽሁፍ መካከል የሚመደብ የተለየ የጽሁፍ ችሎታ ውጤት ነው፡፡
እውቁ ምስራቃዊ ምሁር ኢቫልድ ቫግነር ፈትሕን በአፈታሪክ ላይ የተመሠረት
ነው በማለት ይገልፀዋል9። ፈትሕ አፈታሪክ ላይ የተመሰረተ ጽሁፍ እንደሆነ ሲገለጽ
ቫግነር ብቸኛው ምሁር አይደለም፡፡ የፈትሕን ጽሁፍ እንዲሁ የውሸት ታሪክ፣ ከፊል
ታሪክ እና ከፊል አፈታሪክ በማለትም ሌሎች መሰሎቹ ይገልፁታል፡፡ የዚህ ጽሁፍ ዓላማ
የእነርሱ አመለካከትን መተቸት ባይሆንም ትችታቸው ታዋቂ የሆነ የአረብኛ አባባልን
በአዕምሮዬ አጭሮብኛል፤ ይኸውም፡-

’ahlu Makkata ’adrā biši‘ābihā / أهل مكة أدرى بشعابها/

8

ኢቫልድ ቫግነር የፈትሕ ፀሃፊ የሆነው ያህያ ነስሩላህን ያልታወቀ ሐረሪ ሲል ገልፆታል፡፡ ሆኖም በሼኽ
አህመድ እንደተነገረኝ ያህያ ነስሩላህ ፈቂ ነስሮይ ተብለው ከሚጠሩ የሐረሪ ምሁር መሆናቸውን ገለጹልኝ፡፡
9

Ewald Wagner, slamische Handschriften aus Äthiopien, Stuttgart
1997(Afrikanische Handschriften 2 = VOHD 24, 2), 144–51;

9

ከፍ ብሎ የተመለከተው አባባል እጅግ ታዋቂ እና በሙስሊም ሀገራትም
የተሰራጨ ጥቅስ ነው፡፡ ትርጉሙም ስለ መካህ [መልከዓምድር ] የመካህ ሰዎች
በይበልጥ ያውቁታል፡፡ የመካ ዙሪያ መልከዓ ምድር እና ተራሮች አስቸጋሪና ከባድ
በመሆናቸው ተወላጅ ያልሆኑት መልከዓ ምድሩን በሚገባ ስለማያውቁት በተለያዩ
አቅጣጫዎች ለይተው ማግኘት ተስኗቸው መካህ ውስጥ ሲጠፉ የመካህ ሰዎች ግን
ከተማቸውን መልከ ዓምድር በሚገባ ስለሚያውቁ እንደ ባዳዎቹ ለእንግልት
አይዳረጉም፡፡የፈትሕ ሰዎችም እንዲሁ ናቸው፡፡ እንደ ከቢር ሙሐመድ ኢድሪስ፣ ከቢር

አብዱልዋሃብ፣ ከቢር ኢብራሂም በድዲይ እና ሌሎችም ልክ እንደ መካው
መልከኣምድር የኩነቶቹን፣ የቦታውን፣ የጊዜ ተዋረድ ቅደም ተከተሉን እና በጽሁፉ
የተጠቀሱ ታዋቂ ሰዎች ገድለንና ታሪኩን በይበልጥ ያውቁታል፡፡ የሀረር ባለውለታ ቅዱስ
ሼኽ አባዲር፣ ኢማም ኡመርዲን፣ ወሊ ነሲር10፣ ፈቂህ ነስሮይ እና ኢማም ሙህየዲን

ዩሱፍ አል-አክዋን ከታሪኩ ዋንና ተዋንያን ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ አጠር ተደርጎ ከአስተያየት
ጋር የተፃፈው ይኸው ታሪክ ከዚህ በታች ቀርቧል፡፡

10

ዋንና የታሪኩ ባለቤቶች በቦታው ስለመኖራቸው አያከራክርም። የምድሪቱ ሐረር ቃል አቃባይ
የሚከተለውን ብላ እንደምትገልፀው፡
የት አሉ ፃድቃን ብለው ሳያውቁ
እውቅን የጠየቁ፣
ይንቁ እና ይወቁ
በአረብ ዘንድ በዐጀም
በጥቁር በነጭም
ከባዳው ባዶውም
ጎልቶው የታወቁ
“የት አሉ” ያሉዋቸው
ጻድቃኖች ናቸው

10

ስለ አባዲር ሲገልፁ ዩሱፍ ኢብን ሸሪፍ ሙሐመድ11 እንዲህ ብለዋል፡ -

ወሊዩላህ [ቅዱስ] ሽይኽ አባዲር ከአቢሲኒያ
ባሻገር

በተለይም ለሐረር

ያለምንም

شيخ ما وراء الحبشة سيما مدينة
الهرر ونواحيها ولي هللا بال دفاع
وال نزاع الشيخ أبادر

ጥርጥር እና ክርክር ሼኽ ናቸው፡፡

ከፍ ብሎ የተመለከተው ገለፃ በግልጽ እንደሚያስረዳው ከአቢሲኒያ በሻገር
በጠቅላላው እና በተለይ ደግሞ የሐረር ከተማ ጠበቂ ፃድቅ እንደነበሩ ክርክር
የሚያቀርብ እና የሚክድ የለም፡፡ ስለጠባቂ ፃድቅነታቸው የሚቀርብ ክርክር ከሌለ በፊት
እዚሁ ይኖሩ እንደነበረ ክህደትና ተቃውሞ አይኖርም፡፡ በጊዜው በነበሩ ቅዱስ አው
በርኸድሌ ዩሱፍ አል-አክዋን ይህ ውይይት የሚመለከተው እደ-ጽሁፍ ውስጥ የምዕመና
መሪ በማለት ሼኽ አባዲርን አሞግሰዋል፡፡
ሼኽ አባዲር ይኖሩበት ከነበረው ጊዜ አንስቶ እስካሁን ቅዱሳን፣ ምሁራን እና
አወዳሾች ሼኽ አባዲርን በጽሁፎቻቸው ያወድሳሉ፡፡ ለአብነትም ከቢር አብዱልዋሃብን
መጥቀስ ይቻላል፡፡ የከቢር አብዱልዋሃብ ውዳሴ ሼኽ አባዲርን ከሌሎች ታላላቅ
ተጠቃሾች ጋር በአንድነት የሚያወድስ ነው፡፡

11

ዩሰፍ ፈትሕ አል-ቀድር ፊ መናቂብ አል-ሼኽ አል-ኢማም አባዲር በሚል ርዕስ የሼኽ አባዲርን ገድለታሪክ ጽፈዋል፡፡ ቼሩሊ እና ሌሎች የእጅ-ጽሁፍ አሰባሳቢዎች ለቫቲካን ቤተ መጻፍት ስምንት የእጅ
ጽሁፎችን ሰጥተዋል፡፡ አራቱን በቼሩሊ የተበረከቱ ሲሆን፣ ፈተሕ አል-ቃዲርም ከአራቱ አንደኛው ሊሀን
ይችላል፡፡ ይህ የእጅ ጽሁፍ በሐረር ውሰጥም አንዳንድ ግለሰቦች ዘንድ ሊኖርም ይችላል፡፡

11

ለሼኽ አባዲር ትልቅ ስፍራና ከበሬታ የነበራቸው በአካባቢው ሰዎች ብቻ
ሳይሆኑ በአፍሪቃ ቀንድ ከአራቱም ማዕዘናት ከዳር እስከ ዳር በሚገኙ በተለያዩ በርካታ
ጎሳዎችና ንዑስ ጎሳዎች እንዲሁም ቤተዘመዶች መካከል ሲሆን በሰፊው ሲወሱና ሲከበሩ
ቆይተዋል፡፡ የሼኽ አባዲር ተወላጆች እንደሆኑ የሚናገርላቸው በከቢር ሳሊህ፣ ከቢሬ

ዓዳ ፈቂ ሼኽ ስም የሚጠሩ ቤተ-ዘመዳሞች ከኤሬትሪያ አንስቶ ወደ ደቡብ እስከ
ሶማሊያ እንዲሁም በኬንያ በስተ ደቡብ-ምዕራብ አካባቢዎችም ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም
ከጀቡቲ በስተምዕራብ ወደ ሱዳን የዘር ሐረጋቸውን እስከ ሼኽ አባዲር የሚቆጥሩ
ሼኻል ወርዲቅ፣ ከቢርቶም፣ ቃልሉ እና ቁጥቢዪ ወይም አው ቁጥቢዪ ጎሳዎችና ንዑስ
ጎሳዎችም እንዲሁ ይገኛሉ፡፡
በጠቅላላ አካባቢውን እና በተለይ ደግሞ ሐረርን ከፖርቹጋል እና ጣሊያን
ወራሪዎች የታደጉ ባለ አደራው ፃዲቅ ሼኽ ዑመር ሸምስ አል-ዲን ቁረይሺዪ ተይሚዪ

አል-ሀረሪዪ እንደሆኑ ባልታተመው ኑብዳህ ላይ ተመልክቷል፡፡ የእኚሁ ሼኽ ስም
) )عمرዑመር ሲሆን (  )أباذرአባዲር በሚለው መጠሪያም ጭምር ይታወቃሉ፡፡
በመሆኑም አባዘር በሚለው በመጠሪያ ስማቸው ፊት የሀረሪ የማዕረግ መለያ
የሆነውን “አው”

በማከል “አው አባዲር” በሚለው የሀረሪ መጠሪያ በሰፊው

ይታወቃሉ፡፡ በዚሁ መሠረት ይህንኑ ስያሜ በመከተልም አንዳንድ ሙስሊሞች
ልጆቻቸው እንደ አባዲር የተባረኩ እንዲሆኑላቸው በመመኘት አባዲር በሚለውን
መጠሪያ ልጆቻቸውን መሰየሙ የተለመደ ሆኗል፡፡
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ከዚህ በላይ በተመለከተው የእጅ-ጽሁፍ እንደምናስተውለው የፈትሕ መዲነቱ

አል-ሐረር ጽሁፍ እንደ መጀመሪያ ገጽ መግቢያ ውጥን ታሪኩ የሚጀምረው በዕለተ
ዐርብ ነው፡፡ ከተለመደው የዐርብ ፀሎት ሰዓት በፊት ሼኽ አባዲር እና ጓዶቻቸው
በታላቁ መስጊድ በመሰባሰብ የሰላት ጥሪ አዛን በወቅቱ ተደርጎ ከስግደቱ በፊት በዕለተዐርብ የጉባዔ ንግግር በኋላ ሼኽ አባዲርም ሰላቱን መርተው አስፈጽመዋል፡፡ ምንም
እንኳን ይህ ቀጥተኛ መንገድ ባልሆነ እንደሚያመለክተው ለሼኽ አባዲር የመሪነት
ስፍራው ተሰጥቷቸው እንደነበር የሚጠቁም ሲሆን ሼኽ አባዲር የእምነቱ ተከታዮች

ኢማም እንደነበሩ ጽሁፉ በግልጽ ያመለክታል፡፡
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ወደ ጽሁፉ ስንመለስ ከዚሁ ዕለተ ዐርብ ፀሎት በኋላ መስጊዱ ውስጥ ይገኙ
የነበሩትን ምዕመናን ሼኽ አባዲር ስለ ሀገሪቱ እና ገዢዎች ሁኔታ ስጠይቁ ግማሾቹ
ገዢዎቹ ጋቱሪዎች እንደነበሩ ከፊሉ ደግሞ በድሮ ጊዜ ሐርላዎች ይገዙ እንደነበሩ እና
በተከሰተው አስከፊ ድርቅና ወረርሽኝ ምክንያት በየቦታው መበተናቸውን እንደሰሙ
ገለጹላቸው። የተከሰተውን ይህንኑ ችግር እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀምም ፖርቹጋሎች
እና ጣሊያኖች ወደ ግዛቱ መሐል ሀገር ሳይዘልቁ እንዳልቀረ ይገመታል። እናም
የፖርቹጋሎችና የጣሊያኖችን እንቅስቃሴ የሰሙት ሼኽ አባዲርና ጓዶቻቸው ሐረርና
አካባቢውን ከወራሪዎቹ እንደሚታደጉ ይናገራል፡፡
ከጽሁፉ ጋር በተያያዘም የኑብዛህ ጸሐፊ የሼኽ አባዲር ወደ ሐረር የመምጣት
ዓላማን ሲያስረዳ የመስቀል ጦረኞች እየሩሳሌምን እንደያዙ ሁለቱን ቅዱስ መስጊዶች
ለመቆጣጠር ቀይ ባህር አካባቢ አጋዥ የጦር አጋር ስላስፈለጋቸው ከሰሜን አቢሲኒያ
ጋር የጦር አጋርነት ፈጥረው እንደነበር በመግለጽ የዛኔ በቀንዱ አካባቢ በነበረው
በእስላማዊ ጦር የሰሜን አቢሲኒያው ጦር ከፍተኛ ሽንፈት ስለገጠመው በዘይላ እና
በርበራ ሰፍረው የነበሩት የፖርቹጋል እና የጣሊያን ጦረኞች የጦር አጋራቸውን ለመርዳት
ወረራውን ወደ መሐል አገር መግፋታቸውን ሼኽ አባዲር ሲሰሙ ከጓዶቻቸው ጋር
አካባቢውን ለመታደግ እንደመጡ ይገልፃል፡፡ በመጨረሻም ጽሁፉ የዛኔ ለነበሩት
ግዛቶች ሐረር ስትራተጂካዊ መሪ መዲና እንደነበረች በመግለጽ ሼኽ አባዲር ወራረዎቹን
ከያዟቸው ግዛቶች ድል ነስተው እንደሸኟቸው በመግለጽ ያበቃል፡፡
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የፈትሕ እደ-ጽሑፍ የሚገኝባቸው ከታወቁት ስፍራዎች መካከል ሐረር፣ አዲስ
አበባ፣ ውጭ ሀገር የግለሰብ እና የተቋማት ይዞታዎች ይጠቀሳሉ፡፡ አዲስ አበባ
የሚገኘው የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ይዞታ ሥር እጅግ በጣም ተፈላጊ የሆኑ
303 የእጅ-ጽሑፍ ስብስቦች ያሉ ሲሆን፤ ከእነዚህም ውስጥ ሁለቱ ፈትሕ መዲነቱል

ሐረር የሚመለከቱ ናቸው፡፡ ምንም እንኳን በሐረር ውስጥም በርካታ የእደ-ጽሑፎች
በሀረሪ ብሔራዊ ሙዚየም፣ በሸሪፍ ግል ሙዚየም ጥበቃ እና በግልሰቦች ይዞታ ሥር
የሚገኙ ቢሆንም ባለመመዝገባቸው አብዛኛዎቹ የፈትሕ እጅ-ጽህፈቶች ብዛት
አይታወቁም፡፡ በሌላም በኩል በውጭ ሀገራት በጣሊያን፣ ቫቲካን፣ ጀርመን፣ ኢንጊሊዝ፣
ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድ፣ አሜሪካ፣ አልጄሪያ እና አንዳንድ ሌሎች ሀገራት ዘንድ ጭምር
የሀረሪ እደ-ጽሑፎች ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህም መካከል የፈትሕ እደ-ጽሑፍን በሚመለከት
ቫቲካን የእደ-ጽሑፍ ስብስቦች ከአንድ በላይ የሚገኝ ሲሆን፤ በጀርመን ደግሞ ከአራት
በላይ የፈትህ እደ-ጽሑፍ ስብስቦች በርሊን ሰታትስቢብሎቴክ ይገኛሉ፡፡
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1.4 መስኖይ ()مثنوي
መስኖይ በምዕራቡ ምሥራቃዊያን ዘንድ የሀረሪ ዐጀሚ እደ-ጽሑፎች ውስጥ
የሰነ ግጥም እና የስነ ቋንቋ ምርምር ማካሄጃ ጽሁፎች አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል፡፡
ሆኖም ግን ጽሑፉ በተሟላ ሁኔታ በዝርዝር አልተጠናም፡፡ ይህንን እደ-መጽሐፍ ያጥኑ
አጥኒዎች፣ ከፖሊቼክ (1888) ጀምሮ እስካሁን ያሉት ምሥራቃዊያን፣ በተሟላ መልኩ
በጽሑፉ ላይ ትኩረት ያደረገ ጥናት አላካሄዱም፡፡ ከነዚሁ ምሁራን አንዳንዶቹ ጽሑፉን
በተሳሳተ መልኩ በመረዳት ሐሳባቸውን አንጸባርቀዋል። ፖሊቼክ (1888በ፡15) ለምሳሌ
ጽሑፉን

ባህላዊ ዘፈኖች፣ የውዳሴ ዘፈን፣ በጋብቻና ግርዛት ወዘተ ባሉ አንዳንድ

ሥርዓተ-ክዋኔዎች ወቅት የሚዜሙ ግጥሞች ስብስብ እንደሆነ አመልክቷል12። ኮሄንም
(1931፡328-54) መስኖይን የጽሁፎች ስብስብ አድርጎ በመውሰድ የዚሁ ጽሁፍ ከፊል
ክፍሉን በ Chants de noce /ጋብቻ ዘፈን/ በሚል ርዕስ አሳትሞታል13። ሌስሎው

ደግሞ ያናገርኩዋቸው መረጃ ሰጪዎች መሰኖይን በመስኖይ (Maṯnōy) ብቻ ሳይሆን
በመሲሶይ ( Masisōy) ጭምር እንደሚታወቅ ገለጹልኝ በማለት በጥናቱ አስፍሯል14።
የሆነሆኖ በመስኖይ ጽሁፍ ላይ ትክክለኛ ግንዛቤ የቀረበው በመሀመድ ኢብራሂም
ሱሌይማን በተካሄደው ጥናት ብቻ እንደሆነ ይታሰባል።

12

Philipp Paulitschke, Beiträge zur Ethnographie und Anthropologie der Somâl,
Galla und Hararî, Leipzig 21888a; Id., Harar: Forschungsreise nach.
13

Marcel Cohen, Études d’éthiopien méridional, Paris 1931, 328–54;

14

Gorgio Banti Harari literature, in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, vol.
2, Wiesbaden, Harrassowitz, 2005 a, pp. 1028a-1030a.
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ቀጠብቲ ሙዳይ በተሰኘው መጽሐፉ መሐመድ የመስኖይን ጽሁፍ ዐጀሚውን
ግጥም ይዘትን በመከተል በሳባ ፊደላት አንዳንድ ማብራሪያዎች ጋር አቅርቦታል15።
በዚሁ መሰረት ይህንኑ የግጥም ይዘት በመመልከት ተጨማሪ ማብራሪያ ሳለክል

መስኖይን ለመግለጽ እሞክራለሁ፡፡ ለአስፈላጊው ትንታኔም የእጅ-ጽሑፉ ቁንጽል ከዚህ
በታች እንደተመለከተው ቀርቧል ፡-

15

መሐመድ ኢብራሂም ሱሌይማን፣ ቀጠብቲ ሙዳይ፣ አዲስ አበባ 1997 A.D.; StrANL 322, no.
129.
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آوخش ينبرلشا ** آيبي آي يتمالحشزال وا
سرخشوا تقيحرلشزات وا
ّ ** آيخش تنبرلشا
آوخش ينبرلشا **مسنو وا بخر يتمالحشزال وا
إحخش ينبرلشا**إتاتايبي إليد يماشلشال وا
إحت خش تنبرلشا**تتفيقرما تتفيقرلشا وا
آيخش تنبرلشا** حل حرير تلبابسشزاتوا

’Āw ḫaš yanbarlašāwa,** ’āybe ’āyuw yatmālḥašzāla

’Āy ḫaš tanbarlašāwa**, sirri ḫašu tiqīḥrilaši zāwta
’Āw ḫaš yanbarlašā**, masnowa buḫra yatmalḥašzāla
Iḥ ḫaš yanbarlašā** ittāttaybe ēlad yamāšlašāla
Iḥit ḫaš tanbarlašā, titfēqarma tatfēqarlašāt wā
’Āy ḫaš tanbarlašā, ḥulla ḥarīr talbāb sašinḏāta
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የዚሁ ትርጉምም እንደሚከተለው ነው፡አባትሽማ ይኑርልሽ ** ከእናትም እናትን የሚያማርጥሽ
እናትሽማ ትኑርልሽ ** ገበናሽን የምትሸፍንልሽ
አባትሽማ ይኑርልሽ ** ከለም ማሳና ካልለማው ማሳ የሚያማርጥሽ
ወንድምሽማ ይኑርልሽ ** እዚሁ ስፍራ አበባ የሚተክልልሽ
ታናሽ እህትሽማ ትኑርልሽ ** ተጫውታ የምታጫውትሽ
እናትሽማ ትኑርልሽ ** ሐር ቀሚስ እንድታለብስሽ

የመስኖይ ግጥም ስንኞች አጣጣል በዜማዊ ምጣኔ የተጣመሩ ስንኞች እንደሆኑ
ማስተዋል ይቻላል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ግጥም በአረብኛ መስነዊይ (Maṯnawi) ተብሎ
የሚጠራ ሲሆን፣ መስነዊይ (Maṯnawi) የሚለው ቃልም መስና (Maṯnā) ለሚለው
ቃል ስርወ-ቃል ነው። ትርጉሙም ሁለት በሁለት ማለት ነው፡፡ በዚሁ መሠረትም
የሀረሪው መስኖይ መስነዊይ (Maṯnawi) ከሚለው የአረብኛው ቃል የፈለቀ ሲሆን፣ ከፍ
ብሎ እንደተመለከትነውም የመስነዊይ ዓይነት ግጥም በሀረሪኛው መስኖይ እንደሆነ
የግጥሙ አሰኛኘት ያመላክታል፡፡ በዚህም መስነዊይ ወይም መስኖይ ሁለት በሁለት
ለተሰነኘ የግጥም ዓይነት የተሰጠ መሆኑ ይታወቃል። ልክ እንደ መስኖይ

የመውላና

ጀላሉድ-ዲን አር-ሩሚይ የታወቁ ግጥሞቻቸውን የያዘ መጸሐፍም መስኖይ/መስነዊ
በመባል ይታወቃል። በመሆኑም የሀረሩ መስኖይ የግጥሙ ርዕስ ሳይሆን የመድበሉ

ርዕስ እንደሆነ ይታየኛል።
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ቢያንስ አራት የመስኖይ እደ-ጽሑፍ በፈረንሳይ እና በጣሊያን ተጠብቀው ይገኛሉ፡፡
ከእነዚህም ሁለቱ በአሁኑ ጊዜ ከሀረሪ ጋር የእትማማች ፊርማ በተፈራረመችው
በፍራንሱ ብሄራዊ ብብሎቲክ የሚገኙ ሲሆን ቀሪ ሁለቱ ደግሞ በ129 ፎንዶ ኮንቲ ሮሲኒ
ፊርማ ስምምነት በተፈፀመባት የሮምዋ በሊቼ ብሄራዊ ቢብሎቲካ ይገኛሉ፡፡
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ምዕራፍ ሁለት
2. ኪታበ አል-ፈራኢድ
2.1 መግለጫ፣ ትርጉም፣ ጽሁፍ፣ ማብራሪያ እና ትንታኔ (ቁንጽል)
2.1.1 መግለጫ
በደቡባዊ ምስራቅ ኢትዮጵያ የእስልምና ማዕከል በነበረችው ሀረር መግባቢያ
በሆነው የሀረሪ ቋንቋ የአረብኛ ፊደላትን በመጠቀም በርካታ እደ-መጻሕፍት ተጽፈዋል፡፡
ከበርካታ የሙስሊም ሀገራት የአረብኛ መጽሐፍት ወደ ሐረር እያመጡ [በእጅ በመፃፍ]
ቅጂዎችን ያዘጋጁ ስለነበር /የመጻሕፍት

ባህል//መጽሐፍትን

በእጅ የመጻፍ ባህል

በከተማይቱ ዳብሮ ነበር፡፡ በዚሁ ሒደትም በሀረሪዎች የአረብኛ ፊደላትን በመጠቀም
በሀረሪ እና በአረብኛ ቋንቋ እደ-መጽሐፍትን ይዘጋጅ ነበር። የአረብኛ ፊደላት ለሀረሪ
ቋንቋ እንዲስማሙ ተደርገው የተዘጋጁት የሀረሪ እደ-መጻሕፍት በሀረሪ ሊሂቃን የሀረሪ

ዐጃሚ ጽሁፍ በመባል ይታወቃሉ (ባንቲ 2000)፡፡
ከሀረሪ ዐጀሚ እደ-መጻሕፍት መካከል አንዱና ዋንኛው ኪታብ አል-ፈራኢድ
መጽሐፍ ነው፡፡ ይህ ጽሁፍ ከፍተኛ እውቅናን ያገኘ የሀረሪ ዐጀሚ ጽሁፍ ከመሆኑም
በላይ በዚሁ ዓይነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘጋጀ ብቸኛው ጽሁፍም እንደሆነ ይታመናል፡፡
በጥንት የሀረሪ ቋንቋ የተዘጋጀው የመጀመሪያው ረጅም ሙሉ በሙሉ ዝርው ያልሆነው
ይኸው የሀረሪ ዐጀሚ ጽሁፍ በምዕራባዊያን ምሁሮች ዘንድ ለስነ-ቋንቋ ዘርፉ ብቻ
ምርምር ማካሄጃ ጽሁፍ ተደርጎ ተወስዷል (ቫግነር፣ 1988)፡፡ ሆኖም ኪታበ አል-ፈራኢድ
ከስነ-ቋንቋ ፋይዳው ባሻገርም ሌላ የላቀ ጥቅም ያለው ነው፡፡ የአረብኛ ቃል የሆነው
‹‹ፈሪዳ›› ማለት ሃይማኖታዊ ግዴታ ሲሆን፣ የዚሁ ቃል ብዙ ቁጥር [ርቢ] የሆነው
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‹‹ፈራኢድ›› ደግሞ በእስልምናው ሕግ ውስጥ የግዴታ ተግባራት ከሆኑት የውርስ
ሃብትንና ወራሾችን [ስለ ውርስ] የሚመለከተው የእውቀት ክፍል ነው፡፡ ስለዚህ
በእስላማዊ ሀገራት ዒልም አል-ፈራኢድ

የውርስ ሕግ የዕውቀት ዘርፍ መደበኛ

መጠሪያው በመሆኑ ኪታበ አል-ፈራኢድ የሚለውም ርዕስ በተለመደው የቋንቋ አፈታት
የውርስ ሕግን የሚመለከት ጽሁፍ እንደሆነ ነው፡፡ ሆኖም ኪታበ አል-ፈራኢድ የሚለው
ርዕስ ሐረር ውስጥ ከዚህ የተለየ ትርጉም አለው፡፡ ጥንታዊ በሆነው የሀረሪ ዐጀሚ ጽሁፍ

ኪታበ አል-ፈራኢድ ማለት የግዴታዎች መጽሐፍ ማለት ነው፡፡ ይኸው የዐጀሚ ጽሁፍ
ቀዳሚ ከሆኑት የእጅ ጽሁፎች መካከል አንደኛው ቢሆንም በጣም ጥንታዊ የሆኑት የዚሁ
የእጅ-ጽሁፍ ቅጂዎች ቀን የተፃፈባቸው ባለመሆናቸው ጽሁፉ የተዘጋጀበት ትክክለኛ ቀን
አይታወቅም፡፡ ቀን ከተጻፈበትና የዚህ ጽሑፍ ባለቤት ካገኛቸው የዚሁ የሀረሪ ዐጀሚ
ጽሁፍ ቅጂ ሐረር ከተማ የሚገኘው አብዱላሒ ሸሪፍ ግል ሙዚየም እደ-መጻሕፍት
ስብስብ ውስጥ (Ash 0605-13-5)[ኮድ/ቁጥር ተሰጥቶት የሚገኘው] በ27ኛ ረጀብ፣
በሒጅራ አቆጣጥር 1112 አመት (እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር 18ኛ ክፍለ ዘመን) የሚል
በ148ኛ ገፁ ላይ ተጽፎበት ይገኛል፡፡ ከገጽ 166-188 ኪታበ አል-ፈራኢድ ጽሁፍ ክፍል
ደግሞ በተጠቀሰው ቀን የተጠቀሰው መጸሐፍ በተጻፈበት እጅ ጽህፈት ተጽፏል። ሆኖም
ከጽሁፍ አጣጣል እና የጽሁፉ አጠባበቅ ሁኔታዎች መገመት እንደሚቻለው በጣም
ያረጁና የቆዩ ሌላ የዚሁ የእጅ-ጽሁፍ (manuscripts) ቅጂዎች በመኖራቸው ይኽ ከፍ
ብሎ የተጠቀሰው ቀንም ቢሆን ጽሁፉ የተዘጋጀበት ትክክለኛ ቀን ሆኖ ሊወሰድ
አይችልም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከፍ ብሎ የተጠቀሰው ቅጂ በፊደላት ድርደራው እና
ቃል አሰካኩ ወጥነት ያለው አስቀድሞ የዳበረ እንደሆነ በግልጽ መታወቁ በጽሑፍ ታሪክና
እድገት ጥናት ዘርፍ(philologically) ከላይ በተጠቀሰው ቀን የተጻፈው ኪታብ አል-

ፈራኢድ ከጠቅላላ የኪታበ አል-ፈራኢድ የእጅ ጽሁፍ ቅጂዎች የመጀመሪያውና ዋነኛው
ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም፡፡ በመሆኑም ቸሩሊ የጠቆመውን ሐሳብ በዚህ ረገድ መቀበሉ
አግባብነት ያለው ይመስላል። ይኸውም ኪታበ አል-ፈራኢድ በ16ኛው ክፍለ ዘመን
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ወይም ከዚያም አስቀድሞ ባለው ጊዜ ውስጥ እንደተጻፉ (ቸሩሊ፣ 1936) አመልክቷል፡፡
በዚሁ መሠረትም የእነኚሁ ጥንታዊ ጽሁፎች ቅጂ የተዘጋጁበት ምናልባትም በ16ኛ ክፍለ
ዘመን ሁለተኛው አጋማሽ ማለትም በአሚር ኑር ኢብን ሙጃሂድ ዘመነ መንግስት
እንደሆነ መገመት ይቻላል፡፡

ይዘቱን በሚመለከት ፡- ቸሩሊ በጊዜው ለማግኘት የቻለውን አንድ የኪታበ አል-

ፈራኢድን ቅጂ በቀጥታ አሳትሞታል፡፡ በዚሁ እትም መሠረትም አንደኛው ከሌላኛው
ተከትሎ የሚመጣ በተለያዩ በሁለት አዋቂዎች እንደተዘጋጀ የሚገልጽ ሁለት ጽሁፎችን
ያካተተ ነው፡፡ አንደኛው ክፍል ቁጥራዊ አገላለፆችን በመከተል ሃይማኖትን ጨምሮ
ጠቃሚ ምክሮችን ያዘለ ነው። የጽሁፉ መጀመሪያ ክፍል በአው አብዱረህማን አል-አራሺ
እንደተዘጋጀ ይጠቁማል፡፡ ሁለተኛው ክፍል የእስልምና እምነት መሠረታዊ ጉዳዮችንና
መርሆዎችን በጥያቄና መልስ አቀራረብ ስልት አንዳዶቹን ደግሞ በዝርው አገላለጽ
በአጭሩ የሚያብራራ ሲሆን፤ ይኸው ክፍል በፈቂህ ጠይብ አል-ወናጊ እና በአብዱላሂ

ኡመር ጂብሪል በተባሉ ሌላ አንድ ተጨማሪ አዋቂ እንደተዘጋጀ ይገልጻል (ዝኒ ከማሁ)፡፡
እንዳለመታደል ሆኖ ስለ እነዚሁ ሦስት አዋቂዎች ስመጥር አዋቂዎች ከመሆናቸው ውጭ
ምንም የሚታወቅ ነገር የለም፡፡
ቼሩሊ ባሳተመው ጽሁፍ ኪታበ አል-ፈራኢድ

በሁለት የተከፈሉ ጽሁፎች

ያሉት ቢሆንም እንደ ቫግነር (1980) ደግሞ አብዱላሂ ኡመር ጂብሪል አል-አውሳዐም

አሰ-ሳሃቲ በሚባሉ የተዘጋጀ የኪታበ አል-ፈራኢድ አካል የሆነ ሦስተኛ ጽሁፍ/ክፍል
እንዳለው ይጠቁማል፡፡ በሌላም በኩል የኪታበ አል-ፈራኢድ ክፍል ቅጂዎች በአንድ ላይ
ተጠርዘው የሚገኙ 16 የእጅ-ጽሁፍ ቅጂዎች በኢትዮጵያ እና በውጭ ሀገር በተለያዩ ቤተመፃህፍት እንደሚገኙ ባንቲ (2005) ይጠቁማል፡፡
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ሆኖም የዚህ ጥናት ባለቤት እነኚህን ሶስቱን ጽሁፎች በአንድነት የተጠበቁበት
የእጅ-ጸሁፎች ስለመኖራቸው ያገኘው መረጃ የለም፡፡ አብዛኛዎቹ እጅ-ጽሁፎች ሁለት
የተለያዩ ጽሁፎች ያሏቸው ናቸው፡፡ በመሆኑም የዚህ ጽሁፍ ጥናት የቀረበው ባለ ሁለት
ጽሁፍ የእጅ-ጽሁፍ በሆነውና 41001-32 በሐረር ከተማ በሚገኘው የአብደላ ሸሪፍ ግል
ሙዚየም በተገኘውና አው አብዱረህማን አል-አራሺ እና ፋቂህ ጠዪብ አል-ወናጊዪ
አንደተዘጋጁ የሚገልፁትን መሠረት በማድረግ ነው፡፡
የኪታብ አል-ፈራኢድ ዋነኛ ጽሁፍ የአማርኛ ትርጉም እንደለሚከተለው ቀርቧል፡፡

2.1.2 ትርጉም፤ [አዋቂው ይላሉ፦]
(በአረብኛ) በጣም አዛኝ በጣም ሩህሩህ በሆነው በአላህ ስም እጀምራለሁ
[የወርሃ ረመዳን] ፆም ሲጠባ ተከትለው የሚገቡ ነገሮች ስንት ቢሉ? አስር ኩነቶች
አስከትሎ ይገባል፣ በቅድሚያ የሰይጣን አውራ [ዲያብሎስ] የሚታሰርበት፣ ስምንቱ የገነት
በሮች [ስለ ረመዳን ወር ክብር] የሚከፈቱበት፣ ሰባቱ የገሃነም በሮች [ስለፆሙ ወር]
የሚዘጉበት፣ የበላውም የጠጣውም የሚታለፍበት፣ የሌሊት ቆይታውም ፀሎት የሆነበት፣
ቀን ቀን ተኝቶ ማሳለፉ ፈጣሪን ማስታወስና ይቅርታን መሻት የሆነበት፣ በዚሁ [ረመዳን
ወር] ‹አልላሑማ ኢንነካ አፉውን› የሚዘወተርበት፣ ‹ለይለተል ቀድሪ› [ከሺህ ዓመታት
የምትልቅ አንድ ታላቅ ምሽትን ያካተተ ወር] የሚከሰትበት፣ ‹ተራዊህና ዊትሪ› በህብረት
የሚሰገድበት ነው፡፡
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[የረመዳንን] ፆም ቢይዙ ስለ መባቻው ማረጋገጫ መስፈርቶች ስንት ቢሉ?
አምስት ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ ወሩን ማወቅ ወይ ጨረቃን ማየት ወይም ጨረቃን
ያየን ማየት ወይም [ከረመዳን ወር በፊት የሚገኘውን] የሻእባን ወርን ሰላሳ ደፍኖ
በማጠናቀቅ ወይም

ቻይ በመሆን[ጨረቃ ስለመታየቱ በምስክር ተረጋግጦ ፆም

በታወጀበት በተመሳሳይ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ በመገኘት እወጃው የደረሰው መሆን]።
የፆም ቅድመ-ሁኔታዎች ስንት ቢሉ? ሁለት- አእምሮያዊ ዝግጅት [በእያንዳንዱ ሌሊት
የመጾም ተግባርን የመፈፀም አእምሮያዊ ውጥንና ዝግጅት] እና የቀን ውሎውንም
በመታቀብ ማሳለፍ ናቸው፡፡ ፆም [በከፊል ምንዳውንና ፆሙን ሙሉ ለሙሉ] የሚያበላሹ
(የሚያገድፉ) ስንት ቢሉ? ሁለት!

በስውር[ከፊላቸው የፆምን ምንዳ]የሚያጎድፉ እና

በግልጽ የሚያጎድፉ ናቸው፡፡
የፆምን በስውር [ምንዳን ከፊላቸው]የሚያጎድፉ ስንት ናቸው ቢሉ? ስድስት!
መዋሸት፣ ሐሰተኛ መሃላ፣ የሐሰተኛ ምስክርነት፣ ሐሜት፣ [በሌሎች መካከል] የጥል
መንስዔ መሆን፣ በፍትወተ-ሥጋ ምኞት ባዳዋን ሴት መመልከት፡፡ፆምን በግልጽ
የሚያጎድፉ ስንት ቢሉ? ፆምን[እና የፆምን ምንዳን] በግልጽ የሚያጎድፉ አስር ናቸው!
[በሩካቤ ሥጋ] በማግባትና በማውጣት፣ ምግብና መጠጥ፣ የወር አበባና የወሊድ ደም፣
እብደት ፣ ቀኑን ሙሉ ሕሊና በመሳት፣ የዘር ፈሳሽ በማውጣትና
በመሆን።
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ከእምነቱ ውጭ

[እጅግ አስፈላጊ] ስድስት ምግባሮች/እሴቶች በስድስቱ [ሰዎች] ምንኛ ያምሩ!
የፍትሕ ምግባር በንጉስ [እጅግ] ያምር፣ የፅድቅና ምግባር በሊቃውንት [እጅግ] ያምር፣
የመስጠት ምግባር/ባህሪ በባለፀጋ [እጅግ] ያምር፣ የፀፀት (ንስሃ) ምግባር በወጣት
[እጅግ] ያምር፣ የይሉኝታ/እፍረት በሴት ልጅ [እጅግ] ያምር፣ የትእግስት ምግባር በድሃ
ምንኛ ያምር፤ ፍትህ የማያሰፍን ንጉስ በምን ይመሰላል ቢሉ? ዝናብ የሌለው ደመና፣
የፅድቅና ባህሪ የሚጎድለው ሊቃውንት በምን ይመሰላል ቢባል? ፍሬ ከማይሰጥ ዛፍ፣
ከቸርነት እጁ የተሰበሰበ ሃብታም በምን ይመሰላል ቢባል? የሚታፈስ የሌለው የውሃ
ጉድጓድ፣ የማይፀፀት ወጣት በምን ይመሰላል ቢሉ? ማስፈንጠሪያ የሌለው ድጋን(ቀስት
መወርወሪያ)፣ ይሉኝታ የማታቅ (ሀፍረተ ቢስ) የሴት ልጅ በምን ትመሰላለች ቢሉ?
ጨው የሌለው መና/ምግብ፣ ትዕግስት የሌለው ደሃስ በምን ይመሰላል ቢባል ዓይን
የጎደለው ፊት/የሰውነት አካል/ ይመሰላል፡፡

ስድስት ያለቅጥ ያበዛ ሌላ ስድስቱን ያጣ፤ ቁንጣን እስኪይዘው የተመገበ የለሊት
ፀሎት የለው፣ እንቅልፍን የሚያበዛ የእድሜ ቡራኬ የለው፣ ከቅጡ በላይ ከሰው ጋር
[ተገቢ ያልሆነ] ግንኙነት የሚያበዛ የፀሎት ምግባር የለው፣ ታይታን በመሻት ልወደድ ባይ
የፈጣሪ ውዴታ/ተቀባይነት የለው፣ መጥፎ ጓደኛ ያለው የመልዕክተኛውን ሃይማኖት
ገቢራዊነት የለው፣ አሉባልታን የሚያበዛ ያማረ መጨረሻ የለው።

የጠፋ በስድስቱ መንስዔ ጠፋ- ዲያብሎስ የጠፋው በቅናት፣ ቃዬል የጠፋው
በስስቱ፣ ኒምሩድ የጠፋው በእብሪቱ፣ ቃሩን የጠፋው በመስገብገቡ፣ ፋርኦን የጠፋው
በማለለው ስሜቱ ፤ አቡጃህል የጠፋው በኩፈሳው/ትዕቢቱ።
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የፀደቀው በስድስቱ ፀደቀ ፡- በሚወዱት ወረተኛ ባለመሆን፣ አንዴ ያመኑትን
ባለመጠራጠር፣ የጠሉትን ባለማማት፣ ደካማን ባለማንቋሸሽ፣ ራስን በማስተናነስ/ፍፁም
ራስን ባለመካብ/፣ በሸሪዓ ሕግጋት በመመራት።

የጉባዔ ሥርዓተ-ክዋኔ ስንት ቢሉ? ስድስት ፡- ዝምታ እንደ እባብ ፣ ውጥን
እንደ ድመት ፣ ማድባት እንደ አቦሸማኔ ፣ ማጥቃት እንደ አንበሳ፣ መያዝ እንደ ጭልፊት
፣ መልሶ ማመንዠግ እንደ ከርከሮ።

ለአራቱ ዘለቄታ የላቸው ፡- የሚዋሽ ወዳጅ፣ የስስታም ግብዣ/ድግስ፣ የምድራዊ
ሃብት/ሲሳይ፣ የዳመና ጥላ።

የእውቀት

ፈርጡ

ስንት

ቢሉ?

አራት!

ፈጣሪን

አውቆ

መፍራት፣

መልእክተኛ/ነቢይን አውቆ ማመን፣ እውነትን አውቆ መተግበር፣ ክፋትን አውቆ
መራቅ/ማስወገድ።
ፍፁማዊ እምነትስ ስንት?” ቢሉ አራት - የፈጠረህ እርሱ መሆኑን ማወቅ፣
ለጋሽህም እርሱ መሆኑን ማወቅ፣ “ከዚህኛው ሁኔታ በዚያኛውም ሁኔታ የሚመልስህ
እርሱ መሆኑን ማወቅ፣ እንደየስራህ ምንዳ የሚችርህ እርሱ መሆኑን ማወቅ።
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በውጫዊ

መልዕክቱ ጠቃሚ በውስጣዊ መልዕክቱ ደግሞ ግዴታ የሆኑ

አራቶች፡- ከአዋቂ ጋር መዋል አስፈላጊና ጠቃሚ ሲሆን፤ አዋቂው የነገረህን ተግባር ላይ
ማዋሉ ደግሞ ግዴታ ነው፣ ቁርዓንን ማንበቡ አስፈላጊና ጠቃሚ ሲሆን፤ በእርሱም
መመራት ግዴታ ነው፣ በሽተኛን መጠየቅ አስፈላጊና ጠቃሚ ሲሆን፤ ከእርሱ መማር
ግዴታ ነው፣ ቀብርን መጎብኘት ጠቃሚ ሲሆን፤ ለሞት ቅድመ-ዝግጅት ማድረጉ ደግሞ
ግዴታ ነው፡፡
አራቱን

ዕንቁዎች አራቶቹ ያጠፏቸው - የብልሃትን ዕንቁ ቁጣ ያጠፋው፣

የቅንንትን ዕንቁ ምቀኝነት ያጠፋው፣ የሰናይ ምግባር ዕንቁን [ተረጂውን የሚጎዳ]
የእወቁልኝ ታይታ ያጠፋው፣ የሐፍረትን ዕንቁ ስግብግብነት ያጠፋው፡፡

ስድስት ጋር ያሉ ስድስቶች - ቅርብ ያለ መሰጊድማ ከማይሰገዱበት ጋር ያለ፣
መጽሐፍማ የማያነቡበት ጋር ያለ፣ ፈሪሃ ፈጣሪ ያላት ሚስትማ ከክፉ ባልጋር ያለች፣
ፈሪሃ ፈጣሪ ያለው ባልማ ከክፉ ሚስት ጋር ያለ፣ አዋቂማ ጥቅሙን ከማይረዱ ጋር ያለ፣
ልቦናው በቁርዓን ተሞልቶ ከማይመራበት ጋር ያለ፡፡
አልሏህ ሰባት ነገሮችን በሰባት [ነገሮች] ውስጥ አደረገ - ውዴታውን በመልካም
ተግባር ውስጥ፣ ቅጣቱን እርሱን ባለመታዘዝ ውስጥ፣ ሳዐተል ኢጃባን በዓርብ ዕለት
ውስጥ፣ ሌይለቱል ቀድርን በረመዳን ወር ውሰጥ፣ የመካከለኛውን ፀሎት በአምስቱ
ሰላቶች ውስጥ፣ የታላቁን16 አልሏህ ስም በቁርዓን ውስጥ፣ ምርጥ ባሮቹን ከፍጥረታቱ
ውስጥ አደረገ።
ለአራቱ [ነገሮች] ሌሎቹ አራቶች በቂ ናቸው ፡ ለመውደድ አማኝ በቂ ነው፣
ለመከተል መጽሐፎቹ በቂ ናቸው፣ ሊፈሩት አልሏህ በቂ ነው፣ ለአብሮነት ስነምግባር በቂ
ነው፡፡
16

ኢምራን በአላህ ስም ብሎ ተርጉሞታል
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ለአራቱ እንደ አራቶቹማ የለም ፡- በመፀሃፍቶቹ (በነቢያችን ጎዳና) እንደመሆንን
የመሰለ ትክክለኛ መንገድ

የለም፣ በብልሹነት በመምራት እንደ ነፍስና ሰይጣን የመሰለ

ወደ ጥመት የሚመራ የለም፣ ሸሓዳን (የእምነት ምስከርነት ቃል) እንደማለት/መያዝ
የመሰለ የኃጢኣትን መኖሪያ (ክህደት)ን የሚናድ ሌላ የለም፣ በሁለቱም ዓለማት የሞላው
ቢሞላ ያለው ፈጣሪን እንደማመስገንንና እንደማሞገስን የመሰለ የለም።
አራት የሌሉት የሌሎቹ አራቶች ጣእም አያውቅ - የመላ አካላቱ ጤንነት
የሌለው የወተትና የማርን ጣዕም አያውቅ፣ የቃላቶች ፍቺን የማያውቅ የእውቀት ጣዕም
አያውቅ፣ ህያው ልቦና የሌለው የነቢዩ ውዳሴ አያውቅ፣ የአልሏህን ውሳኔ የማይቀበል
የስምንቱን ገነቶች ጣዕም አያውቅ17።
አራት ያሉት የሌሎቹ አራቶች ጣእም ያውቅ - የመላ አካላቱ ጤንነት ያለው
የወተትና የማርን ጣዕም ያውቅ፣ የቃላቶች ፍቺን የሚያውቅ የእውቀት ጣዕም ያውቅ፣
ህያው ልቦና ያለው የነቢዩ ውዳሴ ያውቅ፣ የአልሏህን ውሳኔ የሚቀበል የስምንቱን ገነቶች
ጣዕም ያውቅ18።
አራቶች የአራት ንጉስ ናቸው ፡- ዕለተ አርብ የእለታት ንጉስ ነው፤ የወርሃ
ረመዳን የወራቶች ንጉስ ነው፤ የአልሏህ

መልእክተኛ፣ ክብራቸውን ያስፋውና፣

የፍጥረታት ሁሉ ንጉስ ናቸው፤ አረብኛ ቋንቋ የቋንቋዎች ሁሉ ንጉስ ነው፡፡

አራት [ነገሮች] ለአራቶች ልዑል ናቸው - የፍቅር ልዑል ያለመወላወል ነው፣
የእውቀት ልዑል ዘላለማዊውን ፈጣሪ ፍራቻ ነው፣ የአስተንትኖ ልዑል ፈጣሪህን
ያለመዘንጋትህ ነው፤ የተግባር ልዑል በተግባረ ሰናይ ሕይወትን ማገባደድ ።

17
18

በቸሩሊ ትርጉም ተደግሟል
በቸሩሊ ትርጉም ተደግሟል
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አራቶች አራቱን ይቀድሙ - ምክርን ምግባር ይቀድመው፣ በዚህኛው ወይም
በዚያኛው ይሆን የሚለውን ሃሳብ የአልሏህ ውሳኔ/ብይን ይቀድመው19፣ ስስትን
ቀለብ/ሲሳይ20 ይቀድመው፣ ምቀኝነትን ደስታ21 ይቀድመው።
አራትን አራት ይጨርሰው - ምንዳን አሉባልታ ይጨርሰው፣22 መንገድን እርምጃ
ይጨርሰው፣ ቀለብን23 ጥርስ ይጨርሰው፣ እድሜን24 ሌሊትና ቀን ይጨርሱት።
አራት ቢመጣ ከአራት መገለጫዎች ጋር ቢቀበሉት ይሻል ፡- ወዳጅ ቢመጣ ፍቅርን
ያግኙ፣

በፍቅር የተቀበሉት ወዳጅ ይሻል፣ መከራ25 ቢመጣ ትዕግስትን ያግኙ -

በትዕግስት የተቀበሉት መከራ ይሻል፣ የሰላት/ ፀሎት ወቅት ቢመጣ ውዱእን ያግኙ ከውዱእ ጋር የገባ የሰላት ወቅት ይሻል፣ ሞት ቢመጣ ሸሐዳን ያግኙ - ከሸሓዳ ጋር
የመጣ ሞት ይሻል።
የአሊፍ(ፊደል)

ቤት

ከአራት

ጋር

ይመሳሰል-

ሦስት

ነጥብ

ያለው

አስተማሪ/ከሊቃውንት ጋር ይመሳሰል፣ ሁለት ነጥብ ያለው ከተማሪ ጋር ይመሳሰል፣
አንድ ነጥብ ያለው ከአድማጭ ጋር ይመሳሰል፣ ምንም ነጥብ የሌለው ከባላገር ጋር
ይመሳሰል።

19

ኢምራን እንደስልጣን ተርጉሞታል
ኢምራን እንባለፀጋ ተርጉሞታል
21
ኢምራን እንደ እድል ተርጉሞታል፣
22
እንደ ኢምራን መንገድን ጉዞ/እርምጃ ይጨርሰው
23
ኢምራን ሃብት ብሎ ተርጉሞታል
24
ኢምራን ህይወት ብሎ ተርጉሞታል
25
ኢምራን መጥፎ ዕድል ብሎ ተርጉሞታል
20

30

በአራት ሁኔታዎች አራት ነገሮችን የተመኘ የማይቻልን/የማይገኝን ከጀለ በዚህች ምድር ላይ ሳለሁ ችግር አይድረስብኝ የሚል የማይቻልን ተመኘ፣ ከፍጥረታት
ጋር እየኖርኩኝ

ቁጣ አይድረስብኝ ያለ የማይቻልን ተመኘ፣ የፈጣሪን ትዕዛዛትና

ክልከላዎች አልቀበልም ብሎ ገነትን የተመኘ ሊፈፀም የማይቻልን ተመኘ፣ አማኝን
አስቸግሮ የፈጣሪን ውዴታ ላገኝ ብሎ ያሰበ የማይቻልን ተመኘ፡፡
አራቶቹ ጥፋት ሲሆኑ [ሌሎች] አራቶች የጥፋት ጥፋቶች ናቸው፡- በክረምት
አለማረስ ጥፋት ነው፤ ዘርን ያለመዝራትም የጥፋቶች ጥፋት ነው፣ መስጊድ ሔዶ26
ያለመስገድ ጥፋት ነው፤ ፀሎትን መተው የጥፋቶች ጥፋት ነው፣ በአቅራቢያ በሚገኝ
የቁርዓንና የእውቀት27 ማዕከል ያለመማር ጥፋት ነው፤ ከራስ ሻል ባለው ያለመማር
የጥፋቶች ጥፋት ነው፣ ዘካ ያለማውጣት ጥፋት ነው፤ ለሚገባቸው ሰዎች ያለመስጠትም
የጥፋቶች ጥፋት ነው፡፡አራት ያለው በቅርቢቱ ዓለም28 መኖሪያ አለው - ትልቅ ማረሻ፣
ጥንድ በሬ እንዲሁም ውሃ ያለውና አረም ያረመ29።
አራት ያለው የወዲያኛው ዓለም መኖሪያ አለው - በትዕግሰተኝነቱ እንደ መሬት
ቻይ የሆነ፣ በቀን የአምስት ጊዜ ሰላቱን በጉጉት ተጠባብቆ በአግባቡ የሚፈጽም፣
ምእመናን በየጊዜው የሚጠይቅ/የሚጎበኝ30፣ ቅናትና ኩራትን ከራሱ ያስወገደ።

26

ኢምራን በሐጅ ጉዞ ተርጉሞታል
ከፀሃፊው የሁለተኛ ዲግሪ ጥናታዊ ጽሁፍ የኢምራን ልዩነት አለው
28
ኢምራን እንደ የባለጸጋ መኖሪያ ብሎ ተርሞታል
29
ቸሩሊ ባዶውን አልፎታል
30
የቸሩሊ ማስተካከያ ያሻዋል
27

31

በአራቱ መስተጋብር አራቶችን ያገኙ ፡- በሰማይና በመሬት ፀጋ (ዝናብ)
መስተጋብር የእጽዋትና የእንስሳት ርቢና ምርትን ያገኙ፣ ብዕርና ወረቀት መስተጋብር
እውቀትና ቁርዓንን ያገኙ፣ ወንድ አማኝና ሴት አማኝ መስተጋብር ወንድ አማኝና ሴት
አማኝን ያገኙ፣ [ለአልሏህ ብለው በመፈለግ] ከወዳጅ ጋር ቢገናኙ የአልሏህን ውዴታ
ያገኙ፡፡
አራቶችማ በአራቶች ዘንድ እገዳ አለባቸው ወደ አራቶች እንዳይሄዱ -/አራቶች
በአራት ይታገዱ/ - መናፍቅ ወደ አማኝ እንዳይሄድ ከእርሱው ብጤ መናፍቅ ዘንድ ማገጃ
አለበት፣ ኃጢኣት ዘንድ ማገጃ አለ ወደ ፀሎት እንዳይሄድ፣ እሳት ዘንድ ማገጃ አለ ወደ
ገነት እንዳይሄድ፤ ለአማኝማ የእርሱ ብጤ አማኝ ዘንድ ማገጃ አለ ወደ መናፍቅ
እንዳይሄድ፣ ፀሎት ዘንድም ማገጃ አለ ወደ ኃጢኣት እንዳይሄድ፣ መላእክት ዘንድ ማገጃ
አለ ወደ ሰይጣን እንዳይሄድ፣ ገነት ዘንድም ማገጃ አለ ወደ ገሃነም እንዳይሄድ፡፡
ለአራቶቹ አራቶች በቂ ናቸው - ለኣጋርነት ኪራመን ካቲቢን በቂ ነው ፣
ለማህበራዊ ጉዳይ ቁርዓን በቂ ነው፣ ለምክር ሞት በቂ ነው፣ ለትምህርት አላፊው ዓለም
በቂ ነው፡፡
የአራቶች ውዴታ ከአራቶች ጋር ያውል - የወተት ውዴታ ከጡት ጋር ያውል፣
የማር ውዴታ ከዛፍ ጋር ያውል፣ የመናፍቅ ውዴታ ሰባቱ ገሃነም ጋር ያውል፣ የአማኝ
ውዴታ ከስምንቱ ገነት ጋር ያውል።
አራቶች በሌሎች አራቶች አያንዣብቡ ፡- እርግብ እሬሳ ላይ አያንዛብብ፣ ጥንብ
አንሳ በእህል ማሳ ላይ አያንዣብብ፣ አማኝ በሰባቱ ገሃነም ላይ አይንዣብብ፣ መናፍቅ
በስምንቱ ገነቶች ላይ አያንዣብብ።

32

አራቶቹ አራት ነገራቶችን አያበቅሉ ፡ በውስጥ መዳፍ ፀጉር አያበቅል፣ በባህር
ውስጥ የግጦሽ ሳር አያበቅል፣ የመናፍቅ ልብ ቀና ሃሳብ አያበቅል፣ በአማኝ ልብ ውስጥ
ክፋት አያበቅል።
አማኝማ ሦስቱን ሊያደርግ ይመጣ - እንደ እናት ሊያጠባህ ይመጣ፣ እንደ
አባት ሊያስደስትህ ይመጣ፣ እንደ ውሃም ሊያጠራህ/ሊያፀዳህ ይመጣ፡፡ መናፍቅማ
ሦስቱን ሊያደርግ እሱ ይመጣ - እንደ ጅብ ሊበላህ ይመጣ፣ እንደ እባብ ሊነድፈህ
ይመጣ፣ እንደ ውሻና አሳማ ሊያቆሽሽህ/ሊያነጅሰህ ይመጣ።
ሦስቶቹ የአማኝ ባህሪያት - በአልሏህ ትዕዛዛትን መፈፀም እና ከአልሏህ
ክልከላዎች መራቅን [በሌሎች] ቢታወስ እነኚህኑ ጠብቆ ይፈፅማል፣ ምክርና እገዛም
ከእርሱ ብትጠይቅ አይነፍግህም፣ ከአልሏህን እና ከነቢዩ የሚያቀራርቡትን ባህሪ ሁሌም
ይጨምራል፡፡
ሦስቶቹ የመናፍቅ ባህሪያት - የአልሏህ ትዕዛዛትን መፈፀም እና ከአልሏህ
ክልልከላዎች መራቅን [በሌሎች] ቢታወስ እነኚህኑ የማይፈጽም፣ ምክርና እገዛም ከእርሱ
ብትጠይቅ የማይሰጥ፣ ከአልሏህ እና ከነቢዩ

የሚያራርቁትን ምግባሮች ሁሌም

ይጨምመራል።
ሦስቶቹ የአማኝ ባህሪያት - አማኞች ሲራራቁ መነፋፈቅ፣ ሲገናኙ አልሏህንና
ነቢይዩን ማውሳት ማብዛት ፣ [አንዳቸው ከሌላቸው] ሲለያዩም አለመተማማት።
ሦስቶቹ የመናፍቅ ባህሪያት - [መናፍቃን እርስ በእርሳቸው] ቢራራቁ
አለመነፋፈቅ፣ ቢገናኙ አሉባልታ ወሬ ማባዛት፣ ሲለያዩም መተማማት።
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አማኝ ሦሥቶቹ

ቤቶች ይገባ - ቢያገኝ የምስጋና ቤት ይገባ፣ ቢያጣም

የትዕግስት ቤት ይገባ፣ ቢሞትም ስምንት ገነት ይገባ፤
መናፈቅማ ሦስቶቹ ቤቶች ይገባ - ቢያገኝ የኩራት ቤት ይገባ፣ ቢያጣማ
የሌብነት ቤት ይገባ፣ ቢሞትም ሰባቱ ገሃነም ይገባ።
ሦስቶቹ የሊቃውንት ባህሪያት - ከራስ ከሚልቅ መማር፣ የሚልቁትንም
ማስተር፣ ለአጠቃላይ ፍጥረታት ደግንም መመኘት።
ሦስቶቹ የፃድቅ ባህሪያት - ከውዱእ ጋር መቀመጥ፣ ከራስ ጥቅም ይልቅ
የአልሏህን ትዕዛዝ31 ማስቀድም፣ የትኛውንም ጉዳይ ወደ አልሏህ መመለስ32።
ሦስቶቹ የነቢያት ባህሪያት - ልቦናቸው አመስጋኝ፣ አካለሥጋቸው ታጋሽ፣
አንደበታቸዉም33 [ፈጣሪን] አስታዋሽ።
በሦስቱ ረድዔትን ጠይቁኝ! በሦስቱ ፍሩኝ34! በሦስቱ አጥሩኝ! - አለ አልሏ፡፡
በሦስቱ ረድዔትን ጠይቁኝ፡ - በሰላት በፆም እና በምትመፀውቱበት (ሰደቃ) ረድዔትን
ጠይቁኝ! - አለ አልሏህ፣ በሦስቱ ፍሩኝ አለ አልሏህ - ብልከው ባዶ የማይመለሰው
እዝራኢል አለኝ በእርሱ እዝራኢል ፍሩኝ! - አለ አልሏህ፣ ከተለኮሰ ጀምሮ ጠፍቶ
የማያውቅ እሳት አለኝ በዚሁ እሳቴ ፍሩኝ! - አለ አልሏህ፣ [አጥፍታችሁ] ካልቀጣሁዋችሁ
ቅጣቱ ስልሚጠብቃችሁ ካልቀጣሁዋችሁ ፍሩኝ! - አለ አልሏህ፣ በሦስቱ አጥሩኝ!- አለ
አልሏህ ፡- አንድን ቤት ያለምሰሶ ማቆም አትችሉምና ያለምሰሶ ሰባቱን

ሰማያት

ባቆምኩበት ችሎታዬ አጥሩኝ! - አለ አልሏህ፣ አንድን ቆዳ ያለ ችካል መወጠር
አትችሉምና ያለችካል ሰባቱን መሬት በወጠርኩበት/በዘረጋሁበት ችሎታዬ አጥሩኝ!” - አለ

31

ኢምራን ፋቃድ ብሎ ተርጉሞታል
ኢምራን እርዳታ ብሎ ተርጉሞታል
33
ኢምራን በአመስኝ ተርጉሞታል
34
በፀሃፊው ሁለተኛ ዲግሪ ጥናት ‹‹አሊፍ ያእ/(  ››)إيአለው
32

34

አልሏህ፣ ከቤታችሁ አንድ እንግዳ ቢመጣባችሁ ምን እናርግ በሚል ሚስትና ባል
ትመካከራላችሁ፤ መላውን ፍጥረታት ያለምክር ሲሳይን በሚችርበት ችሎታዬ አጥሩኝ! አለ አልሏህ፡፡

(በአረብኛ)፡ በአው አብዱረህማን አል ዐራሺይ በአቢሲኒያ ቋንቋ የተዘጋጀው ኪታብ አልፈራኢድ በዚሁ ተፈጽሟል አልሏህ በርሳቸው ተጠቃሚዎች ያድርገን! አሚን!
(በአረብኛ) በጣም አዛኝ በጣም ሩህሩህ በሆነው በአላህ ስም እጀምራለሁ
ይህ ኪታብ አል-ፈራኢድ በፈቂህ ጠይብ አል-ወናጊይ አል-ሰድሪይ የተዘጋጀ ነው፡፡
አልሏህ በርሳቸውተጠቃሚዎች ያድርገን! አሚን!
(በአረብኛ) በጣም አዛኝ በጣም ሩህሩህ በሆነው በአላህ ስም እጀምራለሁ
(በሀረሪ)፡- ገነትን መግባትና ከገሃነም መጠበቅ በአልሏህ በማመንና በመፍራት
ነፃ የሆኑትንም ሆነ ያልሆኑትን ተባዕትም ሆኑ እንስት ማንኛቸውም “ለአልሏህ ታዛዥ
እሆናለሁ” በማለት [አልሏህን] ሲገዙት ነው፡፡
አልሏህ ባሪያው ላይ የጣለው የመጀመሪያው ግዴታ እርሱን ማወቅን ነው፡፡

አልሏህን ማወቅ እንዴት ነው ብለህ ብትጠይቅ ይህ እውቀትም አልሏህ ካወረደው እና
መልዕክተኛው ካስተማሩት ነው፡፡ “አልሏህም ምን አወረደ?” ብለህ ብትጠይቅ! ‹”እኔን
የሚያውቀኝ ባሪያ ትዕዛዞቼን የሚፈፅም ከከለከልኳቸው ነገሮችም የሚርቅ ሲሆን፤
የማያውቀኝ ደግሞ ትዕዛዞቼን የማይፈጽም ከክልከላዎቼም የማይታቀብ ነው” አለ
አልሏህ፡፡

35

“መልዕክተኛውስ ምን አሉ?” ብለህ ብትጠይቅ - “ ፈጣሪውን ሳያውቅ በመላ
አካላተ ሰውነቱ የሚገኙ ጅማትና አጥንቶቹ ተበጣጥሰውና ተቆራርጠው እሰኪደቁ ድረስ
ተግባረ አምልኮን ቢያከናውን በአምልኮ ከፈጣሪው መራቅ እንጂ

ቅርበት

አይታከልለትም” ብለዋል መልዕክተኛው፡፡
“ፈጣሪን ማወቅ እንዴት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ፣ አላህ አንድ ነው፤ (በአረብኛ)

አልሏሁ አሀዱን ዋሂዱን፤ ፈርዱን'፤ ሷመዱን፤ ዛሂሩን፤ ባጢኑን፣ለም የሊድ፤ ወለም
ዩለድ፤ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሀድ፡፡
“አልሏህ ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ! አልሏህ ማለት ሁሉን
የፈጠረ ለሁሉም [ፍጥረታት] [ሲሳይን] እየቸረ የሚያቆይ፣ ሞትን የፈጠረና ሟች የሆነ
ሁሉን የሚያሞት ተነሺ የሆነ ሁሉን የሚቀሰቅስ አምልኮውም ሙሉ በሙሉ በሁሉም
[ተገቢና] ግዴታ የሆነለት ማለት ነው፡፡
“አልአሀድ [/األحد/] ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ

ብቻውን

የሆነና አጋር/ሸሪክ ብጤ አምሳያ የሌለው፤ መኖሩ ግልጽ የሆነና ጅማሮ የሌለው፤ ግኝነቱ
አንዴ ተከስቷል ከመባል የጠራ፤ ከነገሮች የሚመነጭ ከመሆንም የጠራ፤ ከነገሮች ጋር
ግንኙነት ያለው ከመሆንም የጠራ፤ በምድር ላይ፣ በሰማይ ላይ ፣ በዐርሽ ላይ፣ በኩርሲ
ላይ በላይ፣ በታች፣ ቆሞ፣ ተቀምጦ፣ በነገሮች ውስጥ ሰፍሮ፣ ሰክኖ፣ ተንቀሳቅሶ አለ
ከመባል የጠራ ፤

እርሱ ከዓለም፣ ከፍጥረታቱ ጋር ተቆራኝቶ፣ ተነጥሎ፣ ተራርቆ፣

ተቀራርቦ አለ ከመባል የጠራ የሆነ ማለት ነው፡፡

“ዋሂድ ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ ከየትኛዉም ህይወት ጋር
የማይመሳሰል ህይወት ያለው፤ ከየትኛውም እውቀት ጋር የማይመሳሰል እውቀት ያለው፤
ከየትኛውም ከላም ጋር የማይመሳሰል

ከላም ያለው፤ ከየትኛውም ኢራዳ ጋር

የማይመሳሰል ኢራዳ ያለው፤ ከየትኛውም ችሎታ ጋር የማይመሳሰል ችሎታ ያለው፤
ከየትኛውም ማየት ጋር የማይመሳሰል የሆነ ማየት ያለው፤ ከየትኛውም መስማት ጋር
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የማይመሳሰል የሆነ መስማት ያለው፤ በመሬት ፣ በሰማይ ፣ በዐርሽ፣ በኩርሲይ ላይ
ያለውን ሁሉ የሚያውቅበት ፍፁማዊ እውቀት ያለው፤ ፍጥራታትን ከአንድ ሁናቴ ወደ
ሌላኛው ሁናቴ የሚቀይርበት

ፍፁማዊ ችሎታ ያለው፤ እውነታዉን በአእምሯዊው

ፍካሬያችን ልንደርስበት የማይቻል የሆነ ማለት ነው፡፡

“ፈርድ ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ በምድር ላይ፣ በሰማይ ላይ፣
በዐርሽ ላይ፣ በኩርሲይ ላይ፣ በገነት ላይ፣ በገሃነም ላይ ስልጣን ያለው፤ በስልጣኑም
አንድም አጋር የሌለው ማለት ነው፡፡

“ሰመድ ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ ለሁሉም ፍጥረታት
አስፈላጊያቸውና መጠጊያ የሆነ፣ ምግብም ሆነ መጠጥ፣ አልባሳትም ሆነ ሚስት እንዲሁም
ወንድምና እህት አንዳቸውም የማያሹት ማለት ነው፡፡

“ዛሒር ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ የእርሱ መኖር ጥርጣሬ
የሌለውና ያልነበሩትን እንዲከሰቱ የሚያደርግ ማለት ነው፡፡

“ባጢን ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ በዓይን እይታችን ልናየው
የማይቻለን፣ በጆሮ ስሚም ሰምተን ልንደርስበት

የማይቻለን፣ በአእምሮ አሰላስለን

ሊንደረስበት የማይቻልን ልቦናችንን የሚያውቅ የሆነ ማለት ነው፡፡

“ለም የሊድ ወለም ዩለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሀድ ማለት ምን
ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ ለየትኛውም ልጆች አባት ያልሆነ፣ ለየትኛውም አባት
እርሱም ልጅ ያልሆነ፣ ከፍጥረታት የመነጨ ያልሆነ፤ ለፍጥረታትም ምንጭ ያልሆነ
ማለት ነው፡፡
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በመቀጠልም

አልሏህ በባሪያው ላይ የደነገገበት ግዴታ በእርሱ እንዲያምን ነው፡፡

“በእርሱ [በአልሏህ] ማመን ማለት እንዴት ነው የሚፈፀም?” ብለህ ብትጠይቅ “እኔ
በአልሏህ አምኛለሁ፣ በመላዓክቶቹ፣ በመጽሐፎቹ፣ በመልዕክተኞቹ፣ በመጨረሻው ቀን
እና ከሞት በኋላ በመቀስቀስ እንዲሁም በብያኔ/ፍርጃ ጥሩም ይሁን መጥፎ ወይም
አስደሳች አሊያም አሳዛኝ በአላህ ውሳኔ መሆኑን፣ እንዲሁም በብዕርና በለውሐል ማህፉዝ
አምናለሁ፣ [አልሏህ] ሕጋዊ በማድረግ በፈቀዳቸው እና እርም በማድረግ በከለከላቸው
አምናለሁ፣ እንዳምንባቸው ግዴታ አድርጎ በደነገጋቸው ሁሉም ነገሮች አምናለሁ፡፡ በእኔ
እና በእስልምና እምነት መካከል ከሚጋረጡ ተግባራት፤ ቃላት፤ አመለካከቶች እና
ማናቸውም ነገሮች እጠበቃለሁ፡፡ “ይህስ ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ ይህ ማለት
የአላህን አንድነት እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ቁጥራቸውን እርሱው ብቻ
የሚያውቀው መላዕክቶች መኖራቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ቁጥራቸውን
እርሱው ብቻ የሚያውቀው

መጽሐፍቶች መውረዳቸው እውነት መሆኑን ከልቤ

አረጋግጣለሁ፤ ቁጥራቸውን እርሱው ብቻ የሚያውቀው ነቢዮች መኖራቸው እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ከእነዚህም የታወቁት ነቢያትም አንድ መቶ ሺህ፣ ሃያ ሺ፣
አራት ሺ መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ከታወቁት ነቢዮች ሦስት
መቶ አስራ ሦስቱ መልዕክተኞች መሆናቸውን ከእነዚህም ውስጥ ሰባቱ መልዕክተኞች
የፅናትና ቁርጠኝነት መገለጫ ባለቤቶች ሲሆኑ ሙሐመድን፣ ፈጣሪ ደረጃቸውን ከፍ
በማድረግ ህዝባቸውን በጠሉት ነገር ይጠብቅላቸውና፣ ከሁሉም በላይ ተወዳጁና
ተመራጩ መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ በመቀስቀሻው ዕለት
በአልሏህ ባሪያ ላይ የፍርድ ውሳኔ እንደሚሰጥበት እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤
ጥሩም ይሁን መጥፎ፣ አስደሳችም ይሁን አሳዛኝ ክስተት ከአልሏህ መሆኑ እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ የአልሏህ ባሪያ መጨረሻው ተድላ ይሁን ሰቆቃ፣ የቆይታ
ዕድሜውና

ሲሳዩ፣ እያንዳንዱ እርምጃዎቹም ሆኑ የሕይወት እንቅስቃሴውና

እረፍቱ/እንቅልፉ በለውሃል ማህፉዝ ላይ ባሪያው ከመፈጠሩ በፊት በብዕር የተፃፉ
መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ አልሏህ የተፈቀደ/ሕጋዊ ነው ብሎ
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የበየነው ሕጋዊ መሆኑ እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ አልሏህ ክልክል/እርም ነው
ብሎ የበየነው እርም መሆኑ እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ እውነት የሆኑ
ነገራቶች ሁላ እውነት መሆናቸውን እውነት/ትክክል መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ።
አማኝን ከእስልምና የሚያስወጣ በተግባር ወይም በቃል ወይም በእምነት ይገለፃል፡፡
ስለተፈቀዱትና ሕጋዊያን እንዲሁም ስለተከለኩትና እርም የሆኑት ጉዳዮችን
አስመልክቶ በአማኝ ላይ እንደተጣሉ ግዴታዎች መመልከት እንጂ ቸል አይሉ፣ አልሏህ
የሚወደውን መውደድ አልሏህ የሚጠላውን መጥላት ፍቅርና ጥላቻን ስለአልሏህ ብለው
ያደርጉ፣ በሐሰት፣ በሐሜት፣ በስውር ጨለማ ኃጢኣት ላይ ቢወድቁ ወይም ቢሰሙ
በልቦና ማስታወስ “ይህቺስ ትንሽ ኃጢኣት ነች” ያለማለት፣ “በዚህች ትንሸዬ ኃጢኣት
ምክንያት በፍትሐዊነቱ ይቀጣኛል” በማለት ፈሪሐ ፈጣሪነትን በልቦና በማሳደር ‹”መሐሪ
ስለሆነ ይምረኛል” በማለት ተስፋችንን ከፈሪሃ ፈጣሪ ልቦናችን ጋር በእኩልነት ማጠመር
ይገባል35። ገነትና ገሐነም በውስጣቸው ከያዟቸው ነገራቶች ጋር ለዘላለማዊነት
ተፈጥረዋልና የማያልቁ መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ህይወት
ባላቸው ነገራቶች ሁሉ ሞት ተበይናለች የመሞት ትዕዛዝ በተላለፈባት ሩህም ከሰውነት
ወጥታ ወደ ሰማይ ስትወሰድ ‹‹ሞቷል›› ማለት [ሞትን መቅመስ] እውነት መሆኑን ከልቤ
አረጋግጣለሁ፤ “ወጣት ይሁን አዛውንት ሟችን ስለፈጣሪው፣ ስለነቢይ፣ ስለመጽሐፍ፣
ስለቂብላ እና ስለወንድሞች ከመቃብሩ መላዕክቶች መጥተው ተጠያቂ በመሆኑ [ሟችን]
መላዕክቶች ይጠይቁታል” ማለት እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ [“መላዕክቶቹ
ሟችን ለሚጠይቁት ጥያቄ] መልሱ ምድነው?” ብለህ ብትጠይቅ መልሱ የሚከተለው
ነው፡-

35
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(በአረብኛ) አልሏህ [ፈጣሪ] ጌታዬ ነው፤ ሙሐመድ የእኔ [ለእኔ የተላከ] ነቢይ
ነው፤ እምነቴ እስልምና ነው፤ ቁርዓን36 መመሪያዬ ነው፤ እንዲሁም አማኞች/ሙስሊሞች/
ወንድሞቼ ናቸው፡፡
(በሀረሪኛ) መቃብር የጀነት ጨፌ ወይም [የገሃነም] ጉደጓድ በመሆኑ “[ሞቶ]
የተቀበረ ባሪያ በደስታ ወይም በጭንቅ ውስጥ” ነው ማለት እውነት መሆኑን ከልቤ
አረጋግጣለሁ፤ “ከቀና ጎዳና ውጪ አልሏህ አድርጎት የአልሏህን ባህሪ አጉድፎ ሳያጠራ
የመጨረሻውን ሞትን የቀመሰ ባሪያ ትልቅ ክስረት/ጭንቀት ውስጥ ነው” ማለት እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ “አልሏህ ወደ ቀና ወደ ሆነው ጎዳና መርቶት በትክክለኛ
እምነት ላይ ሆኖ የሞተ ባሪያ ማብቂያ የሌለው ፍፁማዊ ደስታ ላይ ነው” ማለት እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤
አፈር ሆና የነበረች ሰውነት፣ ተበጣጥሰው የነበሩ አካላት፣ በነው የነበሩ ፀጉርና
አጥንት በኃይለኛ እስትንፋስ ተስፈንጥረው እንደተወረወሩ ሩህም ተመልሳ ህይወት ዳግም
በውስጣቸው ተዘርቶ በፍርዲቱ ቀን ከቀብር መቀስቀስ አለ” ማለት እውነት መሆኑን
ከልቤ አረጋግጣለሁ፤..

…...ግኝነቱ ጅማሬ የሌለው የሆነ፣ ዘውታሪ የሆነ፣ አካልም ጀውሐርም ያልሆነ፣ ስድስቱ
አቅጣጫዎች የሌለው ፣ ቦታም የሌለው፣ ከመቀየር የጠራ የሆነ አልሏህን ምእመናን በወድያኛው
ዓለም ያያሉ። ..

36

በቼሩሊ ትርጉም ታልፏል፡፡

40

የእስልምና መሠረታዊ ግዴታዎች ስንት ናቸው?” ቢሉ አምስት ናቸው፡- ሸሓዳ
[መመስከር]፣ ሰላት መስገድ፣ ፆም መጾም፣ ዘካ ማውጣት፣ ሐጅ አቅም ከፈቀደ ማድረግ፡
፡የእነዚሁ አምሰት ግዴታዎች ዋና አካል የሆኑ ሃያ አምስት ግዴታዎችም ፡-

ሸሓዳ

እንዴት እንደሚባል መማርና በማለት [መመስከር] እንዲሁም ይኸው የተባለው
ምስክርነትም ለእርሱ አንድ ፈጣሪ ብቻ እና ፈጣሪ ሌላ ቢጤ የሌለው መሆኑን [ማወቅ]
ፍፁማዊና መሠረታዊ ነው፡፡ መፀዳት ግዴታ መሆኑን ማወቅ፣ እንዴት እንደሚፈፀም
መማር እና ቀጥሎም ልብስን (ሰውነታችንን ቀጥሎም ልብስን እንዴት እንደምናፀዳ

መማርና) ማናቸውም የሚፈጸሙ ተግባራት የፈጣሪን ውዴታ በመሻት ብቻ መፈፀም
እንደሚገባ ማወቅ፤ ፀሎት [ሰላት] ግዴታ መሆኑን ማወቅ እንዲሁም እንዴት
እንደሚፈጸሙ መማርና እነርሱንም መተግባር፣ ፀሎት የሚፈፀመው ለአንድ ፈጣሪ ብቻ
መሆኑን ማወቅ፣ ፆም ግዴታ መሆኑን ማወቅ፣ እንዴት እንደሚተገበር መማርና
መተግበር፣ የመፆም ተግባር የሚፈፀመው ለፈጣሪ ብቻ መሆኑን ማወቅ፣ ዘካት ማውጣት
/መመጽወት ግዴታ መሆኑን ማወቅና እንዲሁም እንዴትና ለማን ዘካ እንደምንሰጥ ማወቅ
እና መስጠት፣ ዘካትም የሚሰጠው ለአልሏህ ውዴታ ብቻ መሆኑን ማወቅ፣ ወደ ሐጅ
መሔድ ግዴታ መሆኑንና እንዴትም እንደሚፈጸም በማወቅ ለፈጣሪ ብቻ ብሎ ወደ ሐጅ
መሔድ፡፡
.....የውሃ ዓይነቶች ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው፡፡ አንደኛው ከመሬት ውስጥ
የሚመነጨው እና ሌላኛው ከሰማይ የሚገኘው ነው፡፡ ከመሬት ውስጥ የሚመነጩትስ
ስንት ዓይነት ናቸው? አራት ፡- የምንጭ ውሃ፣ የወንዝ ውሃ እና የባህር ውሃ ናቸው፡፡
ከሰማይ የሚገኘውስ ስንት ዓይነት ነው? ሦስት ፡- የዝናብ ውሃ፣ የበረዶ ውሃ እና “ማእ
አል-ተልጅ” የሚባለው ውሃ ዓይነት ናቸው፡፡ እነኚህ ውሃዎች በስንት ዓይነት ምድቦች
ይመደባሉ? በአራት ምድቦች ሥር ፡- ንፁህ የሚያነፃ፣ ንፁህ ነገር ግን የማያነፃ፣ ንፁህ
ያልሆነ እና መክሩህ የሆነ ውሃ ናቸው፡፡
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ለስግደት መፀዳት (ውዱእ) ለመፈፀም አግባብነት ያላቸው የውሃ መያዣ ቁሶች
ስንት ናቸው? ሦስት ፡- ከማዕድናት፣ ከእፅዋትና ከእንስሳት ተዋጽኦ የተገኙ የውሃ
መያዣዎች ናቸው፡፡ ለስግደት መፀዳቱ ውድቅ የሚያደርጉ የውሃ መያዣ ዓይነቶች ስንት
ናቸው? ሁለት ፡- የወርቅ እና የብር ውሃ መያዣዎች ናቸው፡፡ የመፀዳጃ ቤት
ፅዳት/ኢስቲንጃእ/ አጠቃቀም መስፈርቶች ምን ምንድ ናቸው? ሰውነትን

በመፈተግ

በአይን የሚታየውን ማስወገድ እንዲሁም ጠረኑንም ማጥፋት ናቸው።የውዱእ ሱንና
ስንት ናቸው? አስር ፡- በቅድሚያ ቢስሚላሒ አል-ረህማኒ አል-ረሒም ማለት፣ እጆችን
ማጠብ፣ አፍን መጉመጥመጥ፣ ውሃን ወደ አፍንጫ መሳብ፣ ጆሮን ማጽዳት፣ ፂም በውሃ
እንዲዳረስ ማድረግ፣ የእጅና የእግር ጥፍሮች ውስጥ ውሃ እንዲደርስ ማድረግ፣
ጭንቅላትን (ፀጉር) በውሃ ማበስ፣ በዚሁ ሒደት እስከ እግሮች ቀኝን በማስቀደም
በተመሳሳይ መልኩ ይህንኑ መፈፀም እና እነዚህን [የጽዳት/ውዱዕ] ተግባራት ለመፈፀም
አስቀድሞ ሆን ብሎ መወጠን/መነየት፡፡ የውዱእ መፀዳት አፈፃፀም ግዴታዎች ስንት
ናቸው? ስድስት ፡- መጀመሪያ ለሶላት ጠሃራን መነየት (ማሰብ/ኒያ)፣ ፊትን መታጠብ፣
እጆችን

ክንድን ጨምሮ መታጠብ፣ ፀጉርን ማበስ/ማርጠብ፣ እግሮችን አስከ

ቁርጭምጭሚት ማጠብ እና ቅደም ተከተሉን መጠበቅ፡፡ ውዱዕን የሚያበላሹ ነገሮች
ስንት ናቸው? አምስት ፡- ከሁለቱ በአንዱ [ከሽንትና ሰገራ መውጫ] የወጣ ነገር፣ ብልት
ወይም ሰገራ መውጫን ያለግርዶሽ በውስጥ መዳፍ መንካት፣ ለአቅመ ሄዋን የደረሰች
የባዳ ሴት ልጅ ሰውነት ያለ ግርዶሽ መንካት፣ እንቅልፍ [ፈስ ሊያመልጥ በሚችልበት
መልኩ] እና ህሊናን መሳት ውዱእን ያበላሻል፡፡ ውዱእ የማያበላሹ ሴቶች ስንት ናቸው?
ሁለት ፡- በሥጋ ዝምድና ምክንያት እና በሌላ ምክንያት የማያበላሹ ሴቶች ናቸው፡፡
በሥጋ ዝምድና ምክንያት ውዱእ የማያበላሹ ሴቶች ስንት ናቸው? ስድስት ፡- እናት፣
እህት፣ የአባት እህት፣ የእናት እህት፣ የወንድም ሴት ልጅ፤ በሌላ ምክንያት ውዱእ
የማያበላሹ ሴቶች ስንት ናቸው? ስድስት ፡- ጡቷን ያጠባችው ሴት፣ የእናት ጡትን
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የጠባች ሴት ልጅ፣ የአባት ሚስት፣ የሚስት ሴት ልጆች፣ የልጅ ሚስት እና የሚስት
እናት ናቸው፡፡ ውዱእ የማያበላሹ የባዕድ ሴት ልጅ የሰውነት አካላቶች ስንት ናቸው?
አራት ፡- ጥርስ፣ ጥፍር፣ ፀጉር እና ለአቅመ-ሄዋን ያልደረሰች ሴት ልጅ፡፡ ለሰላት አስፈላጊ
ቅድመ-ሁኔታዎች ስንት ናቸው? አራት ፡- አቅመ-አዳም/ሄዋን መጠን ማድረስ፣ ትክክለኛ
አእምሮ ያለው መሆን ላይ፣ ሰውነትና ልብስ ጦሃራ መሆን እና ሙስሊም መሆን፡፡
የሙከለፍ ቅድመ-ሁኔታዎች ስንት ናቸው? ሦስት ፡- አቅመ-አዳም/ሄዋን
ማድረስ፣ ትክክለኛ አእምሮ ያለው መሆን እና ስለ ፈጣሪ እና መልዕክተኛው መስማት፡፡
ሙከለፍ ሊፆም ግዴታ የሚሆኑበት በስንት ቅድመ-ሁኔታዎች ነው? ሦስት ፡- አዲስ [ወር
ጅማሮ] ጨረቃን ማየት፣ [እምነት ሊጣልበት የሚችልና] ጨረቃን ያየን ሰው
ማየት/ማግኘት ወይም [ከረመዳን ወር በፊት የሚገኘውን] የሻእባን ወርን ሰላሳ ደፍኖ
በማጠናቀቅ ነው፡፡
...ግኝነቱ ጅማሬ የሌለው የሆነ፣ ዘውታሪ የሆነ፣ አካልም ጀውሐርም ያልሆነ፣
ስድስቱ አቅጣጫዎች የሌለው ፣ ቦታም የሌለው፣ ከመቀየር የጠራ የሆነ አልሏህን
ምእመናን በወድያኛው ዓለም ያያሉ። ..
የደንብ መደቦች አምስት ናቸው ፡- አስገዳጅ፣ ክልከላ፣ ሱንና፣ የተነቀፈ እና
የሚፈቀድ፤ አስገዳጆች ምድናቸው? አስገዳጆች ቢፈፀሙ ምንዳን ሚያስገኙ እና
ያለመፈፀማቸው ደግሞ ኃጢኣት የሆኑ ናቸው፡፡
ክልከላዎችስ ምንድናቸው? ባለመፈፀማቸው ምንዳን አስገኚና መፈፀማቸው
ደግሞ ኃጢኣት የሆኑ ተግባራት ናቸው፡፡ ሱንና ምንድነው? መፈፀሙ ምንዳን የሚያስገኝ
እንዲሁም ያለመፈፀሙ ኃጢኣት ያልሆነ ማለት ነው፡፡
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የውሃ ዓይነቶች ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው፡፡ አንደኛው ከመሬት ውስጥ
የሚመነጨው እና ሌላኛው ከሰማይ የሚገኘው ነው፡፡ እነርሱም ሰባት ዓይነት ናቸው፡፡
ከመሬት የሚመነጩት የውሃ ዓይነቶች አራት ናቸው፡፡ ከሰማይ የሚገኙት ውሃ ደግሞ
ሦስት ዓይነት ናቸው፡፡…. የውሃ ባህሪያትም ሦስት ነው፡- የጠራ እና የሚያጠራ፣
[ሌላኛው ደግሞ በራሱ] የጠራ ነገር ግን የማያጠራ እንዲሁም ሦስተኛው በራሱም የጠራ
ያልሆነ ናቸው፡፡ የጠራ እና የሚያጠራ [ከዚህ በላይ እንደተመለከተው] በሁለት ምድቦች
የሚከፈሉ ናቸው፤ ምንም ባዕድ ነገር ሳይቀላቀልበት በራሱ የጠራ እና ትክክለኛ [ውሃ
ሲሆን] [ሌላኛም የውሃው መጠን] ከሁለት ቁልላህ የማያንሰው ነው፡፡
ሦስት ዓይነት የውሃ መያዣዎችም አሉ፡፡ [መገኛቸው] ከህይወት የለሽ ቁሳቁስ፣
ከዕፅዋት እና ከእንሰሳት የሆኑ ናቸው፡፡ ከህይወት የለሽ ቁሳቁሶች የሆኑ የማይንቀሳቀሱ
ናቸው፣ ከዕፅዋት የሚበቅሉ ሲሆኑ ከእንስሳት፤ህይወት ካላቸው፤

የሚገኙ ናቸው፡፡

“ከህይወት የለሽ ቁሳቁስ የሚገኙት በሦስት ይከፈላሉ ፡- የተከለከለ፣ የሚነቀፍ እና
የተፈቀደ ሲሆን የተከለከሉት ከወርቅ እና ብር የሚሰሩት ናቸው፡፡_......”
... ዉዱእ አምስት አለው፦ ፈርድ አለው፣ ሱና አለው፣ አህካም አለው፣ አስባብ
አለው፣ መክሩህ አለው፤ ፈርድስ ሁለት አለው፦ ሙላት አለው፣ ጉድለት አለው፤ ሙላቱ
ፊትን ከወደ ግንባር ጀምሮ በመነየት መታጠብ፣ እጆችን ክንድን ጨምሮ መታጠብ፣
ፀጉርን ማበስ/ማርጠብ፣ እግሮችን አስከ ቁርጭምጭሚት ማጠብ እና ቅደም ተከተሉን
መጠበቅ፤ መነየትን የሚያቆዩት አራቱ ነገራት፦ ሙስልም መሆን፣ ጤነማ አዕምሮ ያለው
መሆን፣ ለአቅማ-አዳም/ሄዋን መድረስ፣ በሚነየትበት ቦታ በመነየት፤ ሦስቱ የመነየት
ደንቦች፦ የፈርድ ቦታ፣ የሱና ቦታ፣ የመነየት ቦታ፤ ኒየ አደራረጉም ሁለት ነው፡ ውሃና እጅ
ከፊት ጋር እያገናኙ መነየት ነው።

የዓለማችን ጠባቂ ለሆነው አልሏህ ምስጋና ይግባው፣ በጸጋውና በችሮታው ጽሁፉ
ተጠናቋል፡፡
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2.1.3 ኪታብ አል-ፈራኢድ እንደ ማስተማሪያ ሰነድ
2.1.3.1 እንደ ዓይነተኛ የእውቀት ማግኛ ዘዴ፤
የተለያዩ የዕውቅት ማግኛ መንገዶች/ዘዴዎች

እንደሆኑ በብሩስ ገ. ቡቻናን

ከተገለፁተ የዕውቀት የሚገኝባቸው ስድስት ዘዴዎች37 መካከል የኪታብ አል-ፈራኢድ
ጽሁፍ ቢያንስ ሦስቱን ዓይነተኛ የዕውቀት ማግኛ ዘዴዎች ማለትም ከምሳሌ መማር
(learning from examples)፣ በአገናዛቢ-ማመሳሰል (learning by Analogy) እና ከጽሁፍ
(Learning from written text) ዕውቀት የማግኘት ዘዴን የሚወክል ነው፡፡ ይኸውም

ኪታብ አል-ፈራኢድ በመጀመሪያ ደረጃ በአቀራቡ በርካታ ምሳሌዎችን ያካተተ በመሆኑ
ከምሳሌ መማር (learning from examples) የሚያሟላ ሲሆን በተጨማሪም ከተለያዩ
ምሳሌዎቹም የማገናዘብና የማመሳሰል የሚጠይቁ በርካታ አባባሎች የተካተተበት በመሆኑ
የአገናዛቢ ማመሳሰያ ፣ በአገናዛቢ ማመሳሰል (learning by Analogy) ዘዴን የያዘ ነው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ኪታብ አል ፈራኢድ በጽሁፍ ደረጃ የተዘጋጀ በመሆኑ ከጽሁፍ (Learning
from written text) ዕውቀት የማግኘት ዘዴንም የሚያካትት ነው፡፡
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2.1.3.2 የእውቀት ማስተላለፊያ ልዩ ስልቱ፤
በአጭር መንገድ፣ የቋንቋ ውበቱ በሚስብና ማራኪ በሆነ ዘዴ ከመቀረጹም
በላይ ለማስታወስም አጋዥ ከሆኑት የተለየ ስልቶቹ መካከል በጥያቄና መልስ፣
በምሳሌያዊና እንዲሁም ቁጥራዊ አባባሎቹ ዋንኛዎቹ ሲሆኑ ከዚህም በተጨማሪ
ሌላኛው የተለየ ስልቱ መካከል ትምህርት በሚያስተላልፍበት ርዕሰ ጉዳዩ በርካታ
ቁምነገሮችን በመጭመቅ እና በማሳጠር እጥር ምጥን ባለ መልኩ ዜማዊና ማራኪ በሆነ
የስነ-ቋንቋ ውበትና ቅርፁ የተለየ የንግግር ስልትን በመጠቀም የቀረበ መሆኑም ጭምር
ነው፡፡
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2.1.4 የጽሁፉ ስነ-ቋንቋዊ ይዘት ማብራሪያ፤
soman yibu’ëir38 timisti39 halin
yibu’ ti‘assir halin yibu’ awwilgir
’iblis ma‘aldaw40 za‘aëadulo41 sut
gannet bar‘iw zikafatulo sa‘ti ‘aîab
bar‘iw

zaqofalulo

zisačewum

zola‘ewum

zalhesabubo

’artu

taëebalotzoma ‘ibadatin42 ma‘altu
ñe’otzo43

tasbihata

38

’istiëfarin

The Harari third person singular subject yi- prefixed where as conditional clause
marker –gir is suffixed to the Harar stem yi-bu’-gir third person singular subject it
–enter-if ‘if it enters’
39
The Harari preposition ti-is prefixed to the morpheme –misti preposition withhow many
40
The Harari definite article –w is suffixed to the stem ma‘alda-w ‘the devil’
41
The relative clause particle z-prefixed while third person plural subject –u is
suffixed to the stem –agad- z-agad-u relative clause particle that-tied- they ‘that
they tied’
42
The Harari copular clitic –in is suffixed to the Arabic stem ‘ibadat- copular clitic
‘is worshipping’
43
The Harari third person singular definite article marker –zo is suffixed to the
Harari participle ñe’èt-zo ‘t
‘the sleeping’
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halba

laylatulqadrin

halba

tarawiha44 witralgam‘in halba45
soman yisumnoëir istibqa’ šartiò46
mustin

hammistin

awwalëir

warhizow ‘uqot wayuḫ47 warḥi
ri’ot wayuò warḥi ziri’aw ri’ot
wayuḫ ša‘bān warḥiw ṯalāṯin
mila’ot wayuḫ ’imkan riḫābōt
soman yafatraò mustin? ko’otin
bisirri48 yafatra bizahir yafatra.
Siddisti

mahadina49

bisiddisti50

yaqumsi ‘adli mahadina binaëaši

44

The Harari conjunction –’a is suffixed to the Arabic stem tarawih-’a ‘night
prayer and’
45
The Harari third person singular marker postposition –ba is suffixed to the Harari
auxiliary hal-ba ‘there
on’
46
The Harari definite marker –ò is suffixed to the Arabic stem šarti-ò ‘the condition
47
The Harari conjunction wayuò ‘or’ is written as separate word
48
The Arabic preposition bi-is suffixed to the Hararized Arabic stem b-isirri ‘in
intrinsic’
49
The Harari definite article marker –’a is suffixed to the Harari copula –in- and
attached to the Harari stem mahad-in-a ‘ the ---quality is’

48

yaqumsi war‘i mahadina bi‘alimin
yaqumsi

sata

mahadina

bimagdabin

yaqumsi51

tawbat

mahadina bimin‘ašin yaqumsi qañ
mahadina

bi’inisti

yaqumsi

mahadina sabri yaqumsi.
‘adli zalela52 nagëaši min yuš
’isaòigir53? danama zayzalmin yuš
war‘i zalela ‘alim min yuš ’isaòiëir?
ittimaò bissi zalelban54 yuš sata
magdabuò

min

yuš

’isaòiëir?

elamaò miy zalelban yuš tawbat

50

The Arabic preposition bi- ‘with’ is prefixed to the Harari stem bi-siddisti ‘with
six’
51
The Harari imperfect yaqumsi is written separate without attaching other Harari
auxiliary
52
The Harari negative genitive particle z- prefixed to the Harari stem z-alela ‘not
having of’
53
The Harari preverbal element ’is- prefixed to the Harari stem whereas the Harari
conditional clause
marker –gir is suffixed to the Harari stem ’is-aòi-gir ‘if you say’
54
The Harari genitive particle z- prefixed to the Harari stem where as the Harari
postposition and third person pronoun marker –b-an is suffixed to the Harari stem
z-alel-b-an ‘not having of it’

49

zalela55 min’ašaò min yuš ’isaòiëir?
diëanmaò water zalelban yush qañ
zalele56 ‘inistaò min tus 57’isaòiëir?
ni‘matmaò ’assu zalelban tuš sabri
zalela

miskinaò

min

yuš58

’isaòiëir? fi’tmaò ‘in zalelban yuš
Siddisti zabazaha59 siddisti ela,
bal‘at zabazaha ‘aartu qannot ela,
min‘it zabazaha zi‘umri60 barakat

55

The Harari negative relative particle z- is prefixed to the Harari stem whereas the
third person singular
masculine pronoun –‘a is suffixed to the stem z-lel-a ‘ that he doesn’t have’
56
The Harari negative relative particle z- is prefixed to the Harari stem whereas the
third person singular
femine pronoun –‘e is suffixed to the stem z-lel-e ‘ that she doesn’t have’
57
The Harari third person singular feminine pronoun marker t-is prefixed to the
harari imperfect t-uš ‘ she
does’
58
The Harari third person singular masculine pronoun marker y-is prefixed to the
Harari imperfect y-uš ‘he
does’
59
The Harari relative clause z- prefixed to the harari verb -’abazah- whereas the
Harari third personsingular
masculine pronoun marker –‘a is suffixed to the verb z-abazah-a ‘he who stuffs
too much’
60
The Harari genitive zi- is prefixed to the stem zi-‘umri ‘of age’
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ela

ti’usu’61

maddabal

zi‘ibada ta‘m ‘ela

zabzaha

zi’usu’ rida

zifačaa zallāhu riḍ ela wiriš ṣāḥib
zala nabiyy din aqannot ela qala
waqila zabazaha òatimalòayri ela.
zitaf’aò

bisiddisti

taf’a

’iblisuò

bihisdin62 taf’a qabiluò bihirsin taf’a
nimruduò bikibrin taf’a fir‘awn’aò
bihawa’in taf’a ’abu jahliò bi‘ugbin
taf’a.
walin’abrar ziòana bisiddisti òana,
zodadow63 alniwazot zi’amanaw
’alzirmot zitalow ’alhim‘ot64 qiš

61

The Harari preposition ti- ‘with’ is prefixed to the Harari stem ti-’usu’ with
people
62

The Arabic preposition bi- ‘for’ is prefixed to the Arabic stem –hisd- whereas
the Harari copular –in‘is’ suffixed to the stem bi-hisd-in ‘for envy’
63
The Harari relative clause particle z-is prefixed to the Harari stem –odad- ‘loved’
where as the Harari s third person masculine subject pronoun element –o-and the
Harari object pronoun element w is suffixed to the stem z-odad-o-w ‘ whom they
loved
64
The Harari negative particle al-is prefixed to the Harari participle ’him‘ot ‘back
biting’ ’al-him‘ot ‘not back biting’
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’alaqešot

nafsiòaduw

’aqešot

šar‘ibe65 qannot.
zimaglis

’adab

’aò

mustin?

siddistin samti al-haboya kayd
al-‘adan madb al-ëarëora ’uëma
al-wanag66 wabza al-qit dagan
al-hariyya.
har‘atle67 da’im ’ela zikizbañña wadag
zibaòil balačču, zi-dinat-gey ni‘mat,
zi-dana caya.
zi‘ilm gawhar’aò mustin? har‘atin
’Allahu òaduw ‘uqotma68 firot nabiyy
òaduw

‘qotma

’imanot

haquw

‘uqotma sa’not wirišuw ’uqotma
taòatarot.
The Harari postposition –be ‘with’ is suffixed to the Arabic stem šar‘i- ‘on’
šar‘i-be ‘with’
66
The Arabic definite article al- is prefixed to the Harari noun wanag ‘lion alwanag ‘the lion
67
The Harari postposition –le ‘for’ to the Harari stem har‘at- ‘four’ har‘at-le ‘for
four’
68
The Harari postposition –ma ‘and is suffixed to the harari participle ‘uqèt ‘
knowing’ ‘uqèt-ma ‘knowing
65

52

haqiqat

al-’iman69

aò

mustin?

har‘atin ziòalaqa òaduw huwa kun
‘uqot yirazqi òaduw huwa kun ‘uqot
im70 hiya hal ya’ hal yaëaba’ òaduw
huwa kun ‘uqot miša sin’at òadbe71
giza yagaba’ òaduw huwa kun ‘uqot.
har’atuò zahirzomaò
batinzoò

fariḍan

72

faḍilan
ti‘alim

taëebalotzo faḍilan huwa zaya
òadu
qur’an

tamassakotuò

fariḍan

’aqribunotuh

faḍilan

huwabe ‘amal ’ašotuò fariḍan
yanatazalde73 boradotuò faḍilan
huwabe

tahatafotuò

69

fariḍan

The Arabic definite article al-is prefixed to the Arabic stem ’iman al-’iman ‘the
faith’
70
The Harari preposition ‘im ‘from’ is spelt separate following the noun
71
The Harari posposition –be ‘to’ is suffixed to the Harari stem òad-‘self’òad-be ‘to
self’
72
The Harari third person masculine possessive pronoun –zo ‘its, conjunction –
maò ‘and’ is suffixed to the Arabic stem zahir-zo-maò ‘its apparent and’
73
The Harari relative particle –z suffixed to the harari imperfect yanata- whereas
the Harari auxiliary -hal ‘exist’ and the postposition –de ‘to’ yanata-z-al-de ‘to him
who is being ill’ here the sound [h] changed to[’a] and become the neighboring
sound for [z] finally the two [’a] changed to [’a]

53

qabri hurotuò fadilan mutle tab
tab balotuò fariḍan.

har’atuò har’atin yimašazal ‘aqli
gawharina74 quyin yimašazal din
gawharina hisdin yimašazal saqi
‘amal gawharina him’in yimašazal
qañ gawharina tama‘in yimašazal.
’Awwal75 bigafi76 zarado fardi
’Allahu

òadu

‘uqot.

‘uqzoò

’aykun isaòiëir? ’Allahu wa77
nabiyy zayo.
’Allahu zow ’isay‘uq78 qada ’a‘bud
yanzal bisa‘ti qamzal muòrarzo
74

The Harari copular –ina suffixed to the Arabic stem gawhar- ‘jewel’ gawhar-ina
‘is jewel’
75
The Arabic word ’awwal ‘first’ used alone without harari and Arabic prefixal and
suffixal element
76
The Arabic preposition be- ‘on’ is prefixed to the Harari stem –gafi ‘servant begafi ‘on servant’
77
The Harar conjunction wa ‘and’ spelt as a separate word
78
The Harari preverbal particle ’isa- ‘without, before’ is prefixed to the Harari
imperfect -yu‘q ‘know’ ‘isa-yu‘q ‘before knowing’
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watarzo yitqucac ka’iò im ’Allahu
tarahaqot

zañ

taqarabot

’aydiballo79
‘uqzoò

’aykun isaòiëir

’Allahu

’Ahadun

Wahidun

Fardun

Samadun Zahirun Batinun lam
yalid walam yulad walam yakun
lahu kufuwan ’ahad baytin80.
’Allahu bayti min baytin ’isaòiëir
gammi‘

yiòalqi

gammi‘

yirazqi

yimutzal gammi‘ yamut yahawzal
gammi‘

yathiw

‘ibadatzoò

bigammi‘81 ’awgab ziòanalew baytin.

’Ahadun bayti‘ min baytin ’isaòiëir
taraòabotzo

muttizo

79

ziòana

The Harari negative particle ’ay-is to the harari stem –diball ‘add’ whereas the
Harari third person singular object pronoun –’o is suffixed to the stem ’ay-diball-’o
80
The Harari copular particle –in ‘is’ is suffixed to the Harari participle bayti‘saying’ bayt-in ‘is saying’
81
The Arabic preposition bi- ‘on’ is prefixed to the Hararized Arabic stem gammi‘
‘on’ bi-gammi‘ ‘on’
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taraòabotzo ’im‘ahadëir taraòaba
zaylokutbe

ziòana

taraòabotzo

’im‘ahadëir

diga

zaylokutbe82

ziòana

taraòabotzo

’imšay’

zaylokutbe

ziòana

hata‘šay’

ta’assala

taraòaba
taraòabotzo

zaylokutbe ziòana bidašin bisamin
bi‘aršin

bila‘ayin

bitahayin

biqununin bitaëebalin bihu‘lultin
bikuškuštin

bisamtin

hal

zaylokutbe

ziòana

ti‘alam

timaòluqzo

tadabalani

talayani

tarahaqani

taqarabani

hal

zaylokutbe ziòana.
Wahidun bayti min baaytin ’isaòigir
tihayat83

zaytimasal

hayat

zala

ti‘iqot zaytimasal ‘iqot zala tikalam

82

The harari relative particle z and the negative particle ’ay is prefixed to the harari
stem lo whereas the postposional particles kut ‘manner’ and be ‘by’ z-ay-lo-kut-be ‘
not by giving manner’
83
The Harari preposition ti- ‘by’ is prefixed to the Arabic stem hayat ‘ life’ tihayat ‘by life’
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zaytimasal

kalam zala tiòišot

zaytimasal

òišot

zala

tisin’at

zaytimasal

sin’at

zala

tiqudret

qudret

zala

zaytimasal
tisima‘zaytimasal

sima‘

tiri’ot

zaytimasal ri’ot zala bidašin bisamin
bi‘aršin bikursin zal kamaluw yuqbo
‘uqot zala bi‘aqlin bimagmagamin
zaybordubo ëidra zala baytin.
zallahu sifatāḫ? .'assirin-de yiḫun
’inna al-Lāha ḥayyun ‘ālimun qādirun
samī‘un

baṣīrun

murīdun

‘ilmizō-ma

mutakallimun
kalāmzoma

’iradazo-ma qadīminta. zallāhu ’af‘ālāḫ

‘assir-de84 yiḫun. zi-gafa sin'at

Allāhu-le-ma maḫlūq gafi-le-ḫ kasbi
zallāhu maḫša halba.

84

The Harari postposition de ‘to’ is suffixed to the Harari stem ‘assir- ‘ten’ ‘assirde ‘to ten

57

ha‘

bāyti

min

bāytin

’isāḫigir

’Allāhu

aḥadnatzōbe ḥullūn bāḫu85 ḥilqizo ’azzo zāñ
zayuqa malā’ikat nibārōtbe ḥullūn bāḫu hilqizo
’azzo zañ zayuq kutube nibarotbe hullun baòu
hilqizo ’azzo zañ zayuqa ’anbiya’ nibarotbe
hullun baòu zitawaqazoma baqla kum kuya‘
kum har‘at kum ’anbiya’ nibarotbe hullun baòu
baqla wa ‘assirawa ši’išti zoma mursal sa‘ti
zoma

’ulul‘azmin

gammi‘ziyube

zimalho

Muhammadurrasulullah balotbe hullun baòu
hull bayti zilahada gammi‘hullun baòu. ëafibe
zifaradubo firdi ziqiyama ma‘altu yidig halin
balotbe hullun baòu.firdizo òayrizo86 šarrizo
yiti‘mizo yimarrizo ’im huwat yidig
balotbe

hullun

baòu

gafa

hal

gaddalinatzo

gaddamalinatzo rizqa ’agalzo mi‘ga mañ‘itzo
’isòalaqew qada zikatabama qalam zikatabubo
luh halin balotbe hullun baòu. ’Allahu halal
85

The Harari first person singular subject pronoun ’u is suffixed to the Harari stem
baò ‘said’ baò-’u ‘ I said’
86
The Harari third person singular masculine possessive pronoun zo is suffixed to
the Arabic stem òayri ‘well-being òayri-zo ‘his well-being’
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zañew gammi‘ halal

balotbe hullun baòu

’Allahu haram zañew gammi‘ haram balotbe
hullun baòu hullu bayti zilahada gammi‘ hullun
baòu .mu’minuw ’iman taciò ’im sinanin ’im
sinatin ’im netin.
’awwalgir87 ’islambe88 zarado fard ’aò mustin?
hammistin. ’awwalëir šahadat salat soman
zakka yilahda òad haggi hurot. yi ’ustube zal
fard ’aò kuyawa hammistin. šahada fardin fard
kun ‘uqot yiëab’ukut limadot ’aëbu’ot
yiëab’ulozal ’Allahu ’Ahadina ’Ahad kun ‘uqot.
wissa fardin fardi kun ‘uqot. yašukut limadot
’ušot. yašlozal ’Allahu ’Ahadina ’Ahad kun
‘uqot. salat fardin fardi kun ‘uqot. yisaëdokut
limadot siëadot. yisaëdulozal ’Allahu ’Ahadina
’Ahad kun ‘uqot. Soman fardin fardi kun ‘uqot.
yisumnokut limadot somanot yisumnulozal
’Allahu ’Ahadina ’Ahad kun ‘uqot. zakka fadin
87

The Harari conditional clause particle gir ‘if’ is suffixed to the Arabic stem
’awwal ‘first’ ’awwal-gir ‘if first
88
The Harari postposition be ‘in’ is suffixed in the Arabic stem ’islam ‘Islam
’islam-be ‘in Islam’
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fardi kun ‘uqot. haggi fardin fardi kun ‘uqot.
yuhurokut limadot hurot.
miy mistin? ko’otin. ’im89 dači yuca ’im sami
yurdi. ’im dači yuci mistin? har’atin? ‘ayn miy
zar miy bahar miy. ’im sami yurdi mistin?
ši’ištin. zinab barad miy hamaday miy. ya’
sa‘tizoò misti mistide yiòun? har’atden yiòun.
tahirma yatihri. tahirma zayatehri. nagis miy.
makruh miy. . wassi yas-bo-le zayuqo mistin?
ko'otin. zi-’istinga’

šarti mistin? ši’ištin. 'ayn-

òad-be yir’o-zalu walam ‘ušot. uf-òad-be90
yisam’o-zalu walam ’ušot. icri atabina-òad-be
taraò taraò ’ušot. zi-wassa sunna mistin?
'assiran. awwal gir

balot. iga kaffi-òadu

hitabot. af-had gumut gu-mut balot. uf-òad
istinšaq bunot. udun-had tahlil bunot. haffuš
daban-hadu atmasalot. zi-igim zi-isir-um tifiròadu fuhahrot. im gura qana'ti qidamot. mashi
89

The Harari preposition ’im ‘from’ written separately without being attached to
other word
90
The Harari postposition be ‘on’ is prefixed to the Harari stem òad ‘own’ òad-be
‘on own’
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gammi' ru'us-òadu ’šot. niyat arimot. zi-wassa
fardi mistin? siddistin. awwal gir niyat, fi'it im
qafat, haraq im mirfaq ra'si amsih bunot. igir
im ka'bi tartib addalagot

2.1.5 አረብኛ ያሳደረው ተጽእኖ
የሀረሪ ቋንቋ ከጥንታዊ የኢትዮጰያ ቋንቋዎች አንደኛው ነው፡፡ ከአረብኛ ቋንቋ
ጋር በጣም ከፍተኛ ቁርኝት አለው፡፡ ይኸውም ቋንቋው እስልምና ትምህርት ማካሄጃ፣
መተርጎሚያ እና የሃይማኖት አስተምህሮ ማስፋፊያ ሁኖ ቆይቷል፡፡ በዚሁ የሁለቱ ቋንቋዎች
ቁርኝት ሒደት የሀረሪ ቋንቋ ከአረብኛ ቋንቋ የእስልምና አስተምህሮዎች፣ ሥነምግባሮች
እና ልማዶች በተጨማሪ በርካታ የአረብኛ ስነ-ቋንቋ ባህሪያትን መውረሱ አይቀሬ ነበር፡፡
በአንድ በኩል የተሟላ ፊደል እና የስነ-ጽሁፍ ልምድ በጣም በዳበረበት የአረብኛ
ቋንቋ እና በሌላኛው በጥሩ ደረጃ ባለ ቋንቋና ነገር ግን ከአረብኛ ቋንቋ ባነሰ የእድገት ደረጃ
በሚገኘው የሀረሪ ቋንቋ መካከል የሚኖረውን ቁርኝት ስናስተውል በቀላሉ መገመት
እንደሚቻለው የቀዳሚው ቋንቋ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሚሆን መረዳት አያዳግትም፡፡
በሌላም አነጋገር የሀረሪ ቋንቋ የአረብኛ ቋንቋ አሻራዎች ያለበትና የአረብኛ የሰነ-ቋንቋ
ይዘቶችን የሚጋራ ቋንቋ ነው፡፡ እነኚህ የስነ-ቋንቋ ይዘቶች በአብዛኛው ድምፀት እና የውሰት
ቃሎችና አገባቦችን የሚያካትት ነው፡፡ ቼሩሊ እንዳመለከተው ኪታበ አል-ፈራኢድ
በተፃፈበት ቋንቋ እና በአሁኑ ጊዜ ባለው የሀረሪ ቋንቋ መካከል በጣም ከፍተኛ ልዩነት
እንዳላቸው ነው፡፡ እነኚህንና አንዳንድ የአረብኛ ቋንቋ በዚሁ ሀረሪ ጽሁፍ ላይ ያሳደረውን
ተጽዕኖዎች አስመልክቶ ከዚህ በታች በአጭሩ ቀርቧል፡፡
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2.1.5.1 ድምፆች

ኪታበ አል-ፈራኢድ የተፃፈው የአረብኛ ፊደላትን በመጠቀም በሀረሪ ቋንቋ
የተፃፈ እንደሆነ ከዚህ በፊት ተጠቅሷል፡፡ [በዚሁ ጽሁፍ አገልግሎተ ላይ የዋለው] ቋንቋ
በዘመናዊው የሀረሪ ቋንቋ አገልግሎት ላይ የማይውሉ ድምፀቶችን እና በአረብኛው
ፊደላት አቻ የሌላቸው ድምፀቶችን ያካተተ ነው፡፡
በአሁኑ ጊዜ አገልግሎት ላይ የሌሉ ድምጾች በሀብለ ድምፆች መካከል [‘] እና
በማንቁርት [h]. በሀብለ ድምፁ ወደዚህኛው / ء/ [’] ድምጽ በዘመናዊው የሀረሪ ቋንቋ
በአንዳንድ ቃሎች ላይ የተቀየረ ሲሆን በአንዳንዶቹ ደግሞ ጠፍተዋል፡፡
1.

/ب ل عت/[bil‘at]ቢልዐት to /ب ألت/[bil’at] ወደ ቢለአት

/ س عت/[sa‘ti]

ሰዕቲto/ سأت/[satti] ወደ ሳቲ
2. /ع ين/[‘iin] ዒን to /إي ن/[’in] ወደ ኢን ፣
/هرت/[harat] ወደ ሐረት ተቀይሯል፡፡
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/هرعت/[har‘at] ሐርዐት to

የአረብኛ ፊደላቱን አስመልክቶ ፡- አንድን ቋንቋ በሌላ ቋንቋ ፊደል እንደመጻፊያ
ሥርዓት ኪታበ አል-ፈራኢድ የአረብኛ ፊደላትን ያለ ምንም ማስተካከያ ተጠቅሟል፡፡
ሆኖም የሀረሪ ቋንቋ በአረብኛ ፊደል አቻ የሌለው ድምፆች አሉት፡፡ የቋንቋው ተናጋሪ
የሆኑት በአገባባቸው እና የቋንቋው ሥርዓተ ደንቦችን በመከተል እነዚህን ድምፆች
ከአረብኛው ፊደላት ይለዩዋቸዋል፡፡ የሚከተሉት ቃላት ይህንኑ ሁኔታ የሚያስረዱ
ከጽሁፉ የተወሰዱ ምሳሌዎች ናቸው፡፡
የሀረሪ ቃላቶች
ድምፁ ግዕዝ

በአረብኛ

በጽሁፉ

አገልግሎት ድምጹ

ፊደል

ላይ እንደዋለው

/ንግግር/

የሚገለጽበት

Č

ቸ

ت

زستيوم

Zisačewum/ዚሰቼውም

ċ

ጨ

ط

قوطوت

Qōċōt/ቆውጮት

Ñ

ኘ

ن

نيعوت

ñe’ot/ኜኦውት

G

ገ

ج

وناج

Wanāg/ወናግ



Voiceless [č] represented to the nearest  تas in [zisačewum]
ድምጽ አልባዎች እንደ [č]‹ቸ› ያሉ በ‹ሲሰቼውም›[zisačewum] እንተመለከተው
በተቀራራቢው በ‹ተ› / ت/ ተገልፃዋል



The palatal [ċ] represented to the nearest  طas in [qōċōt]
የላንቃ ድምጽ እንደ [ċ] ‹ጨ› ያሉ በቆጮት [qōċōt] እንደተመለከተው
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በተቀራራቢው በ‹ጠ›/ط/ ተገልፀዋል


The palatal [ñ] represented by  نas in [ñe’ōt]
የላንቃ ድምጽ እንደ [ñ] ‹ኘ› ያሉ በኜኦውት [ñe’ōt] እንደተመለከተው በ‹ነ›/ن
ተገልፀዋል



The velar [g] represented by  جas in [wanag]
የምላስ ውስጥ ኋለኛ ድምጽ እንደ [ġ]‹ገ› ያሉ በወናግ[wanaġ] እንደተመለከተው
በ‹ጀ› جተገልፀዋል፡፡
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2.1.5.2 የአረብኛ ድምፆች፤

አንዳንድ የሃይማታዊ ተግባራትን ለመፈፀም አስፈላጊ የሆኑ የተነባቢ አረብኛ
ፊደላት ድምጾች አወጣጥ በእነዚሁ የሃይማኖታዊ ተግባራት ልምምድ ወቅት ማንኛውም

ሀረሪ ስለሚገጥሙት የፊደላቱን ድምፆች ተገቢ አወጣጥ እንዴት መፈፀም እንደሚኖርበት
ይማራል፡፡ (የእነኚህ ፊደላት አወጣጥ በዚሁ ጥናት 4.1.1ክፍል . .በትራንስ ሊትሬሽን
ክፍል ተመልክቷል)፡፡
[]ث/ô/,[]ح/h/,[]خ/û/,[]ذ/î/,[]ص/s/,[]ض/d/,[]ع/ ‘/,[]غ/ġ/,[]ق/q/.

በርካታ የአረብኛ ቃላቶች እና እስላማዊ ጽንሰ ሃሳቦች በኪታበ አል-ፈራኢድ
ውስጥ ተካተዋል እንዲሁም የሀረሪ ተናጋሪዎች ንግግሮቻቸው በእነዚሁ ድምፆች
የተመሰረቱ ናቸው፡፡ እነዚህም የሚከተሉትን ቃሎችን ያካትታሉ ፡- / ص الة/ [ṣalāt]
‘ፀሎት’, /  ف ري ضة/[fariḍah] ‘አስገዳጅ/ግዴታ, /ع قاب/[‘iqāb] ‘ከፍተኛ ስቃይ’,
/ث واب/[ṯawāb] ‘ምንዳ’, /ح الل/[ḥalāl] ‘የተፈቀደ’, ወዘተ፡፡ የአረብኛ ቋንቋ የአፍ
መፍቻ ቋንቋው ላልሆነ ማንኛውም ተራ ሰው የእነኚህን ቃላት ያልተለመደ/እንግዳ ድምጽ
አወጣጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚሞክርበት ወቅት በሀረሪ ቋንቋ ከሚገኙት አቻ ድምጾች ጋር
ሊምታቱበት ቢችሉም እያወቃቸው ሲሄድ የድምጽ አወጣጡን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለ
ይመጣል፡፡
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በመሆኑም አስገዳጅ በሆነው ፀሎት/ሰላት/ አፈጻፀም ወቅት በምናነበው ፋቲሃን
በመሳሰሉ የፀሎት ተግባራት ውስጥ ድምፆቹ ስለሚገጥሙን የእነኚህ እንግዳ የአረብኛ
ድምፆች እንዲሁም ቃሎች እና ጽንሰ ሃሳቦች የምንለምዳቸው ወይም የምንዋሳቸው
በትክክለኛው አግባብ ጥቅም ላይ ከዋሉበት ከአረብኛ ቋንቋ ነው፡፡ ኪታበ አል-ፈራኢድም
በርካታ መሰል የአረብኛ ቃላቶችን ያካተተ ጽሁፍ ነው፡፡ የሚከተሉት ቃላትም ለአብነት
የሚጠቀሱ ናቸው፡/ صومن/[ṣawman]ን በ/سومن/[sōman]

ሰውመንን በ ሠውመን

/فرائض/[fara’iḍ]

በ/فرائد/[fara’id]]
/ ص بر/[ṣabr]ን በ/سبر/[sabr]
/عذاب/[‘aḏāb] በ /أزاب/[’azāb]

/ثواب/[ṯawāb]ን to/ سواب/[sawāb]
/ فضيلة/[faḍīlat] በ /ف دي لة/[fadilat]

/ شعبان/[Ša‘bān]ን በ / شأب ان/[Ša’bān] /ف رض/[farḍ] በ /ف رد/[fard]
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2.1.5.3 የውሰት-ቃሎች እና ሐረጎች፤
በኪታበ አል-ፈረኢድ የአረብኛ ቃላትን እንዳሉ ከመጠቀም በተጨማሪ የአረብኛ
የውሰት ቃሎችን ከተዋሹ የሀረሪ ቋንቋ የንግግር ሥርዓት አግባብ ጋር እንዲጣጣሙ
መጠነኛ ማሻሻያ ተደርጎባቸው በጽሁፉ ውስጥ አገልግሎት ላይ ውለዋል፡፡ የሚከተሉት
የተውሶ ቃላት ከጽሁፉ የተወሰዱ አሰስረጂዎች ናቸው፡ኪታብ አል- ጽሑፈ-ድምፅ

ቃሉ በአረብኛ

ጽሑፈ-ድምፅ

የሀረሪ ቅጥያ

ፈራኢድ
صومن

[ṣawman]

 صوم/ጾም/

[ṣawm]

[-’an]

عبادتن

[‘ibadatin]

عبادة/አምልኮ/

‘ibādat

[-’in]

مسكينن

[miskīnin]

مسكين/ደሐ/

[miskīn]

[-’in]

حسدن

[hisdīn]

ح سد/ምቀኝነት/

[ḥisd]

[-’in]

حرصن

[hirsīn]

حرص/ስግብግብነት/

[ḥirṣ]

[-’in]

كبرن

[kibrīn]

كبر/ኩፈሳ/

[kibr]

[-’in]

صوم نوت

[ṣawmanōt]

صوم/ጾም/

[ṣawm]

[-’nawt]

أقرئبنوت

[’aqri’buñawt

أق رئ/..../

[’aqri’]

[-bunawt]

أكرم/to honor/

[’akrim

[-‘añot]

]
أكرمانوت

[’akrim’āñot]
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ከአረብኛ የውሰት ቃሎች
ከዚህ በላይ በቀረበው ምሳሌ መሰረት መጨረሻቸው ተነባቢ የአረብኛ ፊደላት
ያሏቸው ቃላት ላይ ባዕድ መድረሻ [-ኢን]፣ [-ኣኞት]፣ [-ቡኞት]ቅጥያ በማድረግ የሀረሪ
የንግግር አግባብ ሥርዓት ተደርገዋል፡፡ /በምሳሌው እንደተመለከተው [-ኢን] በሒስድ-

ኢን፣ [-ኣኞት] በኣክሪም-ኣኞት፣ እና [-ቡኞት] በአቅሪ-ቡኞት እንደተቀጠሉባቸው፡፡/

2.2. ማብራሪያ እና ትንታኔ (ቁንጽል)
2.2.1 የጽሑፉ አደረጃጀት፤
ኪታብ አል-ፈራኢድ ክጥንታዊ የሀረሪ [ዐጀሚ] እደ-ጽሁፎች መካከል አንዱ
ሲሆን፤ ሁለት ክፍሎች ያለውና ያለማቋረጥ የሚዘልቅ ቃናዊ ጽሑፍ ነው፡፡ የጽሑፉ
ሁለት ክፍሎች በምዕራፍም ሆነ በክፍል ክፍል የተከፋፈሉ አይደሉም፡፡ ሁለቱም የጽሁፉ
ክፍሎች የተደራጁት በተለያየ መንገድ ነው፡፡ የመጀመሪያው ክፍል ጽሁፍ ቁጥራዊ
የአገላለጽ ዘዴ ቁጥርን መሰረት ያደረገ አደረጃጀትን ተከትሏል፡፡ በቁጥር መሠረት
የተደራጀው

ይኸው ክፍል የገጽ ቁጥሮች ያለው አይደለም፡፡ ሆኖም የዚሁ ክፍል

ገለፃዎች/አባባሎች የራሱ የሆነ ቁጥራዊ ንድፍ ቢኖረውም ምንም ዓይነት ርዕስ ወይም
ንዑሳ ርዕሶች የሌሉት ነው። የዚሁ ጽሑፍ አካል የሆነው ክፍል ሁለት ደግሞ ፍሬ ነገርን
መሰረት በማድረግ ተደራጅቶ የተዘጋጀ ነው፡፡ እንደ ክፍል አንድ ክፍል ሁለትም ርዕስ
ወይም ንዑሳ ርዕሶች የሉትም፡፡ በመሆኑም በተጠቀሰው የጽሁፉን አደረጃጀት በመከተል
የቁንፅሉ ማብራሪያ በሁለቱም ክፍል ቀርቧል፡፡
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2.2.2 ክፍል አንድ፡ የቁጥራዊ አገላለጽ ምድቦች
ይህ የመጀሪያው ክፍል አስር ገጾች አሉት፡፡ ይኸው ክፍል

ከላይ

እንደተጠቀሰው ቁጥርን መሠረት በማድረግ የተደራጀ ሲሆን፤ የአገላለጽ ወይም
የአባባሎቹ የቁጥር መደብ መካከል 10፣ 5፣ 2፣ 6፣ 4፣ 6 ይገኙበታል። ፍሬ-ነገሮቹም
በቁጥሮቹ መሰረት ተዘርዝረዋል፡፡ ለአብነትም የአባባሉ ወይም ገለጻው መደብ ቁጥር
አስር ከሆነ አስር ጉዳዮች ተዘርዝረዋል፡፡ እንዲሁም አባባሉ በሁለት ቁጥር የተመሰረተ
ከሆነ እንዲሁ ሁለት ነገሮች ተዘርዝረዋል፡፡ የአስር አባባል መደብ ስር አስር ጉዳዮች
ተዘርዝረዋል፡፡ የአምስት መደብ ስር አምስት ጉዳዮች ተዘርዝረዋል፡፡ የሁሉንም አባባሎች
መደቦች በዚሁ አግባብ ይመራሉ፡፡ እያንዳንዱን የቁጥር መደቦች እንደ ንዑስ ርዕስ
በመውሰድ ከዚህ በታች ቁንጽሉ ቀርቧል፡፡
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2.2.2.1 አስር
በጽሁፉ የቁጥራዊ አገላለጽ/ አባባል የመጀመሪያው የቁጥር መደብ ቁጥር አስር ነው፡፡
በአልሏህ ስም

sèman yibu’gir timisti lin yibu’ ti‘assir
ḥālin yibu’ awwilgir ’iblis ma’adaw
za‘aëadulo
sut
gannet
bar‘iw
zikafatulo sa‘ti ‘aḏāb bar‘iw zaqofalulo
zola‘ewum zisačewum zalḥesabubo
’artu tagēbalotzoma ‘ibadatin ma‘altu
ñe’otzo tasbīḥata ’istiġfārin halba
laylatulqadrin
halba
tarawiḥa
witralgam‘in halba

ْ صو َم ْن ِيبُؤْ ِج ِر تِمِ ْستِينُ َح
ال ِيبُؤْ تِ َعسِر َحا ٍل ِيبُؤ
ُ
ُ
ْ ْسوت َجنَّت
ُ ع َجدَلوا
ْ أ َ َّو ْل ِج ْر إِ ْبل
َ َِيس َمألدَ ْاو ز
عذَاب برعِو زقُوفَلُلُوا
ِ س ْع
َ ت
َ بَ ْرع ِْو ِز َكفَـتُلُوا
َ سبُبُوا أ َ ْرتُ ت َِجيبَلُوت ُزوما
َ ستِيوأم زَ لحِ ي
َ ِيوام ِز
َ ُز ْلع
ْ
فار الل ُه َّم
ٍ ِعبَادَةٍ َمعًلتُ يِنِئُوت ُزو ت َ ْسبِي َحاتَ إ ْستِ ْغ
عفٌ ُّو ه َْل َبا لَ ْيلَة ُ آلقَد ِْر ه َْل َبا ت ََراو ِيحا َ ِوتْ َر
َ ِإنَّك
ْ هَلبا.آل َج ْمع
ِ

[የወርሃ ረመዳን] ፆም ሲጠባ ተከትለው የሚገቡ

ነገሮች ስንት ቢሉ? አስር ኩነቶች አስከትሎ ይገባል
በቅድሚያ

የሰይጣን

አውራ

[ዲያብሎስ]

የሚታሰርበት፣ ስምንቱ የገነት በሮች [ስለ ረመዳን
ወር ክብር] የሚከፈቱበት፣ ሰባቱ የገሃነም በሮች
[ስለፆሙ ወር ክብር] የሚዘጉበት፣ የበላውም

የጠጣውም የሚታለፍበት፣ የሌሊት ቆይታውም
በፀሎት የሆነበት፣ ቀን ቀን ተኝቶ ማሳለፉ ፈጣሪን
ማስታወስና ይቅርታን መሻት የሆነበት፣ በዚሁ
[ረመዳን ወር] ‹አልላሑማ ኢንነካ ዐፉውን›

የሚዘወተርበት፣

‹ለይለተል

ቀድሪ›

[ከሺህ

ዓመታት የምትልቅ አንድ ታላቅ ምሽትን ያካተተ
ወር] የሚከሰትበት፣ ‹ተራዊህና ዊትሪ› በህብረት
የሚሰገድበት ነው፡፡
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ከዚህ በላይ እንደተመለከተው የጽሁፉ ሊቅ ለቁጥራዊ አባባሎች መክፈቻ
ያደረገው የወርሃ ፆምን በማስተዋወቅ ነው፡፡ የወርሃ ረመዳንን መፆም በእስልምና
ሐይማኖት ሕግ መሠረት የተደነገገ የግዴታ ተግባር ቢሆንም ፆም ጠባይን በመግራት እና
ለማስተካከል እንዲሁም ከተከለከሉና ጎጂ ከሆኑ ነገሮች በመታቀብ ራስን በአግባቡ
ለመጠበቅ በእጅጉ እንደሚጠቅም ይታወቃል። በዚሁም መሠረት በጽሁፉ የፆም ወርን
ተከትለው የሚመጡ ነገሮችን በጥያቄና መልስ መልኩ በቁጥር ይዘረዝራቸዋል፡፡
ይኸውም የጽሁፉ አዘጋጅ ሲገልጹ በፆም ምክንያት የሰይጣን አውራ ዲያብሎስ
እንደሚታሰር፣ የስምንቱም የገነት በሮች እንደሚከፈቱ፣ የሰባቱ የገሃነም በሮች እንደሚዘጉ
ምግብና መጠጥ የማይታሰብበት፣ ማታ ፀሎት የሚደረስበት እና ምህረት የሚጠየቅበትና
ፈጣሪ አብዝቶ የሚታወስበት በዚህም መልኩ የረመዳን ወር ፆምን ተከትለው የሚመጡ
ነገሮችን በመዘርዘር ላቅ ያለ ስፍራ ያለው የፀሎት ተግባር መሆኑን እና በእስልምና
ሐይማኖት አምስት እጅግ ከላቁ ግዴታዎች ጾም አንዱ መሆኑን ይገልፃል።
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2.2.2.2 አምስት

በአምስት ቁጥር ምደብ ሥር ስለ ፆም ገለፃ በመቀጠል የጽሁፉ አዘጋጅ የሚከተለውን ብሏል፡-

صومنوج ْر إِ ْستِ ْبقَاء
ُ
ِ
ِصو َم ْن ي
ْ ْتن َح ِم ْست
ِين أ َ َّو ُل
س
و
م
طآخ
َر
ْش
ُ
ِ
ُ
ُح ِرعُوت
ُ ح ُزوا
ِ عقوتْ َوي ُْخ َو ْر
ِ َو ْر
عوتْ َوي ُْخ
ُ ع ْاوا ِر
َ َوي ُْخ َو ْرحِ ِز ِر
ْ ش ْعباَن َو ْرحِ ْوا ثَالَ ث
. ُألوت
َ
ُ ِِين م
ْ وي ُْخ إِ ْمك
َْان ِرخابُوت

ṣōman yiṣumnogir istibqā’ šartiāḫ mūstīn ḥammistin awwalġir
ِج ْر
warḥizow ‘uqōt wayuḫ warḥi ri’ot wayuḫ warḥi ziri’āw
ri’ōt wayuḫ ša‘bān warḥīw ṯalāṯīnmilā ’ōt wayuḫ ’imkān riḫābōt

[የረመዳንን] ፆም ቢይዙ ስለ መባቻው ማረጋገጫ መስፈርቶች ስንት

ቢሉ? አምስት ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ ወሩን ማወቅ ወይ ጨረቃን
ማየት ወይም [እምነት የሚጣልበትና] ጨረቃን ያየን ማየት/ማግኘት
ወይም [ከረመዳን ወር በፊት የሚገኘውን] የሻዕባን ወርን ሰላሳ ደፍኖ
በማጠናቀቅ ወይም [ጨረቃ ስለመታየቱ በምስክር ተረጋግጦ ፆም
በታወጀበት] በተመሳሳይ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ በመገኘት፡፡
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በጽሁፉ መክፈቻ ፆም ያለውን ከፍተኛ ስፍራ ከተብራራ በኋላ ከዚህ በላይ
በተመለከተው አባባል የጽሁፉ አዘጋጅ የፆም ወር ረመዳን መጥባቱን ማረጋገጫ ወሳኝ
ሁኔታዎች እና መንገዶችን ይገልፀል፡፡

“ወሩን ማወቅ፣ ጨረቃን ማየት፣ ከፆም ወር

በፊት ያለውን ወር ሰላሳ ደፍኖ ማጠናቀቅ91 ጨረቃን ያየን ማየት፣ ቻይ መሆን” የሚሉ
ዐረፍተነገሮችን ሊቁ ተጠቅመዋል። የወር አቆጣጠሩን ማወቅና ጨረቃን ወይም ጨረቃን
ያየን ማየት የፆም መጀመርን ለማብሰር አስፈላጊ ፍሬ-ነገሮች ናቸው፡፡ ሆኖም ቻይ መሆን
ይልቁንም የፆም መጀመር ለመወሰን የሚያስችል ሁኔታ እንጂ ፆም ስለመጀመሩ ለማወቅ
አስፈላጊ ሁኔታ አይደለም፡፡ ይኸውም ለመወሰን የሚያስችል ሁኔታ ሲባል ጨረቃ
ስለመታየቱ በምስክር ተረጋግጦ ፆም በታወጀበት በተመሳሳይ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ በመገኘት
እወጃው ወደ አከባቢው መድረሱን በማወቅ ነው፡፡ ይበልጥ ለመረዳት አስፈለጊዎቹን ሁኔታዎች
ማወቁ ተገቢ ነው፡፡92

91

ከረመዳን ወር በፊት የሚገኘው ወር የሻዕባን ወር ነው፡፡ ረመዳን በመባል የሚጠራው ይኸው የፆም ወር
በጨረቃ አቆጣጠር መሠረትም 9ኛው ወር ነው፡፡ ረመዳን ከዓመቱ ወራቶች በአጠቃላይ ምርጡ ወር ነው፡
፡ ይህንኑ ወር ሙስሊሞች እንዲፆሙ የታዘዙት የነቢዩ ሒጅራ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ነው፡፡ ነቢዩ
ሙሐመድም፣ አልሏህ አሁንም ደረጃቸውን ከፍ ያርገውና፣ በህይወት ዘመናቸው ለዘጠኝ ዓመታት
ፆመዋል፡፡ ፆም አማኞች ላይ የተደነገገ የግዴታ ተግባር ስለመሆኑ በቁርዓን እና
በነቢዩ ሱንና
ሰፍሯል፡፡
በአል-በቀራህ ምዕራፍም አንቀጽ 183 ላይ በግልጽ እንደሚከተለው የሰፈረው
ይገኛል።
ياأيهاِالذينِآمنواِك تبِعليكمِالصيامِكماِكتبِعلىِالذينِمنِقبلكمِلعلكمِتتقون
ይህ ማለትም፡ “እናንተ ያመናችሁ ሆይ ፆም በእነዚያ ከእናንተ በፊት በነበሩት [ሕዝቦች] ላይ እንደ ተደነገገ
በናንተም ላይ ተደነገገ ልትጠነቀቁ ይከጃላልና” ነቢዩ ሙሐመድም፣ አልሏህ አሁንም ደረጃቸውን ከፍ
ያርገውና፣ ጾም ከአምሰቱ የእስልምና መሠረቶች አንደኛው መሆኑን በቡኻሪና ሙስሊም በሐዲሱ-ጂብሪል
ተብሎ በሚታወቀው በእጅጉ በታወቀው ሀዲስ በሰው ምስል መልዓኩ ጂብሪል ነጭ ልብስ በማድረግ
መጥተው ነቢዩን ስለ እስልምና እንዲያሳውቋቸው በተጠየቁበት ወቅት በተሰጠ መልስ መሠረት ነቢዩ
እንዲህ ብለው ነበር፦
ِِوتحج،ِوتصومِرمضان،ِوتؤتيِالزكاة،ِوتقيمِالصالة،اإلسالمِأنِتشهدِأنِالِإلهِإالِهللاِوأنِدمحماِرسولِهللا
البيتِإنِاستطعت
ይኸውም ሲቶረገም‹‹እስለልምና ማለት ከአልላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም እንዲሁም ሙሐመድ
የአልላህ መልዕክተኛ ነው ብለህ ትመስክራልህ፣ ሰላቶችን ቲሰግዳለህ፣ ዘካ ቲሰጣለህ፣ የረመዳን ፆም
ትጾማለህ፣ ከቻልክ የሐጅ ጉዞን ታደርጋለህ፡፡››
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2.2.2.3 ሁለት

በሁለት ቁጥር መደብ የጽሁፉ አዘጋጅ የሚከተለውን ገልፀዋል፡-

ṣōman yafaṭrāḫ mustin? ko’otin
bisirri yafaṭra biẓāhir yafaṭrāḫ.

ْ صو َمن يَف
ْ راخ ُموست
ْ َط
ِين ؟ ُكعُوتِن
ُ
ْ ظاه ِْر يَف
ْ ِبس ِّر يَف
َ َطرا ِب
َط َرا

ፆም [ከፊሉ ምንዳውንና ፆሙን ሙሉ ለሙሉ] የሚያበላሹ (የሚያገድፉ) ስንት ቢሉ? ሁለት!
ፆምንና የፆምን ምንዳ በስውር/ግልጽ ባልሆነ የሚያጎድፉ እና በግልጽ የሚያጎድፉ ናቸው፡፡
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ፆም መግባቱን ለመወሰን አስፈላጊ የሆኑ ሁለቱ ፍሬ-ነገሮች ጨረቃን ማየት እና ጨረቃ ካልታየች ደግሞ
የሻዕባንን ወር ሰላሳ ደፍኖ ማጠናቀቅ ናቸው፡፡ በመሆኑም ጨረቃን ለማየት ወይም የፆም ወር በፊት
ያለውን ወር ሰላሳ ደፍኖ ለማጠናቀቅ በጨረቀው አቆጣጠር የትኛው ወር የጾም ወር እንደሆነ ለይቶ ማወቅ
ይገባል፡፡ እንዲሁም አዲስ ጨረቃን ስለማየታቸው ከሚናገሩ ሰዎች የምስክርነት ቃላቸው በዳኛ ዘንድ
ተቀባይነት ያላቸውን ሰዎች ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች ከነቢይ ሀዲስ
የተወሰደ በአል-ቡኻሪ እና ሙስሊም የተዘገበ ነው።
የዚሁም ሐዲስ ትርጉም እንደሚከተለው ነው፡ ከረመዳን ወር አንድ ወይም ሁለት ቀን በማስቀደም
አትፁሙ፤ ጨረቃን ስታዩ መጾም ጀምሩ ጨረቃ ካልታየች ደግሞ የሻዕባንን ወርን ሰላሳ ደፍናችሁ
በማጠናቀቅ ፆምን ጀምሩ። በሻዕባን ወር 29ኛው ቀን ፀሓይ ከጠለቀች በኋላ የምስክርነት ቃሉ ዳኛ ፊት
ተቀባይነት ያለው አንድ ታማኝ የሆነ ሙስሊም አዲስ ጨረቃን አይቻለሁ ብሎ በሚሰጠው ምስክርነት
ዳኛው የረመዳን ፆም መጀመር በማረጋገጥ ለጠቅላላው ህብረሰብም የፆምን መጀመር ያሳውቃል፡፡
በማረጋገጥ ያውጃል፡፡ ይህ የታወቀው በአብዱላሂ ኢብን ዑመር በኩል አቡ ዳውድ ባወሩት ሀዲስ ነው፡፡
ይኸውም አብዱላሂ ኢብን ዑመር ጨረቃን ስለማየታቸው ለነበዩ በተናገሩበት ወቅት በሚቀጥለው ቀን
እርሳቸውም ፆመው ሌሎችም እንዲሁ እንዲፆሙ አዘዋል፡፡
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ይህ አባባልም እንዲሁ ከፊተኛዎቹ ሁለት አባባሎች ጋር ተያያዥነት ያለው
ነው፡፡ ይኸውም ቀደም ብሎ በተጠቀሱት አባባሎች የፆምን ከፍተኛ ስፍራ እና የረመዳን
ወር መግባቱ የሚታወቅባቸው ሁኔታዎች ተገልጠዋል፡፡ በእዚህኛው አባባል ደግሞ የፆም
ተግባርንና ምንዳውን ምን ምን ዋጋ እንደሚያሳጣው ከፊሉ ተገልጧል፡፡ በመሆኑም
አዋቂው የጽሁፉ አዘጋጅ ፆም ያለውን ከፍተኛ ሥፍራ እና መቼ ደግሞ መፆም
እንደምንጀምር ካወቅን ዘንዳ የዚሁ የፆምን ተግባር እና ምንዳ ከሚያጎድፉና ዋጋ
ከሚያሳጡ ነገሮች እንድንታቀብ ማስጠንቀቂያ አዘል ምክር እያስተላለፉ እንደሆነ
መገመት ይቻላል፡፡

2.2.2.4 ስድሥት
በስድስት መደብ አዋቂው የጽሁፉ አዘጋጅ በመጀመሪያ የገለጹት ነገር የስድስት ሰዎች
ስድስት አይነተኛ ባህሪን ነው፡፡ ይኸውም ፡-

Siddisti mahadina bisiddisti yaqumsi
‘adli mahadina binaëaši yaqumsi war‘i
mahadina bi‘alimin yaqumsi sata
mahadina bimagdabin yaqumsi tawbat
mahadina bimin‘ašin yaqumsi qañ
mahadina bi’inisti yaqumsi mahadina
sabri yaqumsi.
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ع ْد ِل
ِ ت َم َهـدِنَ بِس ِِد ْس
ِ سِدِس
َ ت يَقُوـ ْم ِس
الم
ٍ اش يَقُو ْم ِس َو ْرعِ َم َهد ِِن بِ َع
ِ َم َهـدِن بِنَ َج
َ س
ْط َم َهدِنَ ِب َمجْ دَبْ َيقُ ْم ِس تُو َبت
َ َيقُ ْم ِس
ْ َاش يَقُو ْمس ق
ت
ٍ ان َم َهدِنَ بِ ِعنِ ْس
ِ ََمهدِنَ بِمِ ْنع
ْ بر َم َهدِنَ ِب َم ْسك
ِين َيقُو ْم ِس
َ َيقُو ْم ِس
ِ ص

[እጅግ

አስፈላጊ] ስድስት ምግባሮች/እሴቶች
በስድስቱ [ሰዎች] ምንኛ ያምሩ! የፍትሕ ምግባር
በንጉስ [እጅግ] ያምር፣ የፅድቅና ምግባር
በሊቃውንት [እጅግ] ያምር፣ የመስጠት
ምግባር/ባህሪ በባለፀጋ [እጅግ] ያምር፣ የንስሃ
ምግባር
በወጣት
[እጅግ]
ያምር፣
የይሉኝታ/መልካም ምግባር በሴት ልጅ [እጅግ]
ያምር፣ የትእግስት ምግባር በድሃ ምንኛ ያምር፡፡

ከዚሁ አባባል እንደተጠቀሰው ፍትህ፣ ፅድቅና፣ ቸርነት፣ ፀፀት፣ይሉኝታ እና
ትዕግስትን የመሰሉ

አስፈላጊ ባህሪያት በስድስት የተለያዩ ሰዎች የትኛውን ምግባር

ቢላበሱ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይዘረዝራል፡፡ በፀሃፊው እንደተገለጸውም እነኚህ
ስድስት ሰዎች ንጉስ፣ ሊቅ፣ ባለፀጋ፣ ወጣት፣ ሴት ልጅ እና ድሃ ናቸው፡፡ ፍትህ የመስጠት
ተግባር ምንኛ በንጉስ አስፈላጊ እንደሆነ፣ ቸርነትም በባለጸጋ፣ ቅዱስነት ከሊቅ፣ ሀፍረትም
ከሴት እንዲሁም ጽናት ከደሃ በጣም የሚያስፈልጉ ምግባሮች መሆናቸውን በመግለጽ
እነኚህ ስድስቱ ሰዎች የተጠቀሱት ተፈላጊዎቹ ባህሪያት የጎደሏቸው እንደሆነ ሌላ ስድስት
እርባናቢስ ጉዳዮች ጋር በማዛመድና በማነፃፀር በሚቀጥለው አባባል እንደሚከተለው
ተገልፀዋል፡፡
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‘adli zalela nagëaši min yuš ’isāḫigir?

ْ اش آ ْخ
َ ع ْد ِل زَ ل
ساخ ِج ْر
ْ مِن ي
ْ ِيال نَ َج
َ
ِ ُِوس إ
ْ
َ
ْ
ْ
عال ْم
ال
ِي
ل
َز
ع
ر
و
ُوس
ي
مِن
ل
َْز
ي
َز
خ
ا
م
ان
َ
َ َد
ِ ْ َ ْ
ًاخ بِ ِس زَ لِيال
ْ اح ِج ْر عِطِ َم
ْ
ْ آخ مِ ْن ي
َ ُوس إ
ِ س
َ
َ
ْ
ْ
ُوس
ي
مِن
آخ
د
م
ال
ِي
ل
َز
ط
س
وس
َْب
ْج
ُ
َ ْ ُي
َ
ْ
ُ
. ُْوس توبَت
ْ ي زَ لِيلبَان ي
َ ِإ
ْ ِساخِ ِج ْر إِيل َما ْخ م
ْ س
ْ زَ ليِ َال مِ ْن َعاش
اخ ِج ُر
ْ آخ مِ ْن ي
َ ُوس إ
َ َان ز
ْ َُوس ق
ْ ان َما ْخ َوتْر زَ ل ِْيل
ْ ِد َج
.ليال
ْ بان ي
ْ ت
وس إِساخِ ِج ْر نِ ْع َمتْ َما ْخ
ِ إِنِ ْس
ْ ُ آخ مِ ْن ت
ُ
ْ ِيال َم ْسك
َ صب ِْر زَ ل
ْ
ِين آ ْخ
وس
ت
ان
ب
ِيل
ل
َز
س
ُّ َ أ
َ
َ ْ
ْ ساخ ِج ْر فِ ِعتْ َما ْخ ع
ْ ُِوس إ
ِين
ْ مِ ْن ي
ْ َزَ ل ِْيلب
ُوس
ْ ان ي

danama zayzalmin yuš war‘i zalela
‘alim min yuš ’isāḫigir ? iṭṭimāḫ bissi
zalelbān yuš sata magdabuò min
yuš ’isāḫigir? elamāḫ miy zalelbān yūš
tawbat zalēla min’āšaḫ min yuš
’isāḫigir? digānmāḫ watar zalēlbān yūš
qañ zalele ‘inistaò min tus ’isāḫigir?

ni‘matmāḫ ’assu zalēlbān tūš sabri zalela miskināḫ
min yuš ’isāḫiġr? fi’ītmāḫ ‘in zalēlbān yūš

ፍትህ የማያሰፍን ንጉስ በምን ይመሰላል ቢሉ? ጠብ በማይል ደመና፣ የፅድቅና ባህሪ
የሚጎድለው ሊቃውንት በምን ይመሰላል ቢባል? ፍሬ ከማይሰጥ ዛፍ፣ ከቸርነት እጁ
የተሰበሰበ ሃብታም በምን ይመሰላል ቢባል? የሚታፈስ የሌለው የውሃ ጉድጓድ፣ ንሰሃ
የማይገባ ወጣት በምን ይመሰላል ቢሉ? ማስፈንጠሪያ የሌለው ድጋን(ቀስት መወርወሪያ)፣
ይሉኝታ የማታቅ (ሀፍረተ ቢስ) የሴት ልጅ በምን ትመሰላለች ቢሉ? ጨው የሌለው
መና/ምግብ፣ ትዕግስት የሌለው ደሃስ በምን ይመሰላል ቢባል አይን የጎደለው ፊት/የሰውነት
አካል/ ይመስላል፡፡

የጽሁፉ አዘጋጅ ኢ-ፍትሓዊ ንጉስን ከዝናብ አልባ ዳመና ጋር፣ ወረዕ የሌለው
ሊቅን ከፍሬ አልባ ዛፍ ጋር፣ ስስታም ባለፀጋን ውሃ አልባ ጉድጓድ ጋር፣ ንሰሃ የማይገባ
ወጣትን ማስፈንጠሪያ ከሌለው የቀስት መወርወሪያ ድጋን ጋር፣ ሀፍረተቢሰ ሴትን
ከጨው የለሽ ምግብ ጋር እንዲሁም ትዕግስት የሌለውን ድሃ ከአይን አልባ ፊት ጋር
በማዛመድ እያወዳደረ ይገልጿቸዋል፡፡ የጽሁፉ አዘጋጅ አባባሉን ስዕላዊ አገላለጽን
በመጠቀም በጥያቄና መልስ መልኩ አቅርቧል፡፡ በዚህም እንደምንረዳው የጽሁፉ አዘጋጅ
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በአባባሉ ለተገለጹት ፍሬ-ነገሮች የሰጡት አጽንኦት ከፍተኛ መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡
ይኸውም ለአንባቢያንን ‹‹እነኚህ በጣም አሰፈላጊ ስለሆኑ አይዘንጓቸው›› የማለት ያክል
ነው፡፡ የስድስት ምድብን በመቀጠልም እንዲህ ብሏል ፡Siddisti zabzaḥa siddisti ēla, bal‘at
zabzaḥa ‘artu qannot ēla, man‘īt
zabazḥa zi‘umri barakat ēla ti’usu’
maddabal zabazḥa zi‘ibāda ṭa‘m ‘ēla
zi’usu’ rida zifačaa zallahu riḍa ēla
wiriš ṣāḥib zāla nabiyy dīn aqānnōt ēla
qalala waqila zabazḥa ḫātimalḫayri
ēla

َ ت ِإ
يال َب ْل َعتْ زَ َب ْزح
ِ ت زَ َب ْز َح سِدِس
ِ س ِِد ْس
ْأَرْ تُ قَانُّوتْ ِإيالَ َم ْن ِعيتْ زَ بَ ْز َح ِزع ُْم ِر بَ َركَت
َ َسؤ َمدَّا بَلْ زَ يَ ْز َح ز ِعبَاد
َ ِطعَ ْم إ
سء
ُ إِيالَ تِ ُؤ
ُ ْيال ِزأ
َ ض ِزفَا
ْصاحِ ب
ْ يض إيالَ ِو ِر
َ ط زَ هللا ِر
َ َِري
َ ش
َ ِ دِينُوا أَقَاتُّوتْ إ.ب
يال قَا َل َوقِي َل زَ َب ْز َح
ِ َزَ االَ ن
خَات َِم ال َخي ِْر

ስድስት ያለቅጥ ያበዛ ሌላ ስድስቱን ያጣል! ቁንጣን
እስኪይዘው የተመገበ የለሊት ፀሎት የለው፣ እንቅልፍን
የሚያበዛ የእድሜ ቡራኬ የለው፣ ከቅጡ በላይ ከሰው ጋር
[ተገቢ ያልሆነ] ግንኙነት የሚያበዛ የፀሎት ምግባር የለው፣
ታይታን በመሻት ልወደድ ባይ የፈጣሪ ውዴታ/ተቀባይነት
የለው፣ መጥፎ ጓደኛ ያለው የመልዕክተኛውን ሃይማኖት
ገቢራዊነት ያጣል፣ አሉባልታን የሚያበዛ ያማረ መጨረሻ
የለው፤
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በዚህ አባባል የጽሁፉ አዘጋጅ የሚያወያዩበት ጉዳይ በህይወታችን በገንዘብ
የማይተመኑና በጣም ከፍተኛ ጥቅም ያላቸውን ስድስት ቁምነገሮችን በምን መንስዔ
እንደምናጣቸው ነው፡፡ [በህይወታች የሚያስፈልጉን] እነኚህ ስድስቱ ነገሮችም የለሊት
ፀሎት፣ የእድሜ በረከት፣ የፀሎት ውዴታ፣ ጽድቅ፣ ትክክለኛነት እና ያማረ መጨረሻ
ሲሆኑ ያለቅጥ መብላት፣ እንዲሁም እንቅልፍ ማብዛት፣ ሰው የማይመርጥ፣ ጥቅመኛ እና
ስራ-ፈት ወሬኛ መሆን በገንዘብ የማይተመኑትን በጣም አስፈላጊ ነገሮች በህይወታችን
እንድናጣ መንስዔ እንደሚሆኑ ይጠቅሳል፡፡ መጥፎ ምግባርን የሚወክሉ ግለኝነት፣
ግብዝነት፣ ገብጋባነት፣ ወላዋይነት እና ከንቱነት የዘላለማዊ ኩነኔ መንስዔ መሆናቸውን
አበክሮ ገልጧቸዋል፡፡ እነኚህ መጥፎ ምግባሮች የኩነኔ እና የጥፋት መንስዔ መሆናቸውን
ታሪካዊ ማስረጃ በማቅረብ በቀጣዩ አባባል ደግሞ እንዲህ በማለት አረጋግጧል፡፡ ይኸውም ፡-

ziṭaf’āḫ bisiddisti ṭaf’a ’iblisuḫ
bihisdin taf’a qabilūḫ bihirsin ṭaf’a
nimruduḫ bikibrin ṭaf’a fir‘awn’āḫ
bihawā’in ṭaf’a’abu jahlīḫ bi‘uğbin
ṭaf’a.

َ ط ْفأ
َ ْدين
َ ت
ْ س ْخ بِحِ س
ِ ِزط ْفأ َ ْخ بِس ِِد ْس
ُ ط ْفأ َ إِ ْبلِي
َ ط ْفأ
َ ين
َ ين
ْ ط ْفأ َ نِ ْم ُرود ُْخ ب ِكب ِْر
ْ ص
ِ قَا ِبيلُ ْخ ِبحِ ْر
َ ط ْفأ
َ
َ ٍآخ ِب َه َوا
ْ
َ
ْ ُعون
ُ َق
َ ارونُ ْخ بِبِ ْخلِين طفأ ف ِْر
ْ ِِيخ بِعُجْ ب
ْ أَبِو َج ْهل
ين ط ْفأ

የጠፋው በስድስቱ መንስዔ ጠፋ- ዲያብሎስ
በቅናቱ፣ ቃዬል የጠፋው በስስቱ፣ ኒምሩድ
በእብሪቱ፣ ቃሩን የጠፋው በስግብግባምነቱ፣
የጠፋው ባማለለው ስሜቱ ፤ አቡጃህል
ባኩፈሳው/ትዕቢቱ፤

79

የጠፋው
የጥፋው
ፋርኦንን
የጠፋው

በመቀጠልም የጽቅና ቅድመ-ሁኔታዎችን እና የጉባዔ ሥነምግባርን አቅርበዋል፡፡ ስለ
ቅዱስነት በሚመለከትም የሚከተለውን በአባባላቸው አስፍረዋል፡፡

Walin’abrār ziḫana bisiddisti ḫana,
zodadōw
alniwazōt
zi’amanōw
’alzirmōt
zitalōw ’alhim‘ōt
qiš
’alaqešot nafsiḫāduw ’aqešōt šar‘ibe
qannōt

የተባረከ ቢፀድቅ በስድስቱ ይፀድቅ ፡- በሚወዱት
ወረተኛ ባለመሆን፣ አንዴ ያመኑትን ባለመጠራጠር፣
የጠሉትን ባለማማት፣ ደካማን ባለማንቋሸሽ፣ ራስን
በማተናነስ/ፍፁም ባለመካብ/፣ በሸሪዓ ሕግጋት
በመመራት፤
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ْ ول
ت خَانَ ُزودَدُوا
ِ ار ِزخَانَ بِس ِِد ْس
َ ِين أَب َْر
ْ
ْ
َ
َ ازوتْ ِزأ َمنُوا أل ِز ْر ُموتْ ِز
ُ ْألن َِو
طلعُوا
ْأ َ ْل ِه ْمعُوتُ قِيش ألَقِيشُوتْ نَ ْف ِسخَاد ُوا أقِيشُوت
ْش َْرعِب قَانَّوت

በማስከተልም ስለ ጉባዔ ሥነ-ምግባር እንዲህ ብሏል፡-

zimağlis ’adab’āḫ mustin? siddistin
samti al-habōya kayda al-‘adan
madb al-gargōra ’ugma al-wanag
wabza al-qīt dāgan al-ḥariya

ت
ٍ ِس أَدَبْ آ ْخ ُمو ْست ِْن س ِِد ْس
ِ س ْم
ْ ِز َمجْ ل
َ ت
ْ
ْ
َ
جْم
ِ أ َ ْل َهبُوي َك ْيدَ ألعَدَ ْن َم ْد
َ ب أل َج ْر ُج
َ ور أ
ْ أ َ ْل َونَاجْ َوبزَ ْألق
ي
َّ ِيط دَا َج ْن أَل َح ِر

የጉባዔ ሥርዓተ-ክዋኔ ስንት ቢሉ? ስድስት ፡- እንደ
እባብ ፀጥ ለጥ ብሎ፣ እንደ ድመት በድንገት
አጥቅቶ፣ እንደ አቦሽማኔ አድብቶ፣ እንደ አንበሳ
አጥቅቶ፣ እንደ ጭልፊት ጨብጦ፣ እንደ እንደ
ከርከሮ በምንዣጋ መልሶ መከለስ ናቸው

በአባባሉም ትምህርት እንዴት ሊወሰድ እንደሚገባ እና የተቀሰመውንም
እውቀት እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል ይገልፃል፡፡ እንደ እርሱ አባባልም እንደ አቦሽማኔ
ለጥቃት እንደሚያደፍጠው፣ እንደ አንበሳ እንደማጥቃት ፣ እንዲሁ እባብም ፀጥ ለጥ ብሎ
አደን እንደሚሰማራ ተማሪ ከትምህርት ጉባዔ የሚሰጠውን ትምህርት ለመቀበል
ዝግጁነቱ ያንኑ ያክል

መሆን እንዳለበት ነው፡፡ የትምህርቱን ፍሬ-ጉዳይም ተማሪው

እንደቀሰመ እንደከርከሮ መልሶ እያመነዠገ ትምህርቱን መከለስ እንደሚገባው
በማስገንዘብ የስድስት ምድብ አባባሎችን በትምህርት ጉባዔ ስነምግባር ያጠቃልላል፡፡
ከዚህም በኋላ የሰፈረው አባባል የአራት ምድብ ነው፡፡
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2.2.2.5 አራት
በዚህኛው መደብ ሊቃውንቱ የሚያወዩባቸው ጭብጦች ስለ ጊዜያዊ ነገሮች፣
ክፉ ምግባሮች፣ እንዲሁም የእውቀት ፈርጦችን፣ ፍፁማዊ እምነትን፣ የሚጋረዱ ፀጋዎችን
እና ምግባሮችን በግልጽ ይጠቁማሉ፡፡ እንዲህ በማለትም ይጀምራሉ፡har‘atle dā’im ’ēla zikizbañña wadağ
zibaḫīl balačču, zi-dīnatġēy ni‘mat, zidana čāya

ْ ِ دائِم ايال ِزك ِْزبَ َّن َودَاجْ ِزبَخ.عتْلَي
يل بَ َل ُج
َ ه َْر
َ
ْمت
ْينت
اي
ي نِ ْع
ِز ِد
ْ َج
َ ِزدَانَ ط

ለአራቱ ዘለቄታ የላቸው ፡- የሚዋሽ ወዳጅ፣
የስስታም ግብዣ/ድግስ፣ የምድራዊ ሃብት ሲሳይ፣
የዳመና ጥላ

የጽሁፉ

አዘጋጅ ዘላለማዊ

ያልሆኑ አራት ነገሮች ብዙ የማይቆዩ ናቸው በማለት፡-

የውሸታም ጓደኝነት፣ የገብጋባ ግብዣ፣ ዓለማዊ ሲሳይ እና የዳመና ጥላ ጊዜያዊ የሆኑትን
ነገሮች አባባልን ይገልጻሉ፡፡ በቀጣዩም አባባል የሚገልጹት ጭብጥ ዘላለማዊ ያልሆኑ
ነገሮችን ነው፡፡ በእነዚሁ አባባሎች ማንም ሊረዳው እንደሚችለው ዘላለማዊ ያልሆኑ
ነገሮች የሚወገዙት ጊዜያዊ በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ግብረገብነት የጎደለው
እና መጥፎ ምግባሮችን የሚያጠቃልሉ ተግባራት በመሆናቸውም ጭምር ነው፡፡ ይኸውም
መዋሸት፣ ማመንዘር እና የተጋቢን መብት ያለማክበር የመሳሰሉ በጽሁፉ ሊቅ ከተጠቀሱት
ተግባራት በግልጽ ለማስተዋል እንደሚቻለው በጠቅላላው የኃጢአተኛ ምግባራት እና
በእስልምና ሐይማኖት ሕግ በተለይ ለባልና ሚስት የተጠበቁ መብት ጥሰትን የሚመለከቱ
ናቸው፡፡ ከእነኚህ መጥፎ ምግባራት ራስን ለመከልከል

የበላይ የሆነውን የእስልምና

እውቀት እንደ መፍትሔ በጽሁፉ አዘጋጅ እንደሚከተለው ተጠቁሟል፡፡ ይኸውም ፡-
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zi‘ilm ğawhar’āḫ mustin? har‘atin
’Allahu ḫāduw ‘uqōtma firōt nabiyy
ḫāduw ‘qotma ’imānot ḥaquw ‘uqotma
sānōt wirišuw ’uqōtma taḫatarot

ْ َرآخ ُمو ْست
ْ ِزع ِْل ِم َج ْوه
ع ٍة هللا خَادُوا
َ ِين ه َْر
ْعقُوتْ َم إ َمانُوت
ُ عقُوتْ َم ف ُِروتُ نَبي خَادُوا
ُ
ُ
ُ
ْعقُوت َم
ْ
ُ سأنُوتْ ِو ِر
ُ شوا
ُ َحقوا
َ عقوت َم
ْتَخَت ُروت

የእውቀት ፈርጡ ስንት ቢሉ? አራት! ፈጣሪን
አውቆ መፍራት፣ መልእክተኛ/ነቢይን በማወቅ
ማመን፣ እውነትን በማወቅ መተግበር፣ ክፋትን
በማወቅ መራቅ/ማስወገድ

ከፍ ብሎ እንደተመለከተው አራት የእውቀት ዓይነቶች ተጠቅሰዋል፡፡ እነርሱም
ፈጣሪን ማወቅና መፍራት፣ ነብይን በማወቅ በእርሱም [ነብይነት] ማመን፣ እውነትን
በማወቅ መተግበርና ክፋትንም በማወቅ ማስወገድ ናቸው፡፡ የጽሁፉ አዘጋጅ እነኚህን
የእውቀት ፈርጦች እንደሆኑ ከገለፃቸው በኋላ የእምነትን ተጨባጭ መገለጫ ይገልፃሉ፡፡
እንዲህ ይላሉ፡-

ḥaqīqatul-’imanāḫ mustin? har‘atin
ziḫalaqa ḫāduw huwa kun ‘uqōt yirazqi
ḫāduw huwa kun ‘uqōt im hiya hal ya’
hal yaġaba’ ḫāduw huwa kun ‘uqōt
miša sin’at ḫadbe gīza yagaba’ ḫāduw
huwa kun ‘uqōt
rot
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ْ ان آ ْخ ُمو ْست
َع ٍة ِز َخلَق
َ ِين ه َْر
ِ َُحقِيقَة
ِ اإلي َم
ق خَاد ُوا ه َُو ُك ْن
ُ خَادُوا ه َُو ُك ْن
ِ عقُوتْ يِ َر ْز
عقُوتْ إ ْم هَي َحا ْل َي ْع َحا ْل َي َج ْبأَخَاد ُوا ه َُو
ُ
ب ِجيَز يَ َجبْأخَادُوا
ُ ُك ْن
ِ عقُوتْ ِمشَا ِس ْنئ َتْ خَا ْد
ْعقُوت
ُ هُو ُك ْن

ፍፁማዊ እምነትስ ስንት ቢሉ! አራት - የፈጠረህ
እርሱ መሆኑን ማወቅ፣ ለጋሽህም እርሱ መሆኑን
ማወቅ፣ ከዚህኛው ሁኔታ በዚያኛው ሁኔታ
የሚመልስህ እርሱ መሆኑን ማወቅ፣ እንደየስራህ
ሚንዳ የሚቸርህ እርሱ መሆኑን ማወቅ

ለፍጥረታቱ ሲሳይን የሚለግስ፣ ከአንደኛው ሁኔታ ወደ ሌላኛው ኩነት
ፍጥረታቱን የሚያሸጋግር፣ ባሪያዎቹን የሚሸልምና የሚቀጣ ፈጣሪ መሆኑን በእርግጠኝነት
ስለማወቅ ካወሳ በኋላ የሚተለውን ጠቅሷል፡-

har’atuḫ zahirzomāḫ faḍilān batinzoḫ
َ عت ُ ْخ
,ضيالَ ْن بَاطِ ْن ُزو ْخ
ِ َظاه ِْر ُزو َما ْخ ف
َ ه َْر
farīḍān ti‘ālim taġēbalōtzo faḍīlān huwa
ْ ض
َان تِعَال ْم ت َِجيبَلُوتْ ُزوا ف
ضيالَ ْن ه َُو زَ اي
فَري
ِ
َ
zaya òadu tamassakètuò fariḍan qur’an
ْ
ُ
ْ ان قُ ْر
ْ ض
َ
ْ
َ
آن أ ْقرئْبُنُوتْخ
ي
ر
ف
خ
ت
و
ك
س
م
ت
ُوا
د
خَا
َّ َ
َ ِ
’aqribunōtuḫ faḍīlan huwabe ‘amal
ُ
ْان يَنَتَ زال ِد
ْ ض
ِ ضيالَ ْن هُو
َ ع َم ْل أشُوت ُ ْخ فَري
َ ب
ِ َف
’āšōtuḫ farīḍān yanatazālde boradōtuḫ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ضان قَب ِْر
ي
ر
ف
خ
ت
و
ف
ت
ت
ب
ُو
ه
ن
ال
ي
ض
ف
خ
ت
ُو
د
ب ُْر
ْح
ِ َ
َ ِ
ِ
faḍīlān huwabe tahatafōtuḫ farīḍān
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ضان
َ ضيال ْن ُمتلِي طبْ طب بَالوتْ فَ ِري
ِ َه ُُروت ْخ ف
qabri hurètuò fadilan mutle tab tab
balètuò farīḍān
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በግልጽ መልዕክቱ ጠቃሚ በውስጣዊ መልዕክቱ ደግሞ
ግዴታ የሆኑ አራቶች፡- ከአዋቂ ጋር መዋል አስፈላጊና
ጠቃሚ ሲሆን አዋቂው የነገረህን ተግባር ላይ ማዋሉ ደግሞ
ግዴታ ነው፣ ቁርዓንን ማንበቡ አስፈላጊና ጠቃሚ ሲሆን
በእርሱም መመራት ግዴታ ነው፡፡ በሽተኛን መጠየቅ
አስፈላጊና ጠቃሚ ሲሆን ከእርሱ መማር [በሽተኛውን
አይቶ መማር] ግዴታ ነው፣ ቀብርን መጎብኘት ጠቃሚ
ሲሆን ለሞት ቅድመ-ዝግጅት ማድረጉ ደግሞ ግዴታ ነው፡፡

በአዋቂው ጽሁፍ ተጠቅሰው ከዚህ በላይ በሰፈሩት እያንዳንዱ ተግባራት
በአንደኛው ገጽታቸው አስገዳጅ ሲሆኑ በሌላኛው ገጽታ ደግሞ ቅንነትን የሚያመለክቱ
ናቸው፡፡ አዋቂ ጋር ማዘውተር ጠቃሚ ሲሆን አዋቂው ያስተማረህን ተግባራዊ ማድረጉ
ግን ግዴታ ነው፣ ቁርዓንን ማንበቡ ጠቃሚ ሲሆን መመሪያዎቹን ማክበር ደግሞ ግዴታ
ነው፣ ህሙማንን መጠየቅ ጠቃሚ ሲሆን ከታማሚው መማር ደግሞ ግዴታ ነው
እንዲሁም ቀብር መሄድ ጠቃሚ ሲሆን ሞት አለብኝ ብሎ ቅድመ-ዝግጅት ማድረጉ
ደግሞ ግዴታ መሆኑ በአባባሉ ተገልትጸዋል፡፡ ከዚያም እንዲህ የሚለው ሰፍሮ ይገኛል፡-

har’atuḫ ğawharina har’atin yimašazal
‘aqli ğawharina quyin yimašazal din
ğawharina hisdin yimašazal saqi ‘amal
ğawharina him’in yimašazal qañ
ğawharina ṭama‘in yimašazal
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َع ْق ِل َجوه َِرن
َ .عت يِ َماشَازَ ا ْن
َ عت ُ ْخ َج ْوه َِرنَ ه َْر
َ ه َْر
ْ
ْ
ْ
ق
س
ال
ََاز
ش
م
ي
د
س
ه
و
ج
ِين
د
ال
ََاز
ش
ما
ي
ِ
ََرن
ْ
ِح
َْ
ِ قُ ِي ْن
َِ
ِ َ
َ
ْ َشازَ ا ْل ق
جوه َِرنَ ط ْمع
َ ع َم ْل جوه َِرنَ ِه ْمع ِْن يِ َما
ْ ان
يماشازال

አራቱን ውድ ፀጋዎች አራቶቹ ይጋርዷቸው/ያጠፏቸው የብልሃትን ፀጋ ቁጣ ያጠፋው፣ የቅንነትን ፀጋ ምቀኝነት
ያጠፋው፣ የሰናይ ምግባር ፀጋን [ተረጂውን የሚጎዳው]
የእወቁልኝ ታይታ ያጠፋው፣ የሐፍረትን ፀጋ ስግብግብነት
ያጠፋው

በዚህኛው አባባል የተገለፀው አራቱ ፀጋዎች በጣም ውድ እንደሆኑ እና እንዴት
እንደሚጋረዱ ወይም እንደሚጠፉ ነው፡፡ እንደ አዋቂው አባባል አንድ ሃይማኖተኛ የሆነ
ሰው ቅናታም ልሆን አይገባም፣ ያለበለዚያ ጽድቅናን አያገኝም፡፡ የማሰብ ችሎታን ደግሞ
እንደ ውዱ ፀጋ ከተገለጸ በኋላ ንዴቱን የማይቆጣጠር ሰው የማሰብ ችሎታው
እንደሚጋረድ ገልጧል፡፡ እንዲሁም ሰናይ ምግባርን እንደ ውድ ፀጋ ከተጠቆመ በኋላ
ይኸው ተግባር እንዲታወቅ መፈለግ ማወጅ ደግሞ ዋጋውን እንደሚያራክሰው ወይም
ዋጋ የሚያሳጣው ይሆናል፡፡ በመጨረሻም ስግብግብነት ውድ ፀጋ የሆነውን ሥነምግባር
እንደሚያጠፋው ተገልጿል፡፡
በመቀጠል ወደ ስድስት አባባሎች ምድብ በመመለስ እንዴት አስፈላጊ ሰዎች
እንደሚዘነጉ እና ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ተግባራት ደግሞ በቀላሉ መተግበር እየቻሉ
እንዴት ሳይተገበሩ እንደሚቀሩ የተገለጸበት አባባል ነው፡፡ መልካም ምግባር፣ ፀሎት፣ ስለ

አል-ቀድር93 ምሽት፣ ስለ ቁርዓን እና ስለ ፃድቁና ትክክለኛው ሰው በማስከተል ፀሃፊው
ገልጿል፡፡

93

የአል-ቀድር ምሽት በረመዳን ወር ውስጥ የሚከሰት በእስልምና በጣም የላቀ ምሽት ነው፡፡ ቁርዓን
በምሉዕነቱ ከለውሃል ማህፉዝ በይተ አል- ኢዝዛ ተብሎ ወደ ሚጠራው የመጀመሪያው ሰማይ ላይ
የሚገኘው ስፍራ የወረደበት ምሽት ነው፡፡ ይህ የሆነውም በረመዳን ወር ውስጥ በአል-ቀድር ምሽት ነው፡፡
ኢብን ሂባን ከወሲላህ ኢብን አልአስቃ ተላልፎላቸው እንዳወሩት ነብዩ፣ አልሏህ ክብራቸውን ከፍ
ያርገውና፣ ብለዋል አሉ፡ ‹፡ተውራት/ኦሪት የወረደው በረመዳን ስድስተኛው ምሽት ነበር፣ ኢንጂል/ወንጌል
በአስራ ሦተኛው ምሽት፣ ዘቡር በአስራ ስምንተኛው ምሸት፣ እንዲሁም ቁርዓን በሃያ አራተኛው የረመዳን
ምሽት ነበር፡፡”
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በመጨረሻም የጽሁፉ የመጀመሪያ ክፍል ገለፃ ስለ ፀሎት እና ፈሪሃ ፈጣሪን፣
ለባሪያው በቸረው ሲሳይ እና በፍጥረታት ድንቅ ሁኔታዎች በአስተንትኖ መደመምን
የአንባቢያን ላይ የሚያጭሩ ናቸው፡፡ እንዲሁም አንባቢው ራሱ በየዕለቱ ስለሚያገኘው
ሲሳይ ላይ የአስተውሎ ትኩረቱን እንዲያሳርፍ የሚጋብዝ ነው፡፡

2.3 ክፍል ሁለት ፡- ቁጥራዊ አባባሎች
ይህ ክፍል የእስልምና እምነት እና ተግባራት የተካተቱበት ክፍል ነው፡፡ በእምነት
ጭብጥ ሥር የጽሁፉ አዘጋጅ ፈጣሪን ስለማወቅ፣ ሰለ ፈጣሪን ስሞች እና ባህሪያት
እንዲሁም ስለ ሃይማኖት በዚሁ ስፍራ አውስቷል፡፡ እስልምና ተግባራት ሥርም ፀሃፊው
የእስልምና ሕገጋትና እና ሌሎች ጠቃሚ ጉዳዮችን በቁጥራዊ አባባል ገልጿል፡፡
አብዛኞዎቹ አባባሎችም ዜማዊ ጽሁፎች ሲሆኑ ጥቂቶቹ በጥያቄና መልስ አቀራረብ ስልት
የተገለፁ ናቸው፡፡
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2.3.1 ፈጣሪን ስለማወቅ
አልሏህን በመፍራት እና በማወደስ ባሪያውን አልሏህ ገነት እንዲገባ እና ከገሃነም
እንዲድንና እንዲጠበቅ እንደሚያደርገው ፀሃፊው ሲገልጽ፡-

’Awwal bigāfi zarado farḍi ’Allāhuْقوت
ḫādu
ع
ُ َّأول بِ َجاف زَ اردوا فَ ْرض هللا خَادُوا
‘uqot

አልሏህ ባሪያውን ያዘዘው ቀዳሚው ግዴታ ስለ
ፈጣሪው ማወቅን ነው

‹‹አልሏህ ባሪያውን ያዘዘው ቀዳሚው ግዴታ ስለ ፈጣሪው ማወቅን ነው፡፡››
ይህም ፈጣሪን መታዘዝንና መገዛትን ከሚመለከተው አምልኮ ጋር የሚያያዝ ነው፡፡
በማስከተልም ስለ አልሏህ እውቀት ከየት እንደሚገኝ ይገልጻል፡፡ ይኸውም ፡‘uqzoò ’aykūn isāḫiġir? ’Allāhu wa
nabiyy zayo ‘uqōt
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ْ ع
ْ ُوق ُز
ايو
َ ِوخ أ َ ْي ُك ْن إ
ُ َساخِ ِجر هللا وانَبي ز

‘uqzōḫ ’aykūn isāḫigir? ’Allāhu wa
nabiyy zāyo ‘uqot

َّأول بِ َجاف زَ اردوا فَ ْرض هللا خَادُوا
ْعقوت
ُ

ይኸው እውቀት እንዴት ብትል አልሏህ እና ነቢዩ
ያሉትን ማወቅን ነው

‹አልሏህን ማወቅ እንዴት ነው ብለህ ብትጠይቅ? ይህ እውቀትም አልሏህ
ካወረደው/ከገለጠው እና መልዕክተኛው ካስተማሩት ነው፡፡ በዚህም አባባል ስለ አልሏህ
የምናውቅባቸው ምንጮች ከቁርዓን እና ከነቢዩ ፈለገ-ህይወት -ሃዲስ እንደሆነ የፀሃፊው
አባባል ያስገነዝባል፡፡ በመቀጠልም አልሏህን ([ትክክለኛ ፈጣረውን]) ሳያውቅ
በማንኛውም መንገድ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ተግባረ-አምልኮ የሚያከናውን ግለሰብ
እንደሚከተለው ይገለፃል፡፡
’Alla\āhu zow ’isay‘uq qada ’a‘bud
yanzal bisa‘ti qamzal muḫrārzo
watarzo yitqučāč ka’aḫa im
’Allāhuzo tarahaqōt zañ taqarabōt
’aydiballo
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ْ س ْيعُوق قَدَ أ ْعب
ت قَام زَ ال
ِ ُديان زَ ال بِس ْع
َ هللا زوا إ
َ ُرارزوا ِيتْق
ُ
طاط ِج ْر َكعجْ اعبديان
َوترزوا ُم ْخ
اربُوت أ َ ْيدَبلُّوا
َ َِج ْر إِ َم هللا ُزوا ت َرا َحقُوتَ زَ ان تَق

‹‹ፈጣሪውን ሳያውቅ በመላ
ሰውነቱ የሚገኙ ጅማትና
ተበጣጥሰውና ተቆራርጠው
ተግባረ-አምልኮ ቢያከናውን
ከአልላህ ከመራቅን በስተቀር
አይጨምርለትም፡፡

አካላተ
አጥንቶቹ
እሰኪደቁ
በአምልኮ
ቅርበትን

ከፍ ብሎ በተመለከተው አባባል በእስልምና አምልኮ/ፀሎት ተቀባይነት
የሚኖረው (ስለሚመለከው አልሏህ) ፈጣሪን እውቀት ሲኖረን ብቻ በመሆኑ ፀሃፊው ስለ

አልሏህ እውቀት በጣም ወሳኝ እንደሆነ በሚያረጋግጥ አገላለጽ ገልጿል፡፡

2.3.2 ስለ አልሏህ ስሞች እና ባህሪያት
ስለ አልሏህ ስሞች እና ባሪያት ፀሃፊው በጥያቄና መልስ መልኩ በአጭሩ
ያቀርባሉ፡፡ ቁርዓንና የነቢዩን ሀዲስ አልሏህን የምናውቅባቸው ምንጭ እና ማስረጃ
አድርጎ ፀሃፊው ይገልፃሉ፡፡ ከዋቢዎቹ ቁርዓን እና የነቢዩ ሀዲስ ፀሃፊው የፈጣሪን ስሞች
እና ባህሪያት በአረብኛ ቃል በመጥቀስ በሀረሪም ቃሎቹን ያብራራሉ፡፡ በዚሁም መሠረት
የፈጣሪን ስሞች እና ባህሪያት የሚመለከት አባባል፡‘uqzōḫ ’aykun isāḫigir ’Allahu
’Aḥadun Waḥidun Fardun ṣamadun
Zahirun Baṭinun lam yalid walam
yulad walam yakun lahu kufuwan
’aḥad baytin
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ٌساخِ ِج ْر هللا أ َ َحدٌ َواحِ دٌ فَ ْرد
َ ِعُوق ُزوخ أي ُك ْن إ
َ ٌص َمد
ٌ
باطن لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد َولَم يَ ُك ْن
ظ ِاه ٌِر
َ
لَهُ ُكفُ ًوا أ َحد بايت

ፈጣሪን ማወቅ/እውቀት እንዴት ነው?
ብለህ ብትጠይቅ! አልሏሁ አሀዱን ፣
ዋሂዱን፣ ፈርዱን ሰመዱን ዛሂሩን ባጢኑን
ለም የሊድ ወለም ዩለድ ወለም የኩን ላሁ
ኩፉወን አሀድ ማለት ነው፣
አልወለደም አልተወለደም አንድም ብጤ
የለውም ማለት ነው፡፡

እንደምንመለከተው ፀሃፊው የዘረዘራቸው - ‹አልሏህ፣ አሀድ፣ ዋሂድ፣ ፈርድ፣ ዛሂር እና

ባጢን ዋንና የፈጣሪ ስሞች ናቸው፡፡ የፈጣሪ ስሞች እና ባህሪያት መዘርዝሮቹ የተወሰዱት
ከቁርኣን እና ከነቢዩ ሃዲስ ነው፡፡ ከእነኚህ ጥቂቶቹ አባባሎች የተወሰዱት ከሱራቱ አልኢኽላስ ቀሪዎቹ ደግሞ ከሱራቱ አል-ሃዲድ እና በቡኻሪዪና ሙስሊም እንዲሁም ሌሎች
ምሁራኖች የነቢዩን ፈለገ-ህይወት - ሃዲስ አስመልክቶ ከዘገቧቸው የተወሰዱ ናቸው፡፡
በሱረቱ አል-ኢኽላስ94 የተገለጸው የአባባሉ ከፊልም፡-
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የአልላህ ስሞችና ባህሪያትን በሚመለከት የወረደው ሱራ ሱረቱ አል-ኢኽላስ በእስልምና ክፍተኛ ስፍራ
እንዳላቸው ከሚቆጠሩት ሱራዎች አንደኛው ሲሆን ይህንንም አስመልክቶ በበርካታ ሀዲሶች ጭምር
ተዘግቧል፡፡ ናይሳብሩዪም በማብራሪያቸው እንዲህ ሲሉ ገልጠዋል፡-

 يا: "وعن أنس أن رجالً كان يقرأ في جميع صالته قل هو هللا أحد فسأله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال
" حبك إياها يدخلك الجنة: رسول هللا إني أحبها فقال
‹በአናስ እንደተዘገበውም አንድ ሰው በጸሎቱ ውስጥ ቁል ሁወ አልላሁ አሀድን መቅራት ያዘወትር ስለነበር
ስለዚሁ ጉዳይ ነቢዩ ጠይቀውት እንዲህ ብሏል፡ የአልላህ መልዕክተኛ ሆይ ስለምወደው ነው፣ ነቢዩም፡
ለእርሱ ያለህ ፍቅር ገነት እንድትገባ ያደርግሃል አሉት፡፡
ሱረቱ አል-ኢኽላስ እንዴት እንደተወረደም ናይሰቡሪዪይ በተጨማሪ ሲገልፁ፡
.  صف لنا ربك أزبرجد أم ياقوت أم ذهب أم فضة:  قدم وفد نجران فقالوا: "وعن عطاء عن ابن عباس قال
{  هو واحد وأنت واحد فقال:  إن ربي ليس من شيء ألنه خلق األشياء فنزلت { قل هو هللا أحد } فقالوا: فقال
:  وما الصمد؟ قال:  قال { هللا الصمد } فقالوا.  زدنا من الصفة:  ] قالوا11 : ليس كمثله شيء } [ الشورى
"}  زدنا فقال { لم يَلد } { ولم يولد } { ولم يكن له كفوا ً أحد: الذي يصمد الخلق إليه في الحوائج فقالوا
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የሚከተሉት ሦስቱ የፈጣሪ ባህሪያት፡- ዋሂድ፣ ባጢን እና ዛሂርን በቁርዓን
እንዲሁም በነቢዩ-ፈለገ ህይወት ሱንና በሁለቱም ምንጮች ተጠቅሰዋል፡፡ የሁለቱ
የመጀመሪያዎቹ ባህሪያት በሱረቱ አል-ሀዲድ እና በሙስሊም በተዘገበው ሀዲስ
ተመልክተዋል፡፡ እንዲሁም በዝርዝሩ ከተመለከቱት ሦስተኛው ባህሪ በሱረቱ አል-በቀራህ
ውስጥ ተጠቅሷል፡፡ የጽሁፉ አዘጋጅም የአልሏህ ስሞችና ባህሪያትን ከአጭር ማብራሪያ
ጋር አቅርቧቸዋል፡፡

2.3.3 አልሏህ
አልሏህ95 የሚለውን መጠሪያ የጽሁፉ ሊቅ ሲያብራሩ፦
’Allahu bayti min baytin ’isāḫigir ğammi‘
yiḫalqi ğammi‘ yirazqi yimutzāl ğammi‘
yamut yahawzal ğammi‘ yathiw

ْ ت مِ ْن بَا ْيت
ساخِ ِج ْر
ِ هللا بَ ْي
َ ِِـين إ
ْ ِق َج ِ ّم ْع ي
ْق يِ ُمت
ِ رز
ِ َج ِ ّم ْع يِخَل
زَ االَ َج ِ ّم ْع َي ُموت َيحوزَ ال
َج ّم ْع يَتْحِ يو عبادتُزوخ
ِب َج ِ ّم ْع اوحب ِزخانَ ِليْو بَايْت

‘ibadatzōḫ biğammi‘ ’awğab ziḫānalew baytin

<አጣእ ኢብን አባስን በመጥቀስ እንዲህ ብለዋል፡ ከናግራን የተላከው ልዑክ መጥቶ የአንተን አምላክ
ግለጥልን ብለው ከወርቅ ነው ወይስ ከአልማዝ ወይስ ከኢሜራልድ በማለት ነቢዩን ጠየቁ፡፡ ነቢዩም አሉ፡
የእኔ አምላክ ነገራቶችን የፈጠረ በመሆኑ እርሱ ከነገራቶች አይደለም ካሉ በኋላ የሚከተለው ተገለጠላቸው
‹‹በል እርሱ-አልላህ አንድ ነው›› የሚለው ተወረደ. እነርሱም አሉ አንተ አንድ ነህ እርሱም አንድ ነው
ከዚያም ነቢዩ አሉ፡ ‹‹{እርሱ ከምንም ነገር ጋር በምንም መልኩ በጭራሽ አይመሳሰልም››} [ሱራ 11]
ከዚያም ከባህሪያቶቹ እንዲገለጽላቸው በተጨማሪ ጠየቁ ፣ እሳቸውም አሉ {‹‹አልላህ አስሰመድ ነው}
እነርሱም አስሰመድ ምን ማለት ነው ?አሉ ፍጥረታት ሁሉ ለመሰረታዊ ፍላጎታቸው እርሱ አስፈላገያቸው
የሆነ፣ ሌላ ተጨማሪ እንዲገለጽላቸው ጠየቁ፣ እሳቸውም አሉ {‹‹ሌሎችም ከእርሱ የመነጩ ከመሆንም
የጠራ ነው››}፣ {‹‹አልላህ ነገራቶች ውስጥም አይኖርም ነገራቶችም እርሱ ውስጥ አይኖሩም››}{‹‹እንዲሁም
አጋር/ብጤ የለውም››}
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አልላህ ማለት ምን ማለት ነው? ብለህ ብትጠይቅ! አልላህ
ማለት ሁሉን ፈጣሪ ለሁሉም [ፍጥረታት] [ሲሳይን] እየቸረ
የሚያቆይ፣ ሞትን የፈጠረና ሁሉንም የሞት ጽዋን
የሚያቀምስ ተነሺ የሆኑትን ሁሉ የሚቀሰቅስ በአጠቃላይ
ፍፁም ሊያመልኩት ተገቢና ግዴታ የሆነለት ማለት ነው፡፡

2.3.4 አሀድ
አሀድ ደግሞ እንደሚከተለው ተገልጿል፡’Ahadun bayti‘ min baytin ’isāḫigir
taraḫabotzo
muttizo
ziḫana
taraḫabotzo ’im‘ahadgir taraḫaba
zaylokutbe
ziḫāna
taraḫabotzo
’im‘aḥadgir dīğa zaylokutbe ziḫāna
taraḫabotzo
’imšay’
taraḫaba
zaylokutbe
ziòana
taraòabotzo
hata‘šay’ ta’assala zaylokutbe ziḫāna
bidašin bisamin bi‘aršin bila‘ayin
bitaḥayin biqununin bitagēbalōtin
bihu‘lultin bikuškuštin bisamtin hal
zaylokutbe ziḥāna ti‘alam timaḫluqzo
tadabalāni
talayāni
tarahaqāni
taqarabāni hal zaylokutbe ziḫāna

93

جر ت ََر َخبُوتْ ُزوا
ِ أ َ َحد ب ْي
ْ ِساخ
َ ت مِ ْن بَ ْيت ِْن إ
ّ ِ ُم
ط ُزوا ِزخَانَ ت ََر َخبُوتْ ُزوا إ َمعح ْد ِج ْر
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ب ِزخَانَ ت ََر َخبُوتزوا إ َمعَ َح ْد
ِ َب زَ يلو كت
َ ت ََرخ
ب ِزخَانَ ت ََر َخبُوتْزوا إ ْم
ِ ِْج ْر دِيج زَ ْيلُوا ُكت
َي
ِ َْب زَ يلُو ُكت
َ شَيء ت ََرخ
ْ ب ِزخَانَ َهت َع ش
ْ ِسم
ْ ب ِزخَان بِدَش
ين
ِ ْس َل زَ ْيلُوا ُكت
َ ِِين ب
َ ت َأ
ْ ِب َع ْرش ِْن ِب ُك ْرسِن ِبلَ َعيْن ِبت َ َح
ين ِب َقنَن ِْن ِبت َِجي َبلِين
ب
َ بِ ُح ْعلُ ْلت ِْن بِ ُك ْش ُك
ِ ْص ًمت ِْن ه َْل زَ ْيلُوا ُكت
َ ِشت ِْن ب
ِزخاَنَ تِ َعا ِل ْم تِ َم ْخلُوق ُزوا تَدَابَالَن تَالَيَان
َب ِزخَان
ِ ْترا َهقَان تقَارابَان ه َْل زَ ْيلُوا ُكت
َ
بَايْت

“አልአሀድ [/األحد/] ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ
ብቻውን የሆነና አጋር/ሸሪክ ብጤ አምሳያ የሌለው፤ መኖሩ
ግልጽ የሆነና ጅማሮ የሌለው፤ ግኝነቱ አንዴ ተከስቷል ከመባል
የጠራ፤ ከነገሮች የሚመነጭ ከመሆንም የጠራ፤ ከነገሮች ጋር
ግንኙነት ያለው ከመሆንም የጠራ፤ በምድር ላይ፣ በሰማይ ላይ
፣ በዐርሽ ላይ፣ በኩርሲ ላይ በላይ፣ በታች፣ ቆሞ፣ ተቀምጦ፣
በነገሮች ውስጥ ሰፍሮ፣ ሰክኖ፣ ተንቀሳቅሶ አለ ከመባል የጠራ ፤
እርሱ ከዓለም፣ ከፍጥረታቱ ጋር ተቆራኝቶ፣ ተነጥሎ፣ ተራርቆ፣
ተቀራርቦ አለ ከመባል የጠራ የሆነ ማለት ነው፡፡

94

2.3.5 ዋሂድ
የጽሁፉ ሊቅ ዋሂድ96ን በሚከተለው አባባል አብራርተዋል፡-
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እዚህ አንደምናስተውለው ዋሂድ የሚለውን የአልላህ ባህሪ የጽሁፉ ሊቅ ያብራሩት ለነቢዩ ሙሐመድ
በተገለጠው ቁርዓን የተወረደውን በመጠቀም ነው፡፡ ቁርዓንን የተጠቀሙበት ምክንያት የአልሏህ ባህሪያት
በቁርዓን ውስጥ በተደጋጋሚ በትርጉም መልኩ አሊያም በቃል የተጠቀሰ በመሆኑ ነው፡፡ በቁርዓን ውስጥ
የተመለከቱት የአልላህ ባህሪያትም ነዋሪ፣ አንድነት፣ ዘላለማዊ፣ ማለቂያ የሌለው፣ ከሌሎች ፈላጊ ያልሆነ፣
ከፍጥረታቱ ተመሳሳይ ያልሆነ፣ ቻይ፣ ሙሪድ፣ አዋቂ፣ ህያው፣ ሰሚ፣ የሚያይ እና ንግግር (አል-ከላም)፡፡
እነኚህም አስራ ሦስት ሲሆን እንደሚከተለው ተመልክተዋል፡-

የመጀመሪያው ነዋሪ ሲሆን ይህም ማለት አልላህ ነዋሪ ነው የእርሱም መኖር ዘላለማዊ የሆነና
የማያልቅ ነው፡፡ አልላህ በቁርዓን እንዲህ ብሏል፡
أفي هللا شك

ኣያህው ሲተረጎም ‹አልላህ ስለመኖሩ ምንም ጥርጣሬ የለም› ማለት ነው፡፡ ሁለተኛው ባህሪ
አንድነት ነው፡፡ አልላህ በአንድነት ባህሪ የሚገለጽ ነው ማለት ምንም አጋር የሌለው ማለት ነው፡፡
በቁርዓኑም አልላህ የሚከተለውን ደንግጓል፡
‹فاعلم أنه ال إله إال هللاከአልላህ በስተቀር ሌላ
አምላክ ማንም የለም እወቅ› ፡፡ ሦስተኛው ደግሞ ዘላለማዊነት ነው፡፡ አልላህ በዘላለማዊ ባህሪ
ይገለጻልከአልላህ በስተቀር ሌላ ዘላለማዊ የሆነ ነገር ምንም የለም፡፡ እንዲሁም በዘላለማዊነት
አስቀድሞም የነበረና ለእርሱ መኖር ጅማሮ የሌለው ነው፡፡ አራተኛው ባህሪ ዘላለማዊነቱ ማብቂያ
የሌለው ሲሆን የእርሱ መኖር ማብቂያ የሌለው ነው ማለት ነው፡፡ የእርሱ መኖር መጨረሻ
የሌለው ዘላለማዊ በመሆኑ ባህሪዎችም ዘላለማዊ ናቸው፡፡ አንድም ሌላ ነገር በራሱ ዘላለማዊ
የሆነ የለም፡፡ አልላህ በቁርዓን/" “هواألول واآلخر/ ብሏል›፡፡ ይህ ማለትም ‹‹ አልላህ ያለ ጅማሮ
ዘላለማዊ የሆነና ያለ ማብቂያም ዘላለማዊነቱ የሚቀጥል ነው፡፡:›› አምስተኛው ባህሪ ከሌሎች
ፈላጊ ያልሆነ ነው፡፡ ይህ ማለት ለመኖሩ ከማንም ከምንም ፈላጊ ያልሆነ ማለት ነው፡፡ እርሱ ያለ
ጅማሮ የነበረ ነው፡፡ እንዲሁም የእርሱ ባህሪያቶች መካከል ባልሆነ ሌላ ባህሪ እርሱን እንዲህ
ነው ብሎ ማንም ልገልጽ አይችልም፡፡ ምክንያቱም የእርሱ ባህሪያት ጅማሮ የላቸውምና፡፡ አልላህ
በቁርዓን /هللا الصمد/ ብሏል ማለትም ‹አልላህ የሁሉንም ፍላጎት የሚያሟላ የሆነ ጌታ ነው››፡፡
ስድስተኛው ባህሪ ከፍጥረታት ጋር ተመሳሳይ ያልሆነ፡፡ አልላህ ከፍጥረታቱ ጋር ተመሳሳይ ያልሆነ
ማለት ፍጥረታት ከእውነታው ጋር፣ ከባህሪያቶቹ ጋር እንዲሁም ከእርሱ ድርጊት ጋር
አይመሳሰሉም፡፡ በቁርዓን አልላህ እንዲህ ብሏል፡/ليس كمثله شيء/ ማለትም ‹‹እርሱን የሚመስል
ነገር በጭራሽ ምንም የለም ›› ሰባተኛው ባህሪ ችሎታ ነው፡፡ ስምንተኛው በህሪ ኢራዳ ነው።
ኢራዳ ፍጥረታት እንዲላበሱ የሚፈቅደውን ባህሪ በፍቃዱ መሠረት እንዲሆኑ የማድረግ
ዘላለማዊ-ነዋሪ የሆነና ለዘላለምም የማያበቃ የእርሱ ባህሪይ ማለት ነው፡፡ ከዚህም የእውቀት
ባህሪ ይከተላል፡፡ ይህም እርሱ ዘላለማዊ-ነዋሪ የሆነ እና ማብቂያ የለሽ ዘላለማዊ የሆነ ተብሎ
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ሊገለጽ ይችላል፡፡ አልላህ ስለ ራሱ፣ ስለ ባህሪያቶቹ እና ምን እንደሚፈጥር ለዘላለም አዋቂ ነው፡፡
ከእርሱ እውቀት የተሰወረ ምንም ነገር የለም፡፡ አሰረኛው ባህሪ ህያዊነት ነው፡፡ አልሏህ በቁርዓኑ
/هللا ال إله إال هو الحي القيوم/ ማለትም ‹‹ከአልላህ በስተቀር አምላክ የለም፣ እርሱም በህያው ነው።
የእርሱ ህያዊነት አያከትምም›› የአልሏህ ህያውነት ከእኛ ህያውነት ጋር የሚመሰሰል አይደለም
ምክንያቱም የእኛ ህያወነት የነፍስና የስጋ/ሰውነት/ መጣመርን የሚፈልግ ነው። ሆኖም የአልላህ
ህያውነት የእርሱ ባህሪ ነው፡፡ በመሆኑም ህያዊነቱ ዘላለማዊ-ነዋሪ የሆነና ማብቂያ የለሽ ዘላለማዊ
ህያውነት የአልሏህ ባህሪ ነው፡፡ ከዚህ ቀጥሎም የሰሚነት ባህሪ ይከተላል፡፡ አልሏህ በቁርዓን
/وهو السميع البصير/ ብሏል ይኸውም ‹‹በመስማት እና በማየት ባህሪያቶች እርሱም ይመሰላል፡፡
በመሆኑም መስማት ዘላለማዊ-ነዋሪ የሆነና ለዘላለምም ማብቂያ የሌለው የአልሏህ ባህሪ በመሆኑ
አልሏህ የሚሰሙ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ሰሚ ነው፡፡
ለእኛ ቅርበት ያላቸው እና ከእኛ እርቀት ያላቸው ነገራቶች መካከል ምንም ልዩነት የላቸውም
ምክንያቱም አልሏህ በቦታ ውስጥ አይደለም፡፡ እርሱ ሰሚነት ያለ ጆሮ፣ ያለ መሳሪያ እና ያለ
ምንም ዘዴ ነው፡፡ የእርሱ መስማትም ለመዳከምም ሆነ ለመቀየር የተጋለጡ አይደሉም
ምክንያቱም መዳከምም ሆነ መለወጥ ለአልላህ የሚገቡ ያልሆኑ ባህሪዎች ናቸው፡፡ ቀጣዩም
የማየት ባህሪ ነው፡፡ በመሆኑም ማየት ዘላለማዊ-ነዋሪ የሆነና ለዘላለምም ማብቂያ የሌለው
የአልሏህ ባህሪ በመሆኑ አልላህ የሚታዩ ነገሮችን ሁሉ ያለ ምንም መሣሪያ እና ያለ ምንም ዘዴ
የሚያይ ነው፡፡ ከእኛ ሩቅ የሆኑትን እና ለእኛ ቅርብ የሆኑትም ያለምንም ልዩነት እርሱ የሚያይ
ነው ምክንያቱም አልላህ በቦታ ውስጥ አይደለም፡፡ የእርሱ የማየት ባህሪ አይለዋወጥም ወይም
አይጨምርም ምክንያቱም ዘላለማዊ-ነዋሪ የሆነው እርሱነቱ የሚጨምር ወይም የሚቀየር
ባለመሆኑ ነው፡፡ አስራ ሦስተኛው ብህሪ ንግግር (አል-ከላም) ነው፡፡ በዚሁ ዘላለማዊ-ነዋሪ
በሆነውና ለዘላለምም ማብቂያ በሌለው ንግግሩ አልላህ ያዛል፣ ይከለክላል እንዲሁም
ይመራል(ያሳውቃል)፡፡ የእርሱ ንግግር ፊደልም ያልሆነ፣ ድምጽን ሆነ ቋንቋን አንዳቸውንም
ያልሆነ ነው፡፡ ቁርዓንና ሌሎች የተወረዱ መጽሐፍት የአልሏህ ንግግር (አል-ከላም) መገለጫዎች
ናቸው፡፡ ‹‹አልላህ›› የሚለውን ቃል ስንጽፍ የእርሱ መግለጫ እንጂ የጻፍነው ጽሑፍ አልሏህ ነው
ማለት አይደለም። የንግግር(አል-ከላም) የሚገለፀው በተወረዱት መጻህፍቶች የሚገኙት ቃላቶች
እና ዐረፍተ ነገሮች ነው፡፡ ቁርዓን የአልላህ ከላም ነው የሚባለውም ነቢዩ ሙሐመድም ወይም
መልዓኩ ጂብሪል የዚሁ ከላም ባለቤቶች ባለመሆናቸው ነው፡፡ እንዲሁም ቁርዓን ማለትም ስለ
አልሏህ ራሱ ዘላለማዊ-ነዋሪ ንግግር ማለት ጭምር እንደሆነ ነው፡፡ አልላህ / وكلم هللا موسى
تكليما/ ብሏል፡፡ ይኸውም ቃልም ሆነ ድምጽ ያልሆነውን የአልላህን ንግግር (ከላም) መስሚያ
ችሎታ በነቢዩ ሙሳ ላይ አደረገ/ፈጠረ ማለት ነው፡፡
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Wāḥidun bāyti min bāytin ’isāḫigir tiḥayāt
zaytimāsal hayāt zāla ti‘iqōt zaytimāsal
‘iqōt zāla tikalām zaytimāsal kalām zāla
tiḫišōt zaytimasal ḫišōt zāla tisin’at
zaytimāsal sin’at zāla tiqudret zaytimāsal
qudret zāla tisima‘ zaytimāsal sima‘ zāla
tiri’ōt zaytimāsal ri’ōt zāla bidašin
bisamin bi‘aršin bikursin zal kamaluw
yūqbo ‘uqōt zāla bi‘aqlin bimağmağamin
zaybōrdubo gidra zāla baytin

ْ س
س ْل
ِ َواحِ دً َب ْي
َ اخ ِج ْر ِت َح َيات زَ ْيتْ َما
َ ت مِ ْن َبا ْيت ِْن ِإ
ُ
ُ
ْ
عقوتْ زَ االَ تِكَالم
ُ سا
َ َحيَاتْ زَ االَ تِعُقوتْ زَ ْيت َما
ْس ْل حِ شُوت
ُْوت
َ
ا
م
ت
ي
َز
س ْل َكالَم زَ اال تِخِ ش
ْ
َ َ
َ زَ يْت َما
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْس ْل ِسنئ َتْ زَ اال تِقد َْرت
َ زَ االَ تِ ِسنئ َتْ زَ يت َما
َع زَ اال
ْ س ْل ِس َما
ْ س ْل قُد َْرتْ زَ االَ تِ ِس َما
َ ع زَ ْيت َ َما
َ زَ ْيت َ َما
ْ س ْل ِرأُوتْ زَ االَ بدش
ْت ِِرأُوت
َ
ِين ِبسمِ ين
ا
م
ت
ي
َز
َ َ
ْ
ْ
َشن بِ ُك ْرس ِْن زَ ال كَمالوا يُعُوقبُوا عوقوت زَ اال
ْ بِعَ ْر
ْ َه َْع ز
ال َك َمالُوا ِينَاوطبوا قُد َْرتْ زَ االَ ِب َع ْقل ِْن
بِ َمجْ َم ِج ْن زَ بُوردُوا ِجد َْر زَ االَ بَيْت

tihayat zaytimasal hayat zala ti‘iqèt
zaytimasal ‘iqèt zala tikalam zaytimasal
kalam zala tiòišèt zaytimasal òišèt zala
tisin’at zaytimasal sin’at zala tiqudret
zaytimasal qudret zala tisima‘zaytimasal
sima‘ tiri’t zaytimasal ri’èt zala bidašin
bisamin bi‘aršin bikursin zal kamaluw
yuqbo
‘uqot
zala
bi‘aqlin
bimagmagamin zaybordubo gidra zala
baytin

“ዋሂድ ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ ከየትኛዉም ህይወት
ጋር የማይመሳሰል ህይወት ያለው፤ ከየትኛውም እውቀት ጋር
የማይመሳሰል እውቀት ያለው፤ ከየትኛውም ከላም ጋር
የማይመሳሰል ከላም ያለው፤ ከየትኛውም ኢራዳ ጋር የማይመሳሰል
ኢራዳ ያለው፤ ከየትኛውም ችሎታ ጋር የማይመሳሰል ችሎታ
ያለው፤ ከየትኛውም ማየት ጋር የማይመሳሰል የሆነ ማየት ያለው፤
ከየትኛውም መስማት ጋር የማይመሳሰል የሆነ መስማት ያለው፤
በመሬት ፣ በሰማይ ፣ በዐርሽ፣ በኩርሲይ ላይ ያለውን ሁሉ
የሚያውቅበት ፍፁማዊ እውቀት ያለው፤ ፍጥራታትን ከአንድ ሁናቴ
ወደ ሌላኛው ሁናቴ የሚቀይርበት
ፍፁማዊ ችሎታ ያለው፤
እውነታዉን በአእምሯዊው ፍካሬያችን ልንደርስበት የማይቻል የሆነ
ማለት ነው፡፡
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2.3.6 አልሏህ
ፈርድን የጽሁፉ ሊቅ ሚከተለው አባባል ያብራራል፡-

Fardi bayti min baytin ’isāḫigir
bidašin bisamin bi‘aršin bikursin
bi’isatin
magas
zāla
ya’
magaszōbēḫ handi day zalēlba
bāytin

ْ اخج ْر ِبدَش
سمِ ين ِب َع ْرش ِْن
ِ فَ ْر ِد َب ْي
َ ِين ِب
َ ت مِ ْن َبيْت إ
ِ س
ْ ِس ُزوب
يخ
ْ س زَ االَ يَ ْع َم َج
ْ سات ِْن َم َج
َ ِ بِ ُك ْرس ِْن بِ َجنَّت بِإ
ب بَايْت
َ َحنِ ْد دَاي زَ لِيل

“ፈርድ ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ በምድር ላይ፣
በሰማይ ላይ፣ በዐርሽ ላይ፣ በኩርሲይ ላይ፣ በገነት ላይ፣ በገሃነም ላይ
ስልጣን ያለው፤ በስልጣኑም አንድም አጋር የሌለው ማለት ነው፡፡

2.3.7 ሰመድ
የጽሁፉ አዘጋጅ ሰመድን እንዲህ ብለው ገልፀዋል፡Ṣamad bāytin min baytin ’isāḫigir
ḥāğat zāla ğammi‘le ḥāğatzōw
yitmaskbo ziḫāana huwāḫ biḥandi
yardo ḥāğat zalēla biyōl’ōn
biyisačōn biyilabsōn bi’idōšin
biwaldin hağat zalēla bāytin.
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جْر َحا َجتْ زَ االَ َج ِ ّم ْع
ِ ص َمدً ِب ْي
َ ت مِ ْن َبيْت إ
ِ ِساخ
ْ
سكبوا ِزخِ انَ هُواخ بِ َح ْن ِد
َ لي َحا َجتْ ُزوا يِتم
ْ س
ْ ُ ست
ْ
ون
ي
ب
ون
ع
ُل
ي
ب
ُ َون ِب ْيلب
ُ
َ ِ
ِ َيَاردُوا َحا َجتْ زَ لِيال
َ
بإدُوش ِْن بِ َو ْلدِن َحا َجتْ زَ لِيال بَيْت

“ሰመድ ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ! ‹‹ለሁሉም
ፍጥረታት መጠጊያ የሆነ፣ ምግብም ሆነ መጠጥ፣ አልባሳትም ሆነ
ሚስት እንዲሁም ወንድምና እህት አንዳቸውም የማያሹት›› ማለት
ነው፡፡

ከዚህ በላይ በተመለከተው አገላለጽ

ፍጡራን በአጠቃላይ ከአልሏህ ፈላጊ

ሲሆኑ በሌላ በኩል አልሏህ ግን አንድም ነገር የሚያስፈልገው አይደለም፡፡ ምክንያቱም

ሰመድ ማለት በራሱ የተብቃቃ እና የትኛውም ፍጡር ከእርሱ ፈላጊ የሆነ ማለት ስልሆነ።

2.3.8 ዛሂር
የጽሁፉ አዘጋጅ ዛሂርን በሚከተለው አባባል አብራርቷል፡Ẓāhir bāyti min bāytin ’isāḫigir
nibārōtzōbe šakki zalēlba zaldīğāwmā
yadīğa biri’ōzo zidīğāwmā yalṭāṭa
biri’ōtzo ’artu ma‘altuw yaḫnabla
biri’ōzo bāytin

َ
ب
ِ ظاهِـر بَا ْي
ِ اروتْ ُزو
ُ َاخ ِج ْر نِب
َ ت مِ ْن بَايْت إ
ِ س
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ب زَ لدِي َجاو َما يَدِي َجا بِ ُر ُأوتزو زدِي َجاو َما
َ ش َِك زَ ليل
َ يَ ْل
طاطا بِرأُوتْ ُزوا أ َ ْرتُوا َمعَ ْلتُوا يَ ْخنَاب َْال بِرأُوت
ُزوا َبايْت

ዛሒር ማለት ምን ማለት ነው? ብለህ ብትጠይቅ! ‹‹የእርሱ መኖር
ጥርጣሬ የሌለውና ያልነበሩትን እንዲከሰቱ የሚያደርግ›› ማለት
ነው፡፡
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2.3.9 ባጢን
የጽሁፉ አዘጋጅ ባጢንን በሚከተለው አባባል አብራርተዋል፡Bāṭin bāyti min bāytin ’isāḫigir ‘aqli
bimağmağ zayagña ‘inuḫ biri’ōt
zaybōrdiba ‘uḏunuḫ bisimā‘ huwāḫ
binafsizāl mağmağ ğammi‘ yū‘q bāytin

ِ بَاطِ نً بَا ْي
ْع ْق ِل بِ َمجْ َمح
َ ساخِ ِج ْر
َ ت مِ ْن بَيْت أ
س َماع
َ زَ يَجْ نَا
َ عينُ ْخ ِبرأُوتْ زَ يَيَبُو ْردَا أذنُ ْخ ِب
ْآخ بِنَ ْف ِس زَ ال َمج َمجْ َج ِ ّم ْع يُ ْعوق
ْ زَ يَجْ نَا ه َُو
بَايْت

“ባጢን ማለት ምን ማለት ነው?” ብለህ ብትጠይቅ ዓይን እይታችን
ልናየው የማይቻለን፣ በጆሮ ስሚም ሰምተን ልንደርስበት
የማይቻለን፣ በአእምሮ አሰላስለን ሊንደረስበት የማይቻልን
ልቦናችንን የሚያውቅ የሆነ ማለት ነው፡፡

2.3.10 ለም የሊድ ወለም ዩለድ
የጽሁፉ አዘጋጅ ለም የሊድ ወለም ዩለድ የሚለውን በሚከተለው አባባል ገልጸዋል፡-

Lam yalid wa lam yūlad wa lam yakun
lahu kufuwan ’ahad bāyti min bāytin
’isāḫigir
huwwāḫ
alwaladāni
alwaladōni tiḥandi maḫlūq ’aytimasal
’ahatti maḫlūq ’aytimasalbān bāyti.
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ت
ِ ل ْم يَ ِل ْد َو َل ْم يُو َل ْد َو َل ْم يَ ُك ْن َلهُ ُكفُ ًوا أ َحدٌ بَ ْي
ْ ح ِج ْر ه َُو
ان أَلُولَدُوم
َ مِ ْن َبيْت ِإ
ِ َأخ أ َ ْل َولَد
ِ سا
ُ
ْ س ِل أ َحت َم ْخل
ْ
وق
تِ َح ْن ِد َم
َ خلوق أ ْيتِ َما
ْ َس ْلب
ان بيْت
َ أ ْيتِ َما

“ለም የሊድ ወለም ዩለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሀድ ማለት ምን ማለት ነው?”
ብለህ ብትጠይቅ ለየትኛውም ልጆች አባት ያልሆነ፣ ለየትኛውም አባት እርሱም
ልጅ ያልሆነ፣ ከፍጥረታት የመነጨ ያልሆነ፤ ለፍጥረታትም ምንጭ ያልሆነ ማለት ነው፡፡

2.3.11 ስለ እምነት
ስለ እምነትም የጽሁፉ አዘጋጅ ሲገልጹ እንዲህ ብለዋል፡ka‘ib bigāfi zarado farḍi ’Allahu ḫādu

ْ ُض هللا خَادُوا إ َمان
وت
ِ اردُوا فَ ْر
َ َاف ز
َ كعب بِ َج

’imanotzōḫ ’āykun? ’isāḫigir ’āmantu billahi

ْ وت ُز
ْ ُِإ َمان
ساخِ ِج ْر آ َم ْنتُ ِباهلل و َمالَ ِئ َكتِه
َ وخ أ ْي ُك ْن ِإ

wa mala’ikatihi wa

س ِل ِه واليَو ِم اآلخِ ر َوالقدر خَيره وشَره
ُ و ُكت ُبِ ِه َو ُر

kutubihi warusulihi

walyamil’āḫiri walqadari ḫayrihi wa šarrihi wa

َو ُحلو ِه َو ُم ِر ِه مِ ْن أهلل تعالى

ḥulwihi wa murrihi minallāhi ta‘āla.
’āmantu billawḥi walqalam ’āmantu biḥilli ma
’aḥallāhu ta‘āla wa taḥrīmi ma ḥarramallāhu ta‘āla
’āmantu biğamī‘i ma yağibu bihil’imānu wa ’ana
barī’un mimma yaḥūlu bayni wa bayna dīnil’islam
fi‘lan wa qawlan wa‘tiqādan.

الى
َ َهللا تَع

آ َم ْنتُ بِاللـوح والقَلَ ِم آ َم ْنتُ بِ َح ِل َما أ َح َّل

َوتَحْ ِر ِيم َما َحر َم هللا تَعَالَى آ َم ْنتُ ب َجمِ يع َما يَ ِجبُ بِ ِه
ًاإل ْسالَم فِ ْعال
ٌ اإليمانُ َوأَنا َ بَر
ِ ِين
ِ
ِ ئ مِ ما يحول بَ ْينِي َوبَيْنَ د
َوقَوالً َوإ ْعتِقَادًا
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zallāhu sifatāḫ .'assirin-de yiḫun ’inna َاخ َعسِرن ِد ي ُخون إن هللا حي َعلِم
ْ صفَات
ِ زهللا
ِ
ُّ
َ
al-Lāha

ḥayyun

‘ālimun

samī‘un

baṣirun

murīdun

‘ilmizo-ma

qādirun ير ُمتَك َِلم ُمريدً ع ِْلمِ ُزوم
ً ص
ِ سمِ ي ًع َب
َ قَاد ًِر
ً

mutakallimun َكالَ ْم ُز ْوم قَدِيمِ ْنت َا زهللا أ ْفعاالَ ْخ عسِرن ِد يُ ُخون
kalamzo-ma ِق َجافِـل ِْخ َك ْسب
ِ ِس ْنئ َتْ هللا ِل ْي َما َم ْخلُو

’irādazo-ma qadīminta. zallāhu ’af‘ālāḫ

‘assirin-de yuḫun. zi-gāfi sin'at

allāhu-lē-ma maḫlūq gafi-lē-ḫ kasbi
zallāhu maḫša halba.
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ِز َجا

مخش ه َْل َبا
زَ هللا
َ

’Allāhu

ق
ِ هع بَ ْي
ِ ساخِ ِجرْ هللا أ َح ْد نتْزُ و
ْ
َ ِت مِ ن بَيْت إ
ِ ب ُهلُّ ْن بَا ُخ حِ ْل

aḥadnatzōbe hullun bāḫu hilqizo ’azzo zāñ

ْ َازواز
ُّ زُ وا
ق
ِ اروتْـ
ُ َق َم َالئِكَتْ نِب
ِ ب هُلُّ ْن بَا ُخ حِ ْل
ِ ان زَ ْيعُو

ha‘

bāyti

min

bāytin

’isāḫigir

zayūqa mala’ikat nibārōtbe hullun bāḫu
nibarotbe

ق زُ وا
ِ اروتْـ
ُ َزُ وا أَ ُّزوا زان زَ ْيعُوق ُكتُبْ نِب
ِ ب هُلُّ ْن بَا ُخ حِ ْل

hullun bāḫu hilqizo ’azzo zañ zayuqa ’anbiya’

ْ َأزوا ز
ُّ
ب هُلُّن َبا ُخ ِزتّاوقزوما
ِ اروت
ُ ق أ ْن ِب َياء نِ َب
ِ ان زَ ْيعُو

nibārōtbe hullun bāḫu zitāwaqazōma baqla

ب هُلُّ ْن بَا ْخ
ِ اروت
ُ َبَ ْق َل ُك ْم ُكيَع ُك ْم هَرْ َعتْ ُك ْم أ ْنبِيَاء نِب

ḥilqizo ’azzo zañ zayuqa kutub

kum kuya‘ kum har‘at kum ’anbiya’ nibārōtbe
hullun bāḫu baqla wa ‘assirawa ši’išti zōma

ت زُ وما
ِ س ْع
ِ س َِراو شئِـ ْشـ
ِ شئِـ ْشـ
ّ ت بَ ْقالَ َوع
َ سل
َ ْت زُ و َما مُر

mursal sa‘ti zōma ’ulul‘azmin ğammi‘ziyube

ب ِز َمل ُحوا دمحم رسول هللا صلى
ِ ُأولُوا الع ِْزمِ ين َج ِّمع زي

zimalḥo

ت ِزلَ َحد
ِ هللا عليه وسلم بَالُوتب هُلُّ ْن هُلُّ ْن بَا ُخ هُلُّن بَا ْي

Muhammadurrasulullah

bālōtbe

hullun bāḫu hull bāyti zilahada ğammi‘hullun
bāḫu. gāfibe zifaradubo firdi ziqiyāma ma‘altu

ام َم َع ْلتُ ِي ِديْج
ِ  َجافِـ.ِج ِّم ْع هُلُّ ْن بَا ُخ
َ َب ِزفَ َردُبُوا فِرْ ِد ِزقِي

yidiğ halin bālōtbe hulūn bāḫu

عم زُ وا
ِ َهل ِْن َبالُوت
ِ َِيرزُ وا ش ِ َّرزُ وا يط
ِ ب هُلُّ ْن َبا ُخ فِر ِدزُ وا خ

.firdizo ḫayrizo šarrizo yiṭi‘mizo yimarrizo ’im

اف جدَّ ِل
ِ ْيِ َم ِ ّرزُ وا إِ ْم هو يِ ِديْجْ َهلْ َبالُوت
َ ب هُلُّ ْن بَاخ َج

hal balotbe hullun bāḫu gāfi

نَتْزوا َجدَّ َم ِل نَتْ زُ َوا ِر ْزقَا أ َجلْ زُ وا ِم ِع َجا َم ْن ِعيتْ زُ وا

gaddalinatzo gaddamalinatzo rizqā ’ağalzo

س ْيخ َْلقُوا قَدَ ِز َكتَبَ َماقَلَ ْم ِز َكتَبُـبُوا لُوح َهل ِْن بَالُوتْ بِي هُلُّ ْن
َ إ

huwa yidiğ

mi‘ga mañ‘itzo ’isayḫalqew qada zikatabama
qalam zikatabubo luḥ halin bālōtbe hullun

ب هُلُّ ْن َبا ُخ هللا َح َرا ْم
ِ ْبَا ُخ هللا َحالَل زَ انيو َج ِّم ْع َحالَلْ بَالُوت

bāḫu. ’Allahu ḥalāl zāñew ğammi‘ ḥalāl

ت ِزلَ َحد
ِ زَ ان ِْيو َج ِّم ْع َح َرام بَالُوتْ ب هُلُّ ْن بَا ُخ هُلُّن بَا ْي

bālotbe hullun bāḫu ’Allahu ḥarām

ُ إيمان تَا
ْ
طحْ ِسنَانِن ِإ ْم ِس ْنئت ِْن
 ُمو َمنُوا إ ْم.ِج ِّم ْع هُلُّ ْن َبا ُخ

gammi‘ ḥarām

zāñew

bālōtbe hullūn bāḫu hullu

bāyti zilahada ğammi‘ hullūn bāḫu .mu’minuw
’iman tāčaḫ ’im sinanin ’im sin’atin ’im nētin.
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ْ إ ْم ن
ِيتن

አላህ በባሪያው ላይ የደነገገበት ግዴታ በእርሱ እንዲያምን97
ነው፡፡ በእርሱ [በአልሏህ] ማመን ማለት እንዴት ነው
የሚፈፀም? ብለህ ብትጠይቅ! ‹‹እኔ በአልሏህ አምኛለሁ፣
በመላዓክቶቹ98፣
97

በመጽሐፎቹ99፣

በመልዕክተኞቹ100፣

በእምነት ስር የጽሁፉ አዘጋጅ የአማኝ ልቦና እንድያምን የሚገደድበትን ነጥብ ይገልፃሉ፡፡ አእምሮው
ትክክለኛ የሆነና ለአቅመ አዳም በደረሰ ማንኛውም ሙስሊም ሊያምን የሚገባውን ነጥብ ገልጸዋል፡፡
ይህንኑ ሲገልጹም በአልላህ፣ መላዓክቶቹ ፣ በመልዕክተኞቹ፣ በመጽሐፍቶቹ፣ በመጨረሻው ቀን እና
በቀደር ማመን፡፡
ከላይ እንደተስተዋለው አዋቂው ገለፃውን በእምነት (ኢማን) ጀምረዋል፡፡ የጀብሪል (ገብርዔል) ሀዲስ
ተብሎ በሚታወቀው ሀዲስ የተጠቀሰውንና በሙስሊም በተዘገበ ሀዲስ ይህንኑ ተገልጿል። ይኸውም
ነቢዩ ከሰሃባዎች ጋር ቁጭ እንዳሉ መልኣኩ ጂብሪል በሰው ተመስሎ መጥቶ ነቢዩን ከጠየቃቸው
ዋነኛው እምነት ምን እንደሆነ ነበር። ነቢዩም አሉ፦
ِِِِِِوش َِّره
َ ِوت ُ ْؤمنَ ِبال َقدَرِ َخيْره
َ ِو ُرسُلهِواليَوْ مِاآلخِر
َ ِو ُكتُبه
َ ِو َمالَئكَته
َ "أ َ ْنِت ُ ْؤمنَ ِباهلل
ትርጉሙም፦
”በአልሏህ ማመን፣ በመልዓክቶቹ፣ በተወረዱ መጽሐፍቶቹ፣ በመልዕክተኞቹ፣ በመጨረሻው ቀን እና
በመልካምና በክፉው በሁለቱም በቀድር ማመን ናቸው›” ነው።
በነቢዩ ሙሐመድ ለጂብሪል ጥያቄ በተሰጠው ምላሽ በግልጽ ማስተዋል እንደሚቻለው በእስልምና
በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ስለሆነው ጉዳይ የተሰጠ ምላሽ ነው፡፡ ይኸውም እሳቸው እንዳሉት
የመጀመሪው እምነት በአልሏህ ማመን ነው ምክንያቱም ይህ የእምነቱ መሰረት በመሆኑም ነው፡፡
በአልሏህ ማመን ፈጣሪ/አልሏህ ያለ መሆኑን እና የእርሱም መኖር የፍጥረታት መኖር ጋር የማይመሳሰል
መሆኑን ማመንን ያካትታል፡፡ እርሱም ሰውነት ያልሆነ እና የሰውነት አካላትም የሌለው ሲሆን ከአልሏህ
በስተቀርም ሌላ አምላክ የለም፡፡ እንዲሁም አልሏህ ብጤ/ ሸሪክ የለውም፡፡ በእስልምና በአልሏህ
ማመን እነኚህን ጉዳዮች በአጠቃላይ የሚያካትት ነው፡፡ በአልሏህ የሚያምን አልሏህ የሁሉም ነገር ፈጣሪ
እንደሆነ እና የሁሉም ነገሮች ትክክለኛው ባለቤት እንደሆነ እንዲሁም ሊታዘዙት፣ ሊገዙት የሚገባ
መሆኑን ያምናል፡፡ አልሏህ ሊያመልኩትና ሊታዘዙት የሚገባ መሆኑን የሚያምን እንዴት
እንደሚያመልከው እርሱን እንዲገዙት ለሰዎች ሲጣሩ የነበሩትን ነቢዮች በኩል ማወቅ አለበት፡፡
በአልሏህ ማመን ለሙስሊም እምነት ለትክክለኛ ተግባር መቋቋም ዓይነተኛ መሠረት ነው፡፡ ትክክለኛ
እምነት የሌለው ሰው ተግባራት ተቀባይነት ያላቸው አይደሉም፡፡
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የጽሁፉ አዘጋጅ ሊቅ አባባል፡ ‹‹በመልዓክቶቹ›› ማለት መልዓክቶች የአልሏህ ባሪያ መሆናቸውን ማመን
ማለት ነው፡፡ ሰማያት የመልዓክቶች መኖሪያ ናቸው። መሬት እንደ ኢምንት ያክል የሚትቆጠርበት
በጣም ግዙፉን ሰማያትን አልሏህ የመልዓክቶች መኖሪያ ቦታ አድርጎታል፡፡ ነቢዩም ስለ ሰማይ ሲገልጹ
በመልዓክቶች የተሞላ ስፍራ እንደሆነ ነበር የገለፁት፡፡ እንዲህም ብለዋል ፡-
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"ساجدٌ أو راكِع
ِ "ما في السماء َم
ِ وض ُع أربع أصابع إال وفيها َملَكٌ قائِ ٌم أو
ትርጉሙም፦
“ሰማይ ላይ ለአራት ጣቶች የሚሆን ክፍተት የለም አልሏህን ሊያመልክ የቆመ፣ ወይም የጎነበሰ ወይም
ሱጁድ የወረደ መልዓክት በስተቀር፡፡” እንዲሁም መልዓክቶች አልላህን ከመታዘዝ በጭራሽ
እንደማያፈንግጡ ማመን የሙስሊም ግዴታ ነው፡፡ አልላህ የሚከተለውን በቁርዓን ደንግጓል፡

﴾ َرون
ُ ﴿الَّ يَع
ُ صونَ هللاَ َمآ أ َ َم َرهُم َويَفعَلُونَ َما يُؤ َم
ይህ አየት የሱራቱ አል-ታህሪም 6ኛ አየህ ነው፡፡ ትርጉሙም ‹‹ … አልሏህ ያዘዘቻውን ነገር አይጥሱም
የሚታዘዙትን ሁሉ ይሠራሉ፡፡›› ይህ ማለት አልሏህ ከፈጠራቸው ጊዜ አንስቶ ትዕዛዙን እየፈፀሙ ነው
ማለት ነው፡፡
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የጽሁፉ አዘጋጅ በተወረዱት መጽሐፍቶቹ ማመን ሲሉ ለነቢያትና ለመልዕክተኞች በተገለጡትን
በሰማያዊ (የአምልኮ) መጽሐፍቶች ማመን ማለታቸው ነው፡፡ መለኮታዊ መጽሐፍቶቸ 104 ናቸው፡፡
ሙስለሞች በመለኮታዊ መጽሐፍቶች እንዲያምኑ ይገደዳሉ፡፡ እጅግ ታዋቂዎቹ መለኮታዊ መጽሐፍት አራት
ናቸው፡፡እነርሱም ፡1. በሙሳ በተወረደው ተውራት ፣
2. በዳውድ በተወረደው ዘቡር፣
3. በዒሣ በተወረደው ኢንጂል እና
4. በመመሐመድ በተወረደው ፉርቃን (ቁርዓን)
እነኚህ መጽሐፍት በመልዕክተኞች ላይ የተወረዱ መሆናቸውንም ሙስሊሞች ያምናሉ፡፡ ሁሉም ስለ አንድ
እምነት የተወረዱና ከአንዳቸውም ፍጥረታቱ ጋር በማይመሳሰለው በአልሏህ ሙስሊሞች እንዲያምኑ
የሚያዙ ናቸው፡፡
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አባባሉ የተመለከተው ‹‹በመልዕክተኞቹ›› የሚለው አገላለጽ በሁሉም መልዕክተኞች እና ከእነርሱ ጋር
በመጡ ነገሮች ሁሉ አምናለሁ ማለትን ነው፡፡ እነርሱ አያሌ ናቸው፡፡ ከፊሎቹ የሚታወቁ ሲሆኑ ከፊሎቹ
ደግሞ የማይታወቁ ናቸው፡፡ ከእነርሱም የመጀመሪያው አደም ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ ነቢዩ ሙሐመድ
ናቸው፡፡ እንዲሁም መልክተኞች ከሰዎች ምርጦቹ፣ በእውቀትም የላቁ የሆኑትን ለሰዎች በሃይማኖት ረገድ
ለእነርሱ ትክክለኛ የሆነውን እና ከአላፊው ዓለማት ጉዳዮችም ለእነርሱ ትክክል የሆነውን እንዲያሳውቁ
አልሏህ መርጦ ልኳቸዋል፡፡ የአልሏህን መልዕክት በአግባቡ ለማስተላለፍ የሚያስፈልገው የተዓማኒነት
ባህሪ በእነርሱም ላይ አግባብ ነው፡፡ ስለሆነም ሁሉም መልዕክተኞች ከነቢይነት በፈትም ሆነ በኋላ ታማኝ፣
ሐቀኛ፣ በልህ፣ መልካም ቁመና፣ መልካም ድምጽ ከፈጣሪ ክህደትና ከባኢር የሚባሉ ኃጢአቶችና ሌሎች
ኪብራቸውን ዚቅ የሚያደርጉ አነስተኛ ኃጢአቶችን የማይፈጽሙ፣ የላቀ ምግባር የተላበሰሱ፣, ከሚቀፍ
በሽታም የማይጠቁ፣ ከዝቅተኛ ሞራል፣ ጅልነት፣ ዋሾነት፣ ማታለል የጠሩ እንዲሁም ከማናቸውም አግባብ
ካልሆነ ባህሪያት ሁሉ የጠሩ ናቸው፡፡
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በመጨረሻው ቀን101 እና ከሞት በኋላ በመቀስቀስ እንዲሁም
በቀደር /ብያኔ/ፍርጃ102 ጥሩም ይሁን መጥፎ ወይም አስደሳች
አሊያም አሳዛኝ በአላህ ውሳኔ መሆኑን፣ እንዲሁም በብዕሩና
በለውሐል ማህፉዝ አምናለሁ፣

[አልሏህ] ሕጋዊ በማድረግ

በፈቀዳቸው እና እርም በማድረግ በከለከላቸው አምናለሁ፣
እንዳምንባቸው ግዴታ አድርጎ

በደነገጋቸው ሁሉም ነገሮች

አምናለሁ፡፡ በእኔ እና በእስልምና እምነት መካከል ከሚጋረጡ
ተግባራት፣

ቃላትና

አመለካከቶች

ማናቸውም

ነገሮች

እጠበቃለሁ፡፡ ይህስ ምን ማለት ነው? ብለህ ብትጠይቅ! ይህ
ማለት የአላህን አንድነት እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፣
ቁጥራቸውን እርሱው ብቻ የሚያውቀው መላዕክቶች መኖራቸው
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‹‹በመጨረሻወ ቀን›› በሚለው አባባልም በፍርዱ ቀን ሙስሊም ሊያምን ይገባል፡፡ አልሏህ ሰዎችን
ሊሰበስባቸው ያዘጋጀው ዕለት ነው፡: የፍርድ ቀን መቼ ነው? መቼ እንደሚሆን አልላህ ብቻ ነው
የሚያውቀው፡፡ ይህንን አልላህ ለማንም አልገለጠም፡፡ የፍርዱ ዕለት መmቼ ነው የሚሆነው ብለው
ጂብሪል ነቢዩን በጠየቁ ጊዜ ‹‹የተጠየቀው ስለ ጉዳዩ ከጠየቀው በላይ የሚያውቅ አይደለም፡፡›› ነቢዩ
በማለት መልሰዋል፡፡ ይኽም የመጨረሻውን ቀን ያለማወቅን አስመልክቶ የሁለታችንም እውቀት ተመሳሳይ
እንደሆነ የሚገልጽ አመላለስ ነው፡፡ ከዚያም ጂብሪል ስለ መጨረሻው ቀን ምልክቶች ሲጠይቁ ነቢዩ እንስት
ባሪያ እንስት ጌታዋን ስትወልድ እንዲሁም ጨማ ያልነበራቸው እረኞች ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን ሲሰሩ ብለወ
አስረድተዋል፡፡ የፍርዱ ቀን ምልክቶች ቀለል ያሉና አነስተኛ ምልክቶች እና ከባድ ምልክቶች ያሉት መሆኑን
ምሁራኖች ይናገራሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከፍ ብሎ በተጠቀሰው ሀዲስ የተዘረዘሩት ምልክቶች አነስተኛና
ቀለል ያሉት መሆናቸውንም በመግለጽ እነኚህም ምልክቶች በአሁኑ ጊዜ ቀደም ብለው እንደተከሰቱም
ይገልጻሉ፡፡
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‹በቀድር ማመን ማለት መልካም ይሁን መጥፎ፣ አስደሳች ይሁን አስከፊ ከአልላህ እንደሆኑ ማመን
ግዴታ ነው ማለት ነው፡፡ የአረብኛ ቃሉ ‹‹ቀደር›› ማለት ውሳኔ ዕጣ ፈንታ ማለት ነው፡፡ በዚህ ዓለመት
ማናቸውመ የሚከሰቱ ነገራቶች በአልሏህ ፍቃድ መሰረት ክስተቶቹም በአልሏህ ፈጣሪነት እና በዚያ መልኩ
እንዲሆኑ በአልሏህ ቀደር/ውሳኔ መሠረት እንደሚከሰቱ ማመን ግዴታ ነው፡፡ ይህም የአልሏህ ዘላለማዊነዋሪ ባህሪ አንፃር ሲታይ አልሏህ ጉዳዮችን እየተቆጣጠረ በዘላለማዊ-ነዋሪ እውቀቱና ጥበቡ መሠረት
እንዲከሰቱ ያደርጋል ማለት ነው፡፡ በሌላም አገላለጽ ነገራቶችን አሁን ባለቡበት መልኩ እንዲከሰቱ ማድረግ
ማለት ነው፡፡
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እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፣ ቁጥራቸውን እርሱው
ብቻ የሚያውቀው የተገለጡ/የተወረዱ መጽሐፍቶች እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፣ ቁጥራቸውን እርሱው ብቻ
የሚያውቀው ነቢዮች መኖራቸው እውነት መሆኑን ከልቤ
አረጋግጣለሁ፣ ከእነዚህም የታወቁት ነቢያትም አንድ መቶ ሺህ፣
ሃያ ሺ፣ አራት ሺ103 መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ
አረጋግጣለሁ፣ ከታወቁት ነቢዮች ሦስት መቶ አስራ ሦስቱ
መልዕክተኞች

መሆናቸውን

ከእነዚህም

ውስጥ

ሰባቱ

መልዕክተኞች የፅናትና ቁርጠኝነት መገለጫ ባለቤቶች ሲሆኑ
ሙሐመድ[፣ ፈጣሪ ደረጃቸውን ከፍ በማድረግ ህዝባቸውን
ይጠበቀው፣] ከሁሉም በላይ ተወዳጁና ተመራጩ መሆናቸው
እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፣ በመቀስቀሻው ዕለት
በአልሏህ ባሪያ ላይ የፍርድ ውሳኔ እንደሚሰጥበት እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤

ጥሩም ይሁን መጥፎ፣

አስደሳችም ይሁን አሳዛኝ ክስተት ከአልሏህ መሆኑ እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ የአልሏህ ባሪያ መጨረሻው ተድላ
ይሁን ሰቆቃ፣ የቆይታ ዕድሜውና

ሲሳዩ፣ እያንዳንዱ

እርምጃዎቹም ሆኑ የሕይወት እንቅስቃሴውና እረፍቱ/እንቅልፉ
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አቡ ሒራ አሉ ሲል ከሰሂህ ከሆነው የኢብን ሂብባን ዘገባ፡ “የአልላህ መልዕክተኛ ሆይ ስንት ነቢያቶች
ነበሩ? እርሰቸውም መለሱ፡ ‹‹አራት መቶ ሺ ሃያ አራት ሺ” ብለው መለሰ‹‹ ከዚያም “የአልላህ መልዕክኛ
ሆይ ከእነዚህም መካከል ስንቶቹ መልዕክተኞቸ ናቸው?” ብለው ጠየቁ፣ እሳቸውም “ሦስት መቶ አስራ
ሦስት” አሉ፡፡

107

በለውሃል መህፉዝ ላይ ባሪያው ከመፈጠሩ በፊት በብዕር የተፃፉ
መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ አልሏህ
የተፈቀደ/ሕጋዊ ነው ብሎ የበየነው ሕጋዊ መሆኑ እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ አልሏህ ክልክል/እርም ነው ብሎ
የበየነው እርም መሆኑ እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤
እውነት የሆኑ ነገራቶች ሁላ እውነት መሆናቸውን እውነት
መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ።
ስለተፈቀዱትና ሕጋዊያን እንዲሁም ስለተከለኩትና እርም የሆኑት
ጉዳዮችን አስመልክቶ በአማኝ ላይ የተጣሉ ግዴታዎችን

ቸል

አይሉ፣ አልሏህ የሚወደውን መውደድ አልሏህ የሚጠላውን
መጥላት ፍቅርና ጥላቻን ስለአልሏህ ብለው ያደርጉ፣ በሐሰት፣
በሐሜት፣ በስውር ጨለማ ኃጢኣት ላይ ቢወድቁ ወይም ቢሰሙ
በልቦና ማስታወስ “ይህቺስ ትንሽ ኃጢኣት
“በዚህች ትንሸዬ ኃጢኣት

ነች”

ያለማለት፣

ምክንያት በፍትሐዊነቱ ይቀጣኛል”

በማለት ፈሪሐ ፈጣሪነትን በልቦና በማሳደር ‹”መሐሪ ስለሆነ
ይምረኛል” በማለት ተስፋችንን ከፈሪሃ ፈጣሪ ልቦናችን ጋር
በእኩልነት ማጠመር ይገባል። ገነትና ገሐነም በውስጣቸው
ከያዟቸው ነገራቶች ጋር ለዘላለማዊነት ተፈጥረዋልና የማያልቁ
መሆናቸው እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ህይወት ባላቸው
ነገራቶች ሁሉ ሞት ተበይናለች፣ የመሞት ትዕዛዝ በተላለፈባት ሩህም
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ከሰውነት ወጥታ ወደ ሰማይ ስትወሰድ ‹‹ሞቷል›› ማለት [ሞትን
መቅመስ] እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ “ወጣት ይሁን
አዛውንት ሟችን ስለፈጣሪው፣ ስለነቢይ፣ ስለመጽሐፍ፣ ስለቂብላ እና
ስለወንድሞች ከመቃብሩ መላዕክቶች መጥተው ተጠያቂ በመሆኑ
[ሟችን] መላዕክቶች ይጠይቁታል” ማለት እውነት መሆኑን ከልቤ
አረጋግጣለሁ፤ [“መላዕክቶቹ ሟችን ለሚጠይቁት ጥያቄ] መልሱ ምድነው?”
ብለህ ብትጠይቅ መልሱ የሚከተለው ነው፡(በአረብኛ) አልሏህ [ፈጣሪ] ጌታዬ ነው፤ ሙሐመድ የእኔ [ለእኔ የተላከ]
ነቢይ ነው፤ እምነቴ እስልምና ነው፤ ቁርዓን መመሪያዬ ነው፤ እንዲሁም
አማኞች/ሙስሊሞች/ ወንድሞቼ ናቸው፡፡
(በሀረሪኛ) መቃብር የጀነት ጨፌ ወይም [የገሃነም] ጉደጓድ በመሆኑ
“[ሞቶ] የተቀበረ ባሪያ በደስታ ወይም በጭንቅ ውስጥ” ነው ማለት
እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ “ከቀና ጎዳና ውጪ አልሏህ
አድርጎት የአልሏህን ባህሪ አጉድፎ ሳያጠራ የመጨረሻውን ሞትን የቀመሰ
ባሪያ ትልቅ ክስረት/ጭንቀት ውስጥ ነው” ማለት እውነት መሆኑን ከልቤ
አረጋግጣለሁ፤ “አልሏህ ወደ ቀና ወደ ሆነው ጎዳና መርቶት በትክክለኛ
እምነት ላይ ሆኖ የሞተ ባሪያ ማብቂያ የሌለው ፍፁማዊ ደስታ ላይ ነው”
ማለት እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤

“አፈር ሆና የነበረች

ሰውነት፣ ተበጣጥሰው የነበሩ አካላት፣ በነው የነበሩ ፀጉርና አጥንት
በኃይለኛ እስትንፋስ ተስፈንጥረው እንደተወረወሩ ሩህም ተመልሳ
ህይወት ዳግም በውስጣቸው ተዘርቶ በፍርዲቱ ቀን ከቀብር መቀስቀስ
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አለ” ማለት እውነት መሆኑን ከልቤ አረጋግጣለሁ፤ ..
…… አማኝን ከእስልምና የሚያስወጣው በተግባር ወይም በቃል ወይም በእምነት ይገልፃል፡፡ ...

2.3.12 የእስልምና ግዴታዎች
َ يع ِإي َمانُحْ بِمستين حي
ya’ ’imānuḫ bimistin hēṭaro? bi’arrāt ط ُروا بِأ َ َّرات ال اله اال هللا دمحم
ْ
lā
’ilāha
’illallāh
ِ ت َو ْق
ِ رسول هللا َبالُوتْ َح ِم ْس
muḥammadurrasulullāh
hammisti ت ِس َجادُوتْ زكاة
waqti sigādōt zakāt ’āčōt ramaḍān
ُ ُأ
ْج ُح ُروت
ُ ضان
َ طوتْ ر َم
ِ صو َمنُوتْ يِلَحدخَادْ َح
ṣōmanōt yilahda ḫād ḥağği ḥurōt.

’awwalgir ’islāmbe zārado fard ’āḫ
mustin?
ḥammistin.
’awwalgir
šahādat ṣalāt ṣōman zakka yilaḥda
ḫādbe ḥağği hurōt. Ya’ ’ustube zal
farḍ ’āḫ kuyawa ḥammistin. šahādat
farḍin farḍ kun ‘uqōt yagab’ōkut
limādot ’agbi’ōt yagb’ulozāl ’Allāhu
’Aḥadina ’Aḥad kun ‘uqōt. wiṣṣa
farḍin farḍi kun ‘uqōt. yāšokut
limādot ’ūšōt. yašlozāl ’Allāhu
’Aḥadina ’Aḥad kun ‘uqōt. Ṣalāt
farḍin farḍi kun ‘uqōt yisagdōkut
limādōt sigādōt. Yisagdulozāl ’Allāhu
’Aḥadina ’Aḥad kun ‘uqōt ṣōman
farḍin farḍi kun ‘uqōt yuṣūmōkut
limādōt ṣōmanōt. yiṣūmnulozāl
’Allāhu ’Aḥadina ’Aḥad kun ‘uqōt.
zakka farḍin farḍi kun ‘uqōt. yāčōkut
limādot yāčlōzāl Allāhu ’Aḥadina

اردُوا فـرض آخ موستِـين
َ َاول ِج ْر إِسـالم بِي ز
ص ْو َم ْن زَ كَّ يلحد
َ َحمستن أول ِجر
ُ صالَة
َ ش َهادة
َ ب زَ ال َفرض آخ ُك ْيأ
ِ ِ يَا ُوسْط.حج ُح ُروت
ِ خَاد بي
ْعقُوت يَ َجب
ُ ض ُكن
ِ ضين فَ ْر
ِ َو َح ِمستِين شَهادة فَ ْر
ْ َعُو ُكتْ ِل َماد ُوت أجْ بُعُوت يَج ْب ُع لُ ْواز
َال هللا أ َ َحدِن
عقُوت
ُ رض ُك ْن
ُ أ َ َح ْد ُك ْن
َّ عقُوت ِو
ِ َضن ف
ِ ص فَ ْر
ْ َشلُوز
ُ شو ُكتْ ِل َماد ُوت أُوشوت يَا
ُ يَا
ال هللا أ َحدِن
عقُوت
ُ ض ُك ْن
ُ أ َح ْد ُك ْن
ِ ضنَ فَ ْر
ِ صالَة فَ ْر
َ عقُوت
يسجدوكت لمادوت سجادوت صومن فرضين
مو َمنوت
ُ ُفرض كن عقوت ي
ْ صومنوا ُكتْ ِل َمادُوت
َّعقُوت زَ ك
ُ صوص ُن لُوازَ ا ْل هللا أ َ َحدِنَ أ َح ْد كُ ْن
ُ ي
ُ ُ عقُوت يَاطُو كُتْ لِمادُوت أ
طوت
ُ رض ُك ْن
ِ َضنَ ف
ِ فَ ْر
ُ يَا
ُ طلُوازا ْل هللا أ َ َحدِن أ َ َحدِنَ أ َ َحدْ ُك ْن
ِعقُوت َحج
ْورو ُكتْ ِل َمادُوت
ُ ص ُك ٍن
ُ عقُوت يُ ُح
ِ ضن فَ ْر
ِ فَ ْر
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’Aḥad kun ‘uqōt. ḥağği farḍin farḍi
kun ‘uqōt. yuḥurōkut limādōt.
yuḥurlōzāl ’Allāhu ’Aḥadina ’Aḥad
kun ‘uqōt

ْ َورلُوا ز
.عقُوت
ُ ال هللا أ َحدِنَ أ َ َح ْد ُك ْن
ُ وروت يُ ُح
ُ ُح

miy mistin? ko’otin. ’im sami yūrdi ’im
dači yūči.sifātzōḫ sa‘tīn. ši‘išti ’im sami
zōrada har‘at ’im dači zōta. ši‘išti ’im
sami zorada zināb miy, barad miy
ḥamadāy miy. har‘at ’im dači zōṭa ‘ayn
miy zar miy baḥar miy. ya’ sa‘tizōḫ misti
dēyiḫun? har’at deyiḫun. ṭāhirma yaṭīhri.
ṭāhirma zayaṭēhri. nağis miy. makrūh
miy.haram
’isatazabaqo
mistin?
ḥammistīn zaymisar dam zala ‘in
zayagña nagis zi‘adu banāna…. wassa
yāš-bō-le zay‘ōqa mistīn? ko'otin.
ziqēḥā me’t. zi-’istinğā’ šarti mistīn?
ši’ištīn. 'ayn-ḫād-be yir’o-zāluw walam
‘ušōt. uf-ḫād-be yisam’o-zālu walam
’ušōt. iği ’atabiña-ḫād-be taraḫ taraḫ
’ušōt. zi-wissa sunna mistin? 'assirin.
awwalgir bism al-Llāh al-Raḥmān alRaḥīm bālōt. iğa kaffi-ḫāduw ḥiṭābōt.
af-had gumuṭ gu-muṭ bālōt. ’ūf-ḫād
’istinšāq bunōt. ’uḍun-ḫād taḫlīl bunōt.
ḥafiš daban-ḫāduw ’atmāsalōt. zi-’iğīm
zi-’igir-um ṭifir-ḫāduw fuḥāharōt. im
gura qana'ti qidāmot. masḥi ğammi'
ru'us-ḫāduw ’ušōt. niyat arimot. ziwassa fardi mistin? siddistin. awwal gir
niyat, fi'it im qafat, haraq im mirfaq ra'si
amsih bunōt. igir im ka'bi tartib
addālugōt.

َ مِ ْي م ْستِن ُكعُوت ِْن إم سم زوردا إِ ْم دَ ِش زو
ط
صفتزوخ سعتين شعشت إم سم زوردا هرعت إِ ْم
دَ ِش زوط شعشت إم سم زورد زناب مي برد مي
ي
َ حمداي ه َْرعت إم دش زوط
ْ ِعين م ْي زَ ْر م
عت ديخن
َ بَ َح ْرمِ ْي يَع ساعتذوخ مستين ِديِخن ه َْر
َ َطـاه ِْرما زَ ي
َ ط ْه ِر
َ َطاه ِْر َما ي
َ
س مِ ي َم ْك ُروه
ْ طي ْهر ن َِج
َْتن َح ِ ّم ْست ِْن زَ ْي َمس ِْردَ ْم زَ اال
ْ مِ ْي َح َرام إِ ْست َزَ ْب َقاقوا مِ س
َ عدَ ْن ِز
وس
طلَ ْقتَامِ ي
ْ عيْن زَ َيجْ نَا ن َِج
ِّ
َ َعدُ َبناَن
َ سز
َ
ْس يَاشبُو ِل زَ يعوق ِم ْست ِْن ُكعٌوت ِْن ِزقِ ْي َحا مِ ِعت
َّ ِو
ب يِ ْرا ُ ْوازَ الُوا
ِ عيْن خَا ْد
َ ِزإ ْستِ ْن َجا ش َْرطِ ِم ْست ِْن شِئشتِن
ُ َ س ْمعُوا زَ الُوا َول ْم أ
ُ ُ َو َل ْم أ
شوت إِج
ِ شوت أُوفخَا ْد
َ ب ِي
َ أ
ُ طا ِبنَ خَا ْد ِبي ت ََرحْ ت ََرحْ أُو
س َّن مِ ْست ِْن
ُ وس
ّ ِ شوت ِز
س َِر أ ُ َو ْل ِج ْر بِسم هللا الرحمن الرحيم بالُوت إِ َج
ّ ع
َ
ْ ط ُج ُم
ْ طابُوت أفـخَاد ُج ُم
َ ِكفِّـخَادوا ح
ط بَالُوت أ ُ ْوف
خَاد إ ْس ِت ْنشَاق بُنوت أُذُ ْنخَاد ت َْخلِيل بُنُوت َحفِش دَ َب ْن
ـرم طِ ف ِْرخَادُوا
ُ خَادُوا أَتْما ْسلُوت ِز ِإ ِجي ْم ِز ِإ ِج
ْح َج ِ ّم ْع
ُ فُح
َ احْروت إِم ُج
ِ ـر قَنَعت قِدَا ُموت َمس
ض
ْ ُ رأ
ِ س فَ ْر
َّ وس خَادُوا أوشُوت نِيت أر ُموت ِز َو
مِ ْست ِْن؟ ِسدِّستن أ َ َّو ْل َج ْر نِيت ِف ِعتْ إ ْم قَفتْ َح َرق إِ ْم
ب ت َْر ِبيت
ـرفَ ْق
ْ رأس أ ْمسِحْ ِبنُوت ِإ ِج
ْ ِم
ِ ـر إِ ْم َك ْع
ِ
ألدَّالُجـوت
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َف
س َي َب ْر ِس مِ ْست ِْن َح ِ ّم ْست ِْن ِإم ُكعُتْ أُو َج ِي ِديْجْ ك ّ ِ
ِو َّ
َ
ب إِدُوش تَنَا
عو َرت خَاد ُوا نِكَا ُءوت تِأجْ نَنِ ِ
ج خَادُبِي ْ
إِ ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
عق ِل جزوت إِدُوش
َكعُوت إِ َمل طِ ْيطن ْ
أرتي َمن ِعيتُ َ
سبَبْ
ي ُخون ِو َّ
سبْ ِيدِي َج ِب َ
س زَ يَبَ ْر ِس مِ ْست ِْن ُكعُوت ِْن ِبنَ َ
يِدِيجْ مِ ْست ِْن ِسدِّسة زطوط أيخَا ْد زطوط إِحْ تِـخَادْ
زَ ْأوخَا ْد إِحِ ت ِز ِإناي خَاد إِحِ تْ ِزإِحْ ـخَاد ِز ُ
طوت
ت
ت خَاد قَ َحتْ ِزلِجـخادْ مِ ْش ِ
ت ِزمِ ْش ِ
ت خَادْ مِ ْش ِ
ِإحْ ِ
يس زَ تَبَ ْر ِس مِ ْست ِْن
ب إِدُوش إِ ْس ِ
ت مِ َّ
َح َماتْ خَا ْد أجْ نَ ِ
ْ
ْ
ت
م
إ
ي
ز
ر
ج
زي
ر
ف
ى
ز
ن
س
س ْع ِ
طِ
طِ
ِ
ه َْر َ
َ ْ ِ ِ َ
ِ
عة أ َ َّو ْل ِج ْر ِ
ْ
ت قَ َحتْ .
ِع ْيدُوا ت َ َح ْي زَ ال ِ
مكلف شرط آخ مستن؟ شئشتين بالغ خنوت عاقل
خنوت زهللا وا زنبي ور يسمع خنوت  /صومن
يقبو مستين ؟ شئشتين ورح رعوت ويخ زرعاو
رعوت ويخ حلق مالؤت
سنَّوا
اج َبا َح َرام ُ
شَري َعةُ األَحْ كام يُوقُبُوا َح ِم ْست ِْن َو ِ
اب
َم ْك ُروهَا ُمبَاح ِ
ب يِلُوا مِ ْن أُشُوتْ ُز بِي َما ث َ َو َ
واج َ
ْ
ْ
ُ
ب َح َرام يِلوا مِن
ب حِ دَا ُجوت ُزوبِي دِلح زَ ل َ
زَ ْل َ
ب ِإ ُ
ب
شوت ُزو ِبي د ِْلح زَ ْل َ
حِ دَا ُجونُ ُزو ِبي َما ثواب زَ ْل َ
ْ
َ
ب حِ دَا ُجوت
ُ
س َّن يِلُوا مِ ْن إِشُوت ُزوبِما ث َواب زَ ل َ
ْ
ْ
ْ
ب مِ ْك ُروه ِيلُوا مِ ن حِ دَا ُجوت
لل
زَ
لح
ل
زَ
ح
ِل
د
وابي
ُز
َ
ِ
ِ
ش ُ
بإ ُ
لب ُمبَاح يِلُوا
ح زَ ْل َ
ُزوبِيما ثَواب زَ ْل َ
وتـزوبي د ِْل ِ
ُ
شوت ُزوا األ ُ
مِ ن إِ ُ
شوت ُزوا مس ِز َخانَ

wissa ya-barsi mistin? hnmmistin.
im ko'ot uga yidig. kaffi igi-hadbe 'awrat-òadu nika'ot. ti-agnabi
’idoš tanaka'ot. ’imal tetan ’artay
man'it. 'aqli hurot. idoč ayhun
wissa zayabrasi mistin? ko'otin.
bi-nasab yidig bi-sabab yidig. binasab yidi g mistin? siddistin.
ayaòad, ihti-had, z-aw-had ihti, ziinay-had ihti, zi-ih-òad qahat, ziihti-ha"d qahat. bi-sabab yidig
mistin? siddistin zi-tOt inay-had,
zi-tut ihit-òad, z-aw-òad mišti, zimišt-òad qahat, zi-ligi òad misti,
hamat-òad. ’agnabi idoš iste wissa
zatabarsi mistin? har'at'". awwal
gir sin-ze", tifir-ze, tigar-ze, im
sa'ti 'ido tahay zalti qahat.

شَريعةُ االركان يعُوقبَاه َْر َع ٍة ن َِصوا َحدِيث قَيا َسا mukallaf šarti-aò ši'štin. balig
َ
ب زَ َطبَ ِقي ُْو َحدِيث آخ òunot. 'aqil òunot. zallahu-wa zi-
َص آخ هللا قُ ِرآن ُزو ِ
إجْ ماع ن ِ
ُ
ْ
ات
م
ل
ا
ع
آخ
اع
م
وا
ل
س
ا
م
ت
زَ
َهن
ت
آخ
س
ي
إجْ
ِ
ِزنَ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب َو ْرقِ َ
nabi war yisma' òunot. soman
أ َح ِد ِزخَانبُوا.
yuqo-ba mistin? ši'štin. warhiw
ri'ot. zira'au ri'ot. hilqi mila'ot.
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šari'atu
al-ahkam
yuqo-bo
hammistin. wagiba haram sunnawa makruha mubah. wagib yilu
min? ušot-zo-be-ma ôawab zalba
hidagot-zo-be dilhi zalba. haram
yilo min ? hidagot-zo-be-ma
tawab zalba ot-zo-be dilhi zalba.
sunna yilu min? išot-z-be-ma
ôawab zalba hidagot-zo-be dilhi
zalelba. makruh yilu min ?
hidagot-zo-be-ma ôawab zalba
išot-zo-be" dilhi ' zalelba. mubah
yilu min? išot-zo al-ušot-zo massa
zi-òana.
šari'atu
al-arkan
yu'oqo-ba
har'at'". nassi-wa hadiô qiyasa
’igma‘. nassi-aò allahu qur'an-zobe zatabaqiyu. hadiô-aò zi-nabi
war. qiyas-aò tahun zatmasalo.
igma'-aò ‘alimač ahadde zi-òanubo.
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tahir-ma yatihri zana ko'otin. miy
zayo šay’ zaldabalu-bo; qullatain
is-òana. im-qullatin tahti-be nagis
‘afuw yuòun-ba hammistin. 'In
zayagna nagis; za'adu banan; ko'ot
zi-haram tigar; 'adan zi-talaqiyti
miy; y-imasr-aò dam za-lelba zimota-ba, tahir-ma zayatihri zana
ko'Stin. bi-tahir zitna-wata-wa
musta'mal
miy.
bi-tahir
zitnawata-ma wissa yaš-bo-le
yoqo zi-òana siddistin, bi—asli
òilqa zitnawata. bi-afar zitnawata.
bi-afoča zitnawata. . bi-zaman-zem zitnawata. zitnawata-bew-wa
zay'uqo-b? zatnawata. assu miy.
musta'mal miy-uò ko'otin. ‘amal
zodaqa-bew. nagis zi-hatabu-bo

َ
َطاه ِْرما َيطِ ْه ِر زَ انَا ُكعُوت ِْن مِ ْي زَ اي ُْوا شَيء زَ ْلد

hayawanat zanaò ko'otin. bidabëi
yatihri-wa bi-magora’
yatihri.
zi-halal goga. taharat
har'atin. im hadaôa im nagis
begot, zi-qalbi "taharta. zi-gismi
taharta. im hadat begot-‘uò
hammistin-de yiòun tit wissa.
gadir wissa afar wissa. òufi wissa.

طيت وس

عفو يُ ُخ ْن َبا
ْ بَلَبُـوا قُلَّتـين إسْخان إم قُلَّتِين تَحْي ن َِج
َ س
عدُ بَنان ُكعُوت ز َح َرام
ْ عين زَ يَجْ نا ن َِج
َ َس ز
َ َح ِم ْستِين
ب ِز ُموت َ َبا
َ عدَ ْن ِزطلَقِيو مِي ِي َمسْراخ دَ ْم زَ ْلل
َ طِ ِج ْر
َ ِِز ُم ْوتَبَا طاه ِْرمـا زَ يَطِ ْه ِر زَ انا َ ُكعُوتِن ب
طاهِر
َ ِزتْنَاو
س
َّ ط َم ِو

َ ِي ب
َ ِزتْن ََاو
طاهِر
ْ ِط َوا ُم ْست َ ْع َمل م

َ ص ِل خلق ِزتْنَاو
ط
ْ َ َياشبُو ِل يُوق ِزخَان س ِِد ْس ٍة ِبأ
بعفر زتناوط زتناوطبيو زيعوقبوبي زتناوط
مستعمل ميخ كعوتن عمل زودقبيو نجس زحطببوا
ْ ور
ع
َ َحيَوانَات زَ انَاخ ُكعُوتِن بِدَبْغ يَطِ ْهروا بِ َم ُج
َ يَطِ ْه ِر ِز َحالل ُجوج
ط َه َرات هَرع ٍة إِ ْم َحدَثا إم
ْ َط َهرت َا ِز ِجس ِْم ط َهرتا ِإ ْم حد
َ ب
ث
ْ ن ٍَج
ِ س ب ِي ُجوت ِزقَ ْل
بِي ُجوت ع ُْخ َحمِ ْستِيِن ِد يُ ُخون طيت وس جدير وس
افر وس خف وس جبر وس

َس َّن َهالَ أ ْس َباب َهال
ُ حممستدين يخن فرض هَال
رضاخِ ُكعُوت ِْن َك َمال هَال
ِ َأحْ كَام َهالَ َم ْك ُروه َهالَ ف
ت أول ِجر نيت فِ ِعتْ إِ ْم
ٍ نَ ْقصان َهالَ كَمال اخ س ِِد ْس
ب
ْ إج
ْ قَفتْ َح َرق ِإ ْم
ِ ـر ِإ ْم َك ْع
ِ مِرفَق ُزأُوس بنوت
ت َْرتِيب الدلجوت نيت يَطِ يس هر ع ٍة إِسْالم ُخنُوت
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êabri wissa. tit -wissa hammistinde yuòun. fardi hala. sunna
hala.
asbab
hala. ahkam
hala. makruh hala. fardi-’aò
ko'otin. kamal hala. nuqsan hala.
kamal-’aò siddist. awwal gir niyat.
fi'it im qafat haraq im mirfaq
ru'us bunot. igir im ka’bi tartib
’addalagot. niyat yatis har’atin.
islam ^unot. 'aqil Unot. balië
òunot. niyat ’ušot. zi-niyat hukmi
ši’ištin. sunna artay. fardi artay.
zi-niyat artay-be sifat-zo ’šuèt. ziniyat artay ko’otin. miy-a ig kaffi
kiltidabala-be niyat ’ušot.

عاقِل ُخنُوت َبالِغ ُخنُوت نيت أُوشوت ِزنيت ُح ْك ِم
َ
ض ا َ ْرت َاي زنيت أ َ ْرت َايْب
ُ شِئشتِين
ِ س َّن ارت َاي فَ ْر
ُ صفَتْ ُزوا أُو
َف
ِ شوت ِزنيت أ َ ْرت َاي ُكعُوتِن مِ يَا إج ك
ِ
ب نيت أُوشوت
ِ ك ِْلتِدَا َبل

***

******
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የጽሁፉ አዘጋጅ የእስልምና ግዴታዎችን ሲገልጽ፡-

እምነት በስንት ታጠረ ቢሉ አምስት ፡- ከአልሏህ ውጭ ሌላ
ጌታ የለም ሙሐመድም መልዕክተኛው ናቸው ብሎ
በአንደበት/ምላስ መመስከር፣ የታዘዙትን በቀን አምስት
ሰላቶች መስገድ፣ ዘካ ማውጣት (ምፅዋት መለገስ)፣
በረመዳን ወር መፆም፣ አቅሙ ያለው ወደ መካ የሐጅ ጉዞን
ያደርግ፤“የእስልምና መሠረታዊ ግዴታዎች ስንት ናቸው?”
ቢሉ አምስት ናቸው፡- ሸሓዳ [መመስከር]፣ ሰላት መስገድ፣
ፆም መጾም፣ ዘካ ማውጣት፣ ሐጅ አቅም ከፈቀደ ማድረግ፡፡
የእነዚሁ አምሰት ግዴታዎች ዋና አካል የሆኑ ሃያ አምስት
ግዴታዎችም ፡በማለት

ሸሓዳ እንዴት እንደሚባል መማርና

[መመስከር]

እንዲሁም

ይኸው

የተባለው

ምስክርነትም ለእርሱ አንድ ፈጣሪ ብቻ እና ፈጣሪ ሌላ
ቢጤ የሌለው መሆኑን [ማወቅ] ፍፁማዊና መሠረታዊ
ነው፡፡

መፀዳት ግዴታ መሆኑን ማወቅ፣ እንዴት

እንደሚፈፀም መማር እና ቀጥሎም ልብስን (ሰውነታችንን
ቀጥሎም

ልብስን

እንዴት
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እንደምናፀዳ

መማርና)

ማናቸውም የሚፈጸሙ ተግባራት የፈጣሪን ውዴታ በመሻት
ብቻ መፈፀም እንደሚገባ ማወቅ፤ ፀሎት [ሰላት] ግዴታ
መሆኑን ማወቅ እንዲሁም እንዴት እንደሚፈጸሙ መማርና
እነርሱንም መተግባር፣ ፀሎት የሚፈፀመው ለአንድ ፈጣሪ
ብቻ መሆኑን ማወቅ፣ ፆም ግዴታ መሆኑን ማወቅ፣ እንዴት
እንደሚተገበር መማርና መተግበር፣ የመፆም ተግባር
የሚፈፀመው ለፈጣሪ ብቻ መሆኑን ማወቅ፣ ዘካት
ማውጣት /መመጽወት ግዴታ መሆኑን ማወቅና እንዲሁም
እንዴትና ለማን ዘካ እንደምንሰጥ ማወቅ እና መስጠት፣
ዘካትም የሚሰጠው ለአልሏህ ውዴታ ብቻ መሆኑን
ማወቅ፣ ወደ ሐጅ መሔድ ግዴታ መሆኑንና እንዴትም
እንደሚፈጸም በማወቅ ለፈጣሪ ብቻ ብሎ ወደ ሐጅ
መሔድ፡፡

የውሃ ዓይነቶች ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው፡፡ አንደኛው
ከመሬት ውስጥ የሚመነጨው እና ሌላኛው ከሰማይ
የሚወርድ ነው፡፡ ከመሬት ውስጥ የሚመነጩትስ ስንት
ዓይነት ናቸው? አራት ፡- የምንጭ ውሃ፣ የወንዝ ውሃ እና
የባህር ውሃ ናቸው፡፡ ከሰማይ የሚወርደውስ ስንት ዓይነት
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ነው? ሦስት ፡- የዝናብ ውሃ፣ የበረዶ ውሃ እና “ማእ አልተልጅ” የሚባለው ውሃ ዓይነት ናቸው፡፡ እነኚህ ውሃዎች
በስንት ዓይነት ምድቦች ይመደባሉ? በአራት ምድቦች ሥር
፡- ንፁህ የሚያነፃ፣ ንፁህ ነገር ግን የማያነፃ፣ ንፁህ ያልሆነ
እና መክሩህ የሆነ ውሃ ናቸው፡፡
ለስግደት መፀዳት (ውዱእ) ለመፈፀም አግባብነት ያላቸው
የውሃ መያዣ ቁሶች ስንት ናቸው? ሦስት ፡- ከማዕድናት፣
ከእፅዋትና ከእንስሳት ተዋጽኦ የተገኙ የውሃ መያዣዎች
ናቸው፡፡ ለስግደት መፀዳቱ ውድቅ የሚያደርጉ የውሃ
መያዣ ዓይነቶች ስንት ናቸው? ሁለት ፡- የወርቅ እና የብር
ውሃ መያዣዎች ናቸው፡፡ የመፀዳጃ ቤት ፅዳት/ኢስቲንጃእ/
አጠቃቀም መስፈርቶች ምን ምንድ ናቸው? ሰውነትን
በመፈተግ በአይን የሚታየውን ማስወገድ እንዲሁም
ጠረኑንም ማጥፋት ናቸው።የውዱእ ሱንና ስንት ናቸው?
አስር ፡- በቅድሚያ ቢስሚላሒ አል-ረህማኒ አል-ረሒም
ማለት፣ እጆችን ማጠብ፣ አፍን መጉመጥመጥ፣ ውሃን ወደ
አፍንጫ መሳብ፣ ጆሮን ማጽዳት፣ ፂም በውሃ እንዲዳረስ
ማድረግ፣ የእጅና የእግር ጥፍሮች ውስጥ ውሃ እንዲደርስ
ማድረግ፣ ጭንቅላትን (ፀጉር) በውሃ ማበስ፣ በዚሁ ሒደት
እስከ እግሮች ቀኝን በማስቀደም በተመሳሳይ መልኩ
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ይህንኑ መፈፀም እና እነዚህን [የጽዳት/ውዱዕ] ተግባራት
ለመፈፀም አስቀድሞ ሆን ብሎ መወጠን/መነየት፡፡
የውዱእ መፀዳት አፈፃፀም ግዴታዎች ስንት ናቸው?
ስድስት

፡-

መጀመሪያ

ለሶላት

ጠሃራን

መነየት

(ማሰብ/ኒያ)፣ ፊትን መታጠብ፣ እጆችን ክንድን ጨምሮ
መታጠብ፣ ፀጉርን ማበስ/ማርጠብ፣ እግሮችን አስከ
ቁርጭምጭሚት ማጠብ እና ቅደም ተከተሉን መጠበቅ፡፡
ውዱዕን የሚያበላሹ ነገሮች ስንት ናቸው? አምስት ፡ከሁለቱ በአንዱ [ከሽንትና ሰገራ መውጫ] የወጣ ነገር፣
ብልት ወይም ሰገራ መውጫን ያለግርዶሽ በውስጥ መዳፍ
መንካት፣ ለአቅመ ሄዋን የደረሰች የባዳ ሴት ልጅ ሰውነት
ያለ ግርዶሽ መንካት፣ እንቅልፍ [ፈስ ሊያመልጥ
በሚችልበት መልኩ] እና ህሊናን መሳት ውዱእን
ያበላሻል፡፡ ውዱእ የማያበላሹ ሴቶች ስንት ናቸው? ሁለት
፡- በሥጋ ዝምድና ምክንያት እና በሌላ

ምክንያት

የማያበላሹ ሴቶች ናቸው፡፡ በሥጋ ዝምድና ምክንያት
ውዱእ የማያበላሹ ሴቶች ስንት ናቸው? ስድስት ፡- እናት፣
እህት፣ የአባት እህት፣ የእናት እህት፣ የወንድም ሴት ልጅ፤
በሌላ ምክንያት ውዱእ የማያበላሹ ሴቶች ስንት ናቸው?
ስድስት ፡- ጡቷን ያጠባችው ሴት፣ የእናት ጡትን የጠባች
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ሴት ልጅ፣ የአባት ሚስት፣ የሚስት ሴት ልጆች፣ የልጅ
ሚስት እና የሚስት እናት ናቸው፡፡ ውዱእ የማያበላሹ
የባዕድ ሴት ልጅ የሰውነት አካላቶች ስንት ናቸው? አራት
፡- ጥርስ፣ ጥፍር፣ ፀጉር እና ለአቅመ-ሄዋን ያልደረሰች ሴት
ልጅ፡፡ ለሰላት አስፈላጊ ቅድመ-ሁኔታዎች ስንት ናቸው?
አራት ፡- አካለ-መጠን መድረስ፣ ትክክለኛ አእምሮ ያለው
መሆን ፣ ሰውነትና ልብስ ጦሃራ መሆን እና ሙስሊም
መሆን፡፡
የሙከለፍ ቅድመ-ሁኔታዎች ስንት ናቸው? ሦስት ፡አቅመ-አዳም/ሄዋን ማድረስ፣ ትክክለኛ አእምሮ ያለው
መሆን እና ስለ ፈጣሪ እና መልዕክተኛው መስማት፡፡
የደንብ መደቦች104 አምስት ናቸው ፡- አስገዳጅ፣ ክልከላ፣
ሱንና፣ የተነቀፈ እና የሚፈቀድ፤ አስገዳጆች አስገዳጆች
104

የእስልምና ደንቦች የእስልምና ሕግጋተ-ደንብ ጋር የተቆራኙ ናቸው፡፡ ለእስልምና ሕግጋተ-ደንብ
የአረብኛው አቻ ቃል ፊቅህ ነው፡፡ ፊቅህ ማለት በተራ ፍቺው ስለ አንዳንድ ነገሮችን መረዳት እና እውቀት
ማግኘት ማለት ነው፡፡ በእስልምና ሕግጋተ-ደንቦችና መርሆዎች አንጻር ከእስላማዊ ምንጮች ተጠንተው
የተወሰዱ ዝርዝር እስላማዊ ብያኔዎችን የሚመለከት ነው፡፡ የታሪክ ምሁር የሆነው ኢብን ኻልዱን ፊቅህን
ሲገልጽ ማንኛም ግለሰብ የራሱ ተግባራት ሊገዙበት የሚገባ ሕግን አስመልክቶ አስገዳጅ (ዋጂብ)፣ ኃጢኣት
(እርም)፣ የሚበረታቱ (መንዱብ)፣ የተነቀፈ (መክሩህ) ወይም ከአንዳቸውም የማይመደብ (ሙባህ)
ናቸው፡፡ ምሁራኖች እነኚህን ደንቦች አህካም ብለው ይጠሩዋቸዋል፡፡ በኢብኑ ኻልዱን ገለፃ ምሁራኖች
ከተስማሙበት በኋላ ሁለት ተጨማሪ ደንቦችን አክለዋል። እነርሱም ትክክለኛ የሆነ (ሰሂህ) እና ጥፋት
የሆነ (ፋሲድ) ናቸው፡፡ በመሆኑም የእስልምና ሕግጋተ-ደንብ ማለት ሃይማኖታዊ ውሳኔ/ብይን ማለት ነው።
ሃይማኖታዊ ውሳኔ የሚሰጥበት ከዋናዎቹ ምንጮች ማለትም በቁርዓን እና በነቢዩ ፈለገ-ህይወት ሱንና
በቀጥታ በተለይ ተለይቶ መመሪያ ባልተገኘለት ጉዳዮች ላይ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት አንድን የተለየ ውሳኔ
ለመፈለግ ተገቢዎቹ መስፈርቶች መሟላት አለባቸው፡፡ በምሁራን የተቀረጹት እነኚህ መስፈርቶችም የሸሪዓ
ዓላማ እና የምንጮቹ እውቀት እና የውሳኔውን የማግኛ ዘዴዎች ተብለው ሊጠቃለሉ ይችላሉ፡፡
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ቢፈፀሙ ምንዳን ሚያስገኙ እና ያለመፈፀማቸው ደግሞ
ኃጢኣት

የሆኑ ናቸው፡፡ ክልከላዎችስ ምንድናቸው?

ባለመፈፀማቸው ምንዳን አስገኚና መፈፀማቸው ደግሞ
ኃጢኣት

የሆኑ ተግባራት ናቸው፡፡ ሱንና ምንድነው?

መፈፀሙ ምንዳን የሚያስገኝ እንዲሁም ያለመፈፀሙ
ኃጢኣት ያልሆነ ማለት ነው፡፡
የውሃ ዓይነቶች ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው፡፡ አንደኛው
ከመሬት ውስጥ የሚመነጨው እና ሌላኛው ከሰማይ
የሚገኘው ነው፡፡ እነርሱም ሰባት ዓይነት ናቸው፡፡ ከመሬት
የሚመነጩት የውሃ ዓይነቶች አራት ናቸው፡፡ ከሰማይ
የሚገኙት ውሃ ደግሞ ሦስት ዓይነት ናቸው፡፡…. የውሃ
ባህሪያትም ሦስት ነው፡- የጠራ እና የሚያጠራ፣ [ሌላኛው
እነኚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

-

በህብረተሰቡ ዘንድ ውሳኔው ተቀባይነት ያለውና እምነት የሚጣልበት ትክክለኛ ሰው
(ወንድ/ሴት) መሆን፤
የአረብኛ ቋንቋ ችሎታው ቁርዓን እና የነቢዩ ፈለገ-ሕይወት ሱንናን በመረዳት ትክክለኛ ውሳኔ
ላይ ለመድረስ የሚስችል ብቃት ያለው፤
በቁርዓን ላይ በቂ እውቀት ያለው፤
በነቢዩ ፈለገ-ሕይወት ሱንና ላይ በቂ እውቀት ያለው፤
የሰሃባዎችን (ኢጅማዕ)ን እንዲሁም ቀደም ሲል በኢጅቲሃድ ስምምነት የተደረሰባቸውን
ጉዳዮችን በመለየት ለማረጋገጥ ብቃት ያለው፤
ሸሪዓ የተወረዱበትን ዓላማ ግንዛቤ ያለው፡፡

ከዚህ በላይ የተመለከቱትን መስፈርቶች መሠረት በማድረግ በርካታ የእስላማዊ ሕገ-ደንቦች ፈልቀዋል፡፡
በዚህ ረገድ እጅግ ታዋቂ የሆኑት ሐነፊ፣ ማሊኪ፣ ሻፊዒ እና ሐምበሊ ናቸው፡፡ በመሆኑም የዚህ ጥናት
ባለቤት ጥናቱን ያቀረበው የሻፊዒን ሕገ-ደንብ በመከተል ነው፡፡
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ደግሞ በራሱ] የጠራ ነገር ግን የማያጠራ እንዲሁም
ሦስተኛው በራሱም የጠራ ያልሆነ ናቸው፡፡ የጠራ እና
የሚያጠራ [ከዚህ በላይ እንደተመለከተው] በሁለት
ምድቦች

የሚከፈሉ

ናቸው፤

ምንም

ባዕድ

ነገር

ሳይቀላቀልበት በራሱ የጠራ እና ትክክለኛ [ውሃ ሲሆን]
[ሌላኛም የውሃው መጠን] ከሁለት ቁልላህ የማያንሰው
ነው፡፡

ሦስት ዓይነት የውሃ መያዣዎችም አሉ፡፡ [መገኛቸው]
ከህይወት የለሽ ቁሳቁስ፣ ከዕፅዋት እና ከእንሰሳት የሆኑ
ናቸው፡፡ ከህይወት የለሽ ቁሳቁሶች የሆኑ የማይንቀሳቀሱ
ናቸው፣ ከዕፅዋት የሚበቅሉ ሲሆኑ ከእንስሳት፤ህይወት
ካላቸው፤

የሚገኙ ናቸው፡፡ “ከህይወት የለሽ ቁሳቁስ

የሚገኙት በሦስት ይከፈላሉ ፡- የተከለከለ፣ የሚነቀፍ እና
የተፈቀደ ሲሆን የተከለከሉት ከወርቅ እና ብር የሚሰሩት
ናቸው፡፡_......”
... ዉዱእ አምስት አለው፦ ፈርድ አለው፣ ሱና አለው፣
አህካም አለው፣ አስባብ አለው፣ መክሩህ አለው፤ ፈርድስ
ሁለት አለው፦ ሙላት አለው፣ ጉድለት አለው፤ ሙላቱ
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ፊትን ከወደ ግንባር ጀምሮ በመነየት መታጠብ፣ እጆችን
ክንድን ጨምሮ መታጠብ፣ ፀጉርን ማበስ/ማርጠብ፣
እግሮችን አስከ ቁርጭምጭሚት ማጠብ እና ቅደም
ተከተሉን መጠበቅ፤ መነየትን የሚያቆዩት አራቱ ነገራት፦
ሙስልም መሆን፣ ጤነማ አዕምሮ ያለው መሆን፣ ለአቅማአዳም/ሄዋን መድረስ፣ በሚነየትበት ቦታ በመነየት፤ ሦስቱ
የመነየት ደንቦች፦ የፈርድ ቦታ፣ የሱና ቦታ፣ የመነየት ቦታ፤
ኒየ አደራረጉም ሁለት ነው፡ ውሃና እጅ ከፊት ጋር
እያገናኙ መነየት ነው።
የዓለማችን ጠባቂ ለሆነው አልሏህ ምስጋና ይግባው፣
በጸጋውና በችሮታው ጽሁፉ ተጠናቋል፡፡
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ምዕራፍ ሦስት
3.0 የሀረሪ እደ -ጽሑፍ ስብስቦች ዝርዝር

የሀረሪ የእጅ-ጽሑፎች በሕዝብ ተቋማት እና በግለሰብ ይዞታዎች ሥር
በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም በውጭ ሀገራት በጀርመን፣ በጣሊያን፣ በግብጽ፣ በፈረንሣይ
እና በአሜሪካ የሀረሪ የእጅ-ጽሑፎች መሆናቸው ታውቀውና ተጠብቀው ይገኛሉ።

3.1 በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ስብስቦች፤
3.1.1 የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም /ኢጥምተ/IES/ (አዲስ
አበባ ዩኒበርሲቲ)

በኢምተ ከሚገኙት 303 የእጅ-ጽሑፎች ስብስብ 50 ያክሉ የሀረሪ የእጅጽሑፎቶች ናቸው፡፡ የሀረሪ የእደ-ጽሑፎች ከስብስቡ የመጀመሪያዎቹ ስብስብ
መሆናቸውን በተቀመጡበት የመጠበቂያ ሳጥኖች እድሜ ቀዳሚዎቹ መሆናቸውን
መረዳት ይቻላል፡፡ እነኚህ የእጅ-ጽሑፎችም በአረብኛ፣ በሀረሪ፣ በፈረንሳይ እና
በአማርኛ የተፃፉ ናቸው፡፡ አንዳንዶቹ ጽሑፎችም የተበረከቱት በ1985 ለኢጥምተ
በአቶ ያህያ አብዱረህማን ገራድ ነው፡፡
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3.1.2 የአብዱላሂ ሸሪፍ ግል ሙዚየም፤

በአብደላሂ ሸሪፍ ግል ሙዚየም በርካታ የእደ-ጽሑፎች

እንደሚገኙ

የውጭ ምሁራን አረጋግጠዋል፡፡ ከእነዚህም ምሁራን ለአብነት ቤላ ታራስታኒ
950 የእደ-ጽሑፎች

እንደሚገኙ አረጋግጣለች105። በሌላም በኩል ጎሪ የእጅ

ጽሑፎቹ ዓይነታቸውን ብዛት ለማረጋገጥ አለመቻሉን በመጥቀስ ከ491 በላይ
እንደሚገኙ አረጋግጧል፡፡106 ሆኖም የዚሁ ጥናት ባለቤት ይህንኑ የእደ-ጽሑፎች
ቁጥር ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ያምናል፡፡ በሚቀጥለው ጥናቴ እንደማረጋግጥ
እየገለጽኩኝ የሙዚየሙ ባለቤት ሸሪፍ እንዳረጋገጠልኝ ከሆነ በሙዚየሙ እስከ
1300 የሚደርሱ እደ-ጽሑፎች እንደሚገኙ ነው፡፡

105

Tarsitani, Belle Asante (2009), ‘Merging Past and Present in the Museums of
Harar, Ethiopia’,in Nilo-Ethiopian studies: Journal of the Japan Association for
Nilo-Ethiopian Studies, 13:1–16.
106

Gori, Alessandro Text Collections in the Arabic Manuscript Tradition of Harar:
The Case of the Mawlid Collection and of šayḫ Hāšim’s al-Fatḥ al-Raḥmānī
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3.1.3 በውጭ ሀገራት የሚገኙ ስብስቦች
3.1.4 በርሊን - በጀርመን፤
ከ1966 እስከ 1972 ባለው ጊዜ ውስጥ ኢቫልድ ቫግነር የሰበሰባቸው
ጥንታዊ መጽሐፍት ዓይነት የሆኑት በሰታትቢበሎቲክ ፕሬሰቸር ኩልረቤትዝ/
Staatsbibliothek Preusischer Kulturbesitz / ተጠብቀው ይገኛሉ፡፡ እነኚህ እጅ-

ጽህፈቶችም

በራሱ

ተዘርዝረው

የተመዘገቡ

ናቸው፡፡

እደ-መጻሕፍትን

የሰበሰባቸው ከሐረር ሲሆን ያሰባሰባቸውም በእዚያው ቆይታው ወቅት ነበር፡፡
ብዛታቸውን በሚመለከትም ጎሬ እንዳረጋገጠው ጥንታዊ መጽሐፍት ዓይነት እጅጽህፈቶቹ 21 ያክል ይሆናሉ፡፡107 ይሁንና የኢቫልድ ቫግነርን ሥራዎች
በሚመለከት እንደ ማንኛውም የጥበብ ውጤት በAfrikanische Handschriften,
II :Islamische Handschriften aus Äthiopien, በተሰኘ በድረ-ገጽ በታተመው 81

የሚሆኑ የሀረሪ እጅ-ጽህፈቶች ስብስቦች በዝርዝር ተመዝግበውና ተጠብቀው
በጀርመን እንደሚገኙ ይገልፃል፡፡108

107

Gori, Alessandro Text Collections in the Arabic Manuscript Tradition of Harar:
The Case of the Mawlid Collection and of šayḫ Hāšim’s al-Fatḥ al-Raḥmānī.
108
http://www.menestrel.fr/?Inventory-of-Libraries-and-Catalogues-of-Ethiopianmanuscripts&lang=en
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3.1.4 ሌይደን - ኔዘርላንድ፤

በሌይደን የሚገኙት የእጅ-ጽህፈቶች 20 የሚሆኑ ሲሆን ተዘርዝረው
በዓይነት አልተመዘገቡም፡፡ እነኚህ የእጅ-ጽህፈቶች ከ1956 እስከ 1972 ባለው
ጊዜ ውስጥ ከሐረር በደቹ ምሁር አብራሃም ጆኔስ ድሬውዝ የተወሰዱ ናቸው፡፡109
በሌይደን በግል ይዞታ ሥር የሚገኙ ሲሆን ማን ጋር እንደሚገኙ ግን ተለይቶ
ሊታወቅ ይገባል፡፡

3.1.5 ጣሊያን፤
3.1.5.1 ፓቪያ፤

በኢንጂነር ሉጊ ሮቤኪ ብሪቼቲ ከ1888 እስከ 1889 ባለው ጊዜ ውስጥ ከሐረር
የተገኙና ከሚላን በስተደቡብ በምትገኘዋ ፓቪያ በምትሰኝዋ የጣሊያን ከተማ
ለሚገኘው ለካርሎ ቦኔታ ላይበራሪ በ1926 ያስተላለፉቸው 12 የእጅ-ጽሑፎች
ይገኛሉ፡፡ እነኚህ ስብስቦች በትሬይኒም110 በዓይነት ተለይተው ተመዝግበዋል፡፡

109

A.J. Drewes, Classical Arabic in Central Ethiopia (Oosters Genootenschapin
Nederland 7), Leiden, E. J. Brill, 1976.
110
Traini, Renato (1974), I manoscritti arabi esistenti nelle biblioteche di Pavia
(collezione Robecchi Bricchetti), Rome: Accademia Nazionale dei Lincei (offprint
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3.1.5.2ሮም እና ቫቲካን፤

ከሐረር የተገኙ ብዛታቸው አስራ ሁለት የሚሆኑ የእጅ-ጽሑፎች በሮም
እና ቫቲካን ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ስምነቱ በቫቲካን ቤተመጻህፍት የሚገኙ
ሲሆን ሦስቱ በሮም ከተማ በሊቼ ብሄራዊ አካዳሚ ቤተመጻህፍ ይገኛሉ፡፡
በሁለቱም ቤተመጻህፍት የሚገኙ የእጅ-ጽሑፍቹ በዓይነት ተለይተው የተመዘገቡ
ናቸው፡፡ በቫቲካን ቤተመጸሐፍ የሚገኙት በዓይነት ተለይተው የተመዘገቡት
በሌቪ ዴላ ቪዳ111 ሲሆን በሊቼ ብሄራዊ አካዳሚ ቤተመጻህፍ የሚገኙትን ደግሞ
በዓይነት ለይቶ የመዘገባቸው ሰሪሊን112 ነው፡፡

from Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali,
storiche e filologiche, serie 8°, 28: 7–12, 841–865).
111
Levi Della Vida, Giorgio (1965), Secondo elenco dei manoscritti arabi islamici
della Biblioteca Vaticana. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
112
Strelcyn, Stefan (1976), Catalogue des manuscrits éthiopiens de l’Accademia
Nazionale dei Lincei. Fonds Conti Rossini et Fonds Caetani 209, 375, 376, 377,
378. Rome: Accademia Nazionale dei Lincei.
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3.1.5.3 ፓሪስ -ፈረንሣይ፤
ከሐረር በፊሊፕ ፓውሊቼክ ተወስደው ለፈረንሳዩ ብሄራዊ ቢብሎቲክ
የተበረከቱ ሁለት የሀረሪ የእጅ-ጽህፈቶች በአንድ ላይ ተጠርዘው በዚሁ
ቤተመፃሃፍ ይገኛሉ፡፡ እነኚህኑ የእጅ-ጽህፈቶች ፓውሊቼክ እና ኮሄን የተለያዩ
የዘፈን ስብስቦች እንደሆኑ ያስባሉ፡፡ ሆኖም በፓውሊቼክ እና ኮሄን የተለያዩ ዘፈን
እንደሆኑ ተደርገው የተወሰዱት እነኚሁ የእጅ-ጽህፈቶች በእርግጥ የመስኖይ
የተለያዩ የግጥም ስንኞች ናቸው፡፡113

113

G. Banti, Harari literature, in S. Uhlig (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, vol. 2,
Wiesbaden, Harrassowitz, 2005 a, pp. 1028a-1030a.
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3.1.5.4 ቺካጎ -አሜሪካ፤

በአሜሪካ ኢሊኦኔስ በጎ አድራጎት ሥራ ላይ የተሰማራውና ባለሃብት
በሆነው ሚስተር ጌራርድ ዊነር በተባለው አሜሪካዊ በቺካጎ በተቋቋመው ትልቅ
እስላማዊ ተቋም ጥንታዊ መጽሐፍት ስብስቦች 200 የእጅ-ጽህፈቶች ይገኛሉ፡፡
እንደ ጎሬ አባባል የሚስተር ዊነር አሳብ በሎስ አንጀለስ ለሚገኘው በካሊፎርኒያ
ዩኒበርሲቲ በቅርቡ ለተቋቋመው የምርምር ቤተመፃሕፍት በስጦታ ለማበርከት
እንደሆነ ነው፡፡114

114

https://islhornafr.tors .ku.dk/backend/collections/5
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3.2 የእጅ-ጽሑፎች ዓይነት ዝርዝር
3.2.1 የተወዳጁ [ነቢዩ] ውዳሴ
ይዘት፡ በሀረሪኛ የነቢዩ ውዳሴ
እደ-ጽሑፉ፡ በበርሊን በሰታትቢበሎቲክ ፕሬሰቸር ኩልረቤትዝ/ Staatsbibliothek
Preusischer Kulturbesitz. በኤች ኤስ ኦአር 10464 እና በኤች ኤስ ኦአር 10465

በAfrikanische Handschriften, II :Islamische Handschriften aus Äthiopien
ተመዝግቧል፡፡ (የአፍሪካ የእጅ-ጽሁፍ ሥነጥበብ II፣ የኢትዮጵያ እስላማዊ የእጅ-ጽሁፍ)፡
፡ሁለት ተመሳሳይ እደ-ጽሑፎች በሌይደን (Ms. CDXXIX) አብራሃም ጆኔስ ድሬው
ይዞታ ሥር ይገኛሉ፡፡

የጽሁፉ ባለቤት፡ ጽሁፉ የተጻፈው በሼኽ አባዲር ጊዜ በነበሩት በሼኽ አብዱማሊክ
እንደሆነ ይነገራል፡፡

3.2.2 ዚክሪ
ይዘት፡ ነቢዩን እና አራቱን ከሊፋዎች በ542 ስንኞች የሚያሞግስ ግጥም
እድ-ጽሑፉ፡ በርሊን Staatsbibliothek Preusischer Kulturbesitz, Hs. Or. 10466፣
በኢቫልድ ቫግነር ስብስቦች ውስጥ የሚገኝ በአህመድ ሻሚ ኮፒ የተደረገው የእጅ-ጽሁፎቹ
በኢትዮጵያ ምርም ር ተቋም (IES) ይገኛል፣ ቁጥር 270፤ የዋናው ቅጂ በአብራሃም ጆኔስ
ይዞታ የሚገኝ፡፡
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የጽሁፉ ባለቤት፡ ጽሁፉ የተጻፈው በሼኽ አባዲር ጊዜ በነበሩት በሼኽ
አብዱማሊክ እንደሆነ ይነገራል፡፡

3.2.3 ኪታብ አል-ፈራኢድ፤
ይዘት፡ ሃይማኖታዊ የግዴታ ተግባራትና በተለያዩ የህይወት ፈርጆች ምክርን በቁጥራዊ
አባባሎች ዜማዊ በሆነ በስድ-ጽሁፍ መልኩ የሚያቀርብ፣ በሀረሪኛ ቋንቋ የተፃፈው ይህ
ጽሁፍ Kalām al-ḥabaš በማለት በሀበሻ ቋንቋ እንደሆነ ይገልፃል፡፡

እደ-ጽሑፉ፡ Addis Ababa (IES). 256, 257 (fragment), 262 (fragment), 265,
268, 275 and 306; Berlin Staatsbibliothek Preusischer Kulturbesitz(SBB),
Hs.

Or. 10455 in the collection of Afrikanische Handschriften,

II :Islamische Handschriften aus Äthiopien(Afr. Hand.) [Afr. Hand. 2, no.
139]; Berlin (SBB), Hs. Or. 10456 [Afr, Hand. 2, no, 140]; various
manuscripts is in the possession of Abraham Johannes Drewes.

የጽሁፉ ባለቤት፡ አብዱረህማን አል-አራሺዪ
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3.2.4 ፈትሕ አል-ረሕማን
ይዘት፡ ነብዩ ሙሐመድ ላይ ሰለዋት በማውረድ የሚያወድስ ጸሎታዊ ውዳሴ
እደ-ጽሑፉ፡ በሸሪፍ ሙዝየም፣ በሼኽ ሐሺም ቤተሰብ እና በአንዳንድ ሀረሪ ግለሰቦች
እጅ ይገኛል።

የጽሁፉ ባለቤት፡ አቡ ዐብዲል-ላህ ሓሺም ቢን ሸሪፍ ዐብዲል-ዐዚዝ አል-ሻፊዒይ

አል-ቃዲሪይ አል-ሻዘሊይ አል-አሽዐሪይ አል-ሐረሪይ

3.2.5 አስሷለዋቱል-ኩብራ
ይዘት፡ ነብዩ ሙሐመድ ላይ ሰለዋት በማውረድ የሚያወድስ ጸሎታዊ ውዳሴ
እደ-ጽሑፉ፡ በሸሪፍ ሙዝየም፣ በሼኽ ሐሺም ቤተሰብ እና በአንዳንድ ሀረሪ ግለሰቦች
እጅ ይገኛል።

የጽሁፉ ባለቤት፡ አቡ ዐብዲል-ላህ ሓሺም ቢን ሸሪፍ ዐብዲል-ዐዚዝ አል-ሻፊዒይ

አል-ቃዲሪይ አል-ሻዘሊይ አል-አሽዐሪይ አል-ሐረሪይ
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3.2.6 ሙስጠፋ
ይዘት፡ በሀረሪ ቋንቋ ነብይ ሙሐመድ በማወደስ የሚጀሚር ዱዓእ።
እደ-ጽሑፉ፡ በሸሪፍ ሙዝየም፣ በሼኽ ሐሺም ቤተሰብ እና በአንዳንድ ሀረሪ ግለሰቦች
እጅ ይገኛል፤ በተጨማሪም ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል የ ሙስጠፋ እደ-ጽሑፎች
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢ/ያ ጥናትና ምርምር ማዕከል፣ በበርሊን በሰታትቢበሎቲክ
ፕሬሰቸር ኩልረቤትዝ/ Staatsbibliothek Preusischer እና በሌይደን (Ms. CDXXIX)

አብራሃም ጆኔስ ድሬው ይዞታ ይኛሉ፡፡

3.2.7 ዱዓእ
ይዘት፡ ልመና፤ አልሏህ እና ነቢዩን አድናቆትና ምስጋና ካደረሱ በኋላ ፀሃፊው
በእስልምና ታዋቂ የቀድሞ ፃድቃንን እንዲሁም ከሀገሬው ፃድቃን ሼኽ አባዲርን
እና አሊ ሐምዶኝን ያወድሳል፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10458[Afr. Hand. 2 no. 64]; (SBB), Hs.
Or. 10470 [Afr. Hand.2, no. 65]
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3.2.8 ዱዓእ
ይዘት፡ ልመና፤ አልሏህ እና ነቢዩን አድናቆትና ምስጋና ካደረሱ በኋላ ፀሃፊው
ከእስልምና ታዋቂ የቀድሞ ፃድቃንን እንዲሁም ከሀገሬው ፃደቅ ሼኽ አባዲርን እና
አሊ ሐምዶኝን ያወድሳሉ፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10470 [Afr. Hand.2, no. 66].
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢን ሙሐመድ

3.2.9 ዱዓእ
ይዘት፡ በዘጠና ዘጠኙ የአልሏህ ስሞች ልመና ፤ አልሏህን እና ነቢዩን አድናቆትና
ምስጋና ካደረሱ በኋላ ፀሃፊው አብዱልቃዲር አል-ጀይላኒን እና ወሊ ሐሺምን
ያሞግሳሉ፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10470 [Afr. Hand.2, no. 80]
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢን ሙሐመድ

135

3.2.10 ዱዓእ
ይዘት፡ መክፈቻው ‹ነህመዱ አልላሃ መውላና ተዓላ› በሚል አልሏህን ምስጋና በማድረስ
የሚጀምር -ልመና፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10470 [Afr. Hand.2, no. 81].
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢን ሙሐመድ

3.2.11 ዱዓእ
ይዘት፡ መክፈቻው ‹ያረበና ሙጂበ አል-ዳዐዋት ዋዕፉ ዓንና ጀሚዓል አል-ሰዪኣት›
በሚል የሚጀመር - ልመና፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10470 [Afr. Hand.2, no. 82].
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢ ሙሐመድ

3.2.12 አል-ሚስክ አል-ፋዒህ ፊ ሰላቲ አለ ነቢዪ አል-ሳሊህ
ይዘት፡ ነቢዩን በማሞገስ ከጀመረ በኋላ የሀገሬ ታወቂዎችን የሚያሞግስ ግጥሙ
ተኻሚስ ነው፡፡ ይኸውም (ተኻሚስ) በነባር ግጥም ሁለት ሰንኞች ላይ ባለግማሽ
ሶስት ስንኞች በማከል በአምስት አምስት ስንኞች የተዋቀረ ‹ኢን አረዳት ሲልከ

ሳዳት አል-አውወል * አጀመል አል-አኽላቂ› በሚል የሚጀምር፡፡
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እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10458 [Afr. Hand.2, no. 72].
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢ ሙሐመድ

3.2.13 ቀሲዳ ሙኻመሳህ
ይዘት፡ የሐረር ባለአደራ ፃድቅ ሼኽ አባዲር ዑመር አል-ሪዳ የሚያሞግስ ግጥም
‹በዳእቱ ቢሀምዲ ላሂ ባሪ አልበሪያህ * አላ ነፈሃን ፋዛት ቢሃ ኸይሩ ኡምማህ›
በሚል የሚጀምር፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10458 [Afr. Hand.2, no. 92]. ጽሁፉ
በኢቫልድ ቫግነር የተተረጎመ እና የታተመ፡፡

የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢ ሙሐመድ

3.2.14 ቀሲዳ ሙዝደዊጃህ
ይዘት፡ መክፈቻው ‹ነስአሉካ አልላሁማ ቢል ሀቢብ * ሙሐመድ አል-ሐሺሚይ አልነሰብ› በሚል የሚጀምር እና የነቢዩ፣ የመልዓክ ጂብሪል፣ የፃድቃን ከሊፋዎች፣ አህሉል
በይት እና የሀገሬው ፃድቃኖችን የሚያወድስ - ልመና፤

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10458 [Afr. Hand.2, no. 67].
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኸ አብዱልወሃብ ቢን ሙሐመድ
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3.2.15 ነዝም መሻዒኽ ጂላኒ
ይዘት፡ መክፈቻው ‹በዳዕቱ ቢ ሃምዲ ላሂ መን ሁዋ ህያኒ* አላ ነዛሚ አስማዓ
ማሻኣኺ ጂላኒ› በሚል የሚጀምር የቃዲሪያ ፃድቃንን የሚያወድስ ግጥም
እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10458 [Afr. Hand.2, no. 69]; (SBB), Hs.
Or 10470 [Afr. Hand.2. no. 70].

የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኽ አብዱልወሃብ ቢን መሐመድ

3.2.16 ቀሲዳ አል-ኑኒያ
ይዘት፡ መክፈቻው ‹ሰላቱ ኢላህ አላ ኢሃዲ ልአሚና * ኢማም አል-አንቢያዕ ወል

ሙርሰሊን› በሚል የሚጀምር ነቢዩን የሚያሞግስ ግጥም
እደ-ጽሑፉ ፡ Addis Ababa (IES), 276 of which Berlin (SBB) Hs., or. Sim.
5121 [afr. Hand 2, no. 78] is a copy; (SBB), Hs. Or. 10468[Afr. Hand. 2,
no. 77]

የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኽ አብዱልወሃብ ቢ. ሙሐመድ
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3.2.17 ቀሲዳ አል-ኑኒያ
ይዘት፡ ግጥም

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin (SBB), Hs. Or. 10458 [Afr. Hand.2, no. 89].
የጽሁፉ ባለቤት፡ ሼኽ አብዱልወሃብ ቢ ሙሐመድ

3.2.18 ዚክሪ
ይዘት፡ ‹ቢስሚላሂ በሉ ባዬና * ሰመድ አልላሁ ኤመሬና› በሚል የሚጀምር ዚክሪ
በሀረሪ ቋንቋ

እደ-ጽሑፉ ፡ Addis Ababa (IES), 271 of which Berlin (SBB) Hs., or. Sim.
5131 [afr. Hand 2, no. 42] is a copy; (SBB), Hs. Or. 10467 [Afr. Hand. 2,
no. 41]; in the possession of Abraham Johannes Drewes.

የጽሁፉ ባለቤት፡ አብዶዬ

3.2. 19 ኑብዛህ ፊ ታሪኽ አል-ሙጃሂዲን ቢ-ቢላድ አል-ሀበሻ
ይዘት፡ በአረብኛ የተጻፈ ታሪክ

እደ-ጽሑፉ ፡ Berlin-Brandeburgischen Akademie der Wissenschaften
(BBAW), NL Schlobies 7a [afr. Hand. 2,no. 179]; (BBAW), NL Schlobies 7b
[afr. Hand. 2,no. 180]; (BBAW), NL Schlobies 6b [afr. Hand. 2,no. 182]; paris
bibliotheque nationale, Ms ar 4957 of which Berlin (SBB), Hs. Sim.5138
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[afr. Hand. 2,no. 177] and (SBB), Hs. Sim.5138 [afr. Hand. 2,no. 178] are
copies); Berlin (SBB), Hs.or. 10452 [afr. Hand. 2,no. 181]; (SBB), Hs.or. 1051
[afr. Hand. 2,no. 183] (SBB), Hs.or. 1051 [afr. Hand. 2,no. 184]; (SBB), Hs.or.
1051 [afr. Hand. 2,no. 185]; (SBB), Hs.or. 1052 [afr. Hand. 2,no. 186]; (SBB),
Hs.or. 1053 [afr. Hand. 2,no. 187]; Vatican arabo 1792, ff. 10-12; Vatican
arabo 1796, f. 18v and 22v.,

የጽሁፉ ባለቤት፡ አቡበከር ቢ. ሙሐመድ ቢ ሐሰን (ሑሳይን) መሕሙድ

3.2.20 ፈትህ መዲነቱል ሐረር
ይዘት፡ ፈትህ ገድለ-ታሪክ ሲሆን ሼኽ አባዲር ከጓዶቻቸው ጋር አካባቢውን
እንዴት እንደታደጉት የሚተርክ ነው፡፡

እደ-ጽሑፉ ፡ አዲስ አበባ (IES). 300/ii,22 pp.;(IES) 192, 52,; Vatican, arabo
1796, of which Berlin (SBB), Hs. or. sim. 5133 [Afr. Hand. 2, no. 167] is a
copy: (SBB), Hs. or. sim. 5117 [Afr. Hand. 2, no. 168)] copy of original in the
possession of Professor I.M. Lewis; (SBB), Hs. or. 10454 IAfr. Hand. 2, no.
169]: (SBB), Hs. or. 10451 [A/r. Hand, 2. no. 170]; (SBB), Hs. or. 10452 [Afr.
Hand. 2. no. 1711: (SBB). Hs. 'or. 10476 [Afr. Hand. 2. no. 1721: (SBB), Hs. or.
10452 1A/r. Hund. 2, no. 173]; Vatican, arabo 1793. of which Berlin (SBB), H.
or. sim. 5132 [Afr. Handl. 2, no. 166] is a copy.

የጽሁፉ ባለቤት፡ ያህያ ነስሩላህ
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ምዕራፍ አምስት
ማጠቃለያ

ሀረሪዎች በረጅም የታሪክ ዘመን በታላቋ ሐረር የአካባበቢውን ህብረተሰቦች
በማስተባበር ለማስተዳደርና የእስልምና ሃይማኖትን በማስፋፋት፣ የዓለም አቀፍ የንግድ
መስመር በመዘርጋት፣ ከተማ ኑሮ ዘዴና ባህል በማዳበር፣ በተለይም መንግሥተ-ስርዓት
እንዲመሰረት እንዲዳብር እና እንዲስፋፉ በማድረግ ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው በርካታ
የታሪክ ድርሳናት ዘግበዋል፡፡ በዚሁ የጥንታዊ ሥልጣኔ ሒደትም የሐረር ጁገል ባህላዊ
ቅርስን ለዓለም ማህበረሰብ ቅርስነት እንዲትበቃ ያስቻለ የተዋጣለት እና ድንቅ የሚባሉ
በጣም የተለያዩ ድንቅ ባህላዊ ቤቶችና አሰፋፈር፣ ባህላዊ እሴቶችና ልምዶች እንዲሁም
የስነ-ጥበብ እውቀቶችን ወዘተ ሀረሪዎች አዳብረዋል፡፡
ከእነዚህ ባህላዊ የሥነ-ጥበብ ውጤቶች መካከል በእጅ የተጻፉ በርካታ ቁርዓኖች
እና ሌሎች የተለያዩ እደ-መጻሕፍት ውጤቶች የበለፀገውን የሀረሪ ባህል አሰረጂዎች
ናቸው፡፡

የሀረሪዎች የስነጥበብ ውጤቶች እነዚህ ብቻም ሳይሆኑ የሀረሪዎች ቅድመ

አያቶች የሆኑ የሐርላ ሕዝቦችን የጥንታዊ አሰፋፈር እና ከፍተኛ ስልጣኔ ምልክት
የሚንፀባረቅባቸው ምናልባትም ከደቡባዊ አረቢያ የድንጋይ ላይ ጽሁፎች ጋር ሊወዳደሩ
የሚችሉ በድንጋይና በሌሎች ቁሶች ላይ የተሰሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሐርላ ሕዝቦች
የጥበብ ውጤቶች በምልክትና ምስሎች አጠቃቀምና አፈታት ምርምር ዘርፍ ሊታዩ
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የሚችሉ በርካታ ያልተፈተሹ የስነጥበብ ውጤቶች ሥራዎችም ይገኙባቸዋል፡፡ በመሆኑም
እነኚህን ጨምሮ በሌሎች በርካታ ስፍራዎች የሚገኙና የቀድሞ የሀረሪ ስልጣኔ አሻራ
የሆኑ የስነ-ጥበብ ውጤቶች በዘርፉ ባለሙያተኞች በጥልቀት ተጠንተው ይፋ ሊደረጉ
ይገባል፡፡
በሌላም በኩል የቀድሞ ሀረሪዎች የስነጥበብ ውጤቶች ሐረርን አራተኛዋ
የእስልምና እናት ከተማ በምስራቅ አፍሪካ የእስልምና እምነት የማስተማሪያ ማዕከል ሆና
ከመቆየቷም ባሻገር በእነዚሁ የጥንት የስልጣኔ አሻራዎች በአለም ደረጃ እጅግ ተደናቂ
ታሪካዊና ባህላዊ ተፈላጊነታቸው የተመሰከረላቸው የቅርስ ሃብቶች ባለቤት በመሆንዋ
ሐረር የዓለም አቀፍ የቅርስ መዝገብ ላይ እንድትሰፍር ሆኗል፡፡ የሐረር ጁገል ዓለም አቀፍ
የቅርስ እውቅና ቅድመ-ጥናት ሰነዶች እንደሚያመለክቱት በዓለም ቅርስነት እንዲታወቅ
ያደረጉትን ቀኖና የእስልምና ባህላዊ እሴቶች ከአገር በቀል ልምድ ጋር በመዋሃድ በተገኙት
እስላማዊ ልምዶች ጋር የሚዛመድ የሐረር ጁገል መለያና ልዩ መገለጫ የሆኑ
የአርክቴክት፣ የግንባታና የከተማ ፕላን ልዩ እውቀትና ክህሎት እዲሁም የአካባቢው
ማህበራዊ መዋቅሮች እና ተለምዶዎች ሊገለጽ የሚችል የተለየ ባህልን የሚመለከቱ
ሁለንተናዊ እሴቶችን ያካትታል፡፡
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በመሆኑም የእስልምና ቀኖና ባህላዊ እሴቶችን ከሀገር በቀል ልምድ ጋር
በማዋሃድ ተፈጥረው የነበሩ እስላማዊ ልምዶችና የሀረሪዎች መገለጫ እስከመሆን የደረሰ
የተለየ ባህል እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ የእስልምና ትምህርት ማዕከል ከመሆንዋ ጋር
ተያይዞ የቀድሞ ሀረሪዎች በእስልምና እምነት እውቀት የነበራቸውን የምጥቀት እርቀት
የሚመሰክር እውነታ ነው፡፡ በርካታ በእጅ የተፃፉ ቁርዓን፣ ኪታብ አል-ፈራኢድ
ከሀረሪዎች የእጅ-ጽሁፍ ቅርሶች ከዋናዎቹ በቀደምትነት የሚጠቀሱ ሲሆኑ የሀረሪ ቋንቋም
የዚሁ የእስልምና እምነት ትምህርት መስጫ እንደነበር እንዲሁም የአልሏህን ረድኤት
መለመኛ ዱዓእ፣ ዚክር እና የተለያዩ ውዳሴዎች የሃይማኖታዊ ክብረ-ሥርዓት ክንውን
መፈፀሚያ የነበሩትን በምዕራባዊ ምሁራን ከዚሁ ከሐረር ተወስደው በምድረ አውሮፓ
በጀርመኑ በርሊን፣ በጣሊያኑ ፓቪያ፣ ሮምና ቫቲካን፣ በፓሪሱ ፈረንሳይ እና በሌይደንዋ
ኔዘርላንድ እንዲሁም በሀገረ አሜሪካን ቺካጎ የሚገኙት በርካታ የሀረሪ የእደ-ጽሑፎች
ህያው አስረጂዎች ናቸው፡፡ ከእነዚህም በተጨማሪ በውጭ ሀገር ተጠብቀው ከሚገኙት
በገድለ-ታሪክ የእጅ-ጽሁፍነት የሚጠቀሰው ፈትሕ እና በሥነጥበብ ዘርፍ መስኖይም
ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ስለሆነም በውጭ ሀገራት የሚገኙትን እነኚህ ዋናዎቹ የሀረሪ የእደጽሑፎች የሚመለከተው አካል ጋር ተቀናጅቶ ለማስመለስ ጥረት ማድረግ በአንድ በኩል
የሚያስፈልግ ሲሆን በሌላም በኩል የሀረሪዎችን የጥንት ስልጣኔ አሰረጂ የሆኑ
በሚመለከታቸው የታሪክ፣ ባህልና ቅርስ አንዲሁም ስነ-ቋንቋ ዘርፍ ምሁራን የተሟላ እና
ዝርዝር ጥናት ሊያካሄዱባቸው ይገባል፡፡
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ከሀረሪ የእጅ-ጽህፎች መካከል ኪታብ አል-ፈራኢድ እጅግ ታዋቂ ከሆኑት
አንደኛው ነው፡፡ ይኸው የጽሁፉ ርዕሰ ጉዳይ የሆነውን የእስልምና እምነት መሠረትና
መርሆች እውቀት እንዲሁም የተለያዩ የህይወት ዘርፎች ተጨባጭ ምክሮችን በሁለት
ክፍሎች የዐረብኛ ፊደላትን በመጠቀም በሀረሪ ሊቃውንት በሐበሻ ቋንቋ እንደተዘጋጀ
የሚገልጽ ጽሁፍ ነው፡፡
የዚሁ የኪታብ አል-ፈራኢድ ጽሁፍ ቅጂ ለማቆየት በተለያዩ ግለሰቦች
እንደተጻፉ በቀላሉ ሊለዩ የሚችሉ የተለያዩ ጥንታዊ ቅጂዎች ቢኖሩም አብዱላሂ ሸሪፍ
ግል ሙዚየም ከሚገኘውና በ27ኛ ረጀብ፣ በሒጅራ አቆጣጥር 1112 አመት (እንደ
አውሮፓዊያን አቆጣጠር 18ኛ ክፍለ ዘመን) እንደተጻፈ ከሚገልፀው ቅጂ ውጭ ሌሎቹ
ከዚህኛው ቅጂ ቆየት ያሉ የሚመስሉት ቀን ያልተፃፈባቸው ናቸው፡፡ ሆኖም ግን ጽሑፉ
16ክፍለ ዘመን ወይም ከዛ በፊት እንደተዘጋጀ ይገመታል። ይህ ማለትም በአሚር ኑር
ዘመነ መንግስት ወይም ከዛ በፊት ባለው ዘመን ሊሆን እንደሚችል ይታሰባል፡፡

የኪታበ አል-ፈራኢድን ቅጂ ቸሩሊ በጊዜው ያገኘውን በቀጥታ አሳትሞታል፡፡
በዚሁ የህትመት ውጤት መሰረትም ሆነ ከፍ ብሎ በተጠቀሰው ሸሪፍ ግል ሙዚየም
ሐረር ከተማ የሚገኘው የኪታብ አል-ፈራኢድን ቅጂ አንደኛው ሌላኛውን ተከተሎ
የቀረበ በሁለት ክፍሎች ሲኖሩት፤ የመጀመሪያው በአው አብዱረህማን አል-አራሺ
እንዲሁም ሌላኛው ክፍል በፈቂህ ጠይብ አል-ወናጊ በሐበሻ ቋንቋ እንደተዘጋጀ የሚገልፁ
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ናቸው፡፡
የአጠቃላይ የኪታበ አል-ፈራኢድን ጽሁፍ የርዕሰ ጉዳዩን ተዋረዳዊ ሃሳብ
በመጠበቅ እጥር ምጥን ባሉና ልዩ ለዛ ባለቸውና ማራኪ በሆነ ቃላትና አረፍተ ነገሮች
በአብዛኛው በቁጥራዊ አባባሎች እንዲሁም በጥያቄና መልስ አቀራረብ ስልት፣ አንዳዶቹን
በተለየ አገላለጽ ዘዴ የጭብጦቹን ሃሳብ በአጭሩ ውብ በሆነ ቋንቋ የሚያብራራ ነው፡፡
ምንም እንኳን በዘርፉ ሙያተኞች የቃላት ቅርፅና የመዋቅሩ ሥርዓቶች በጥልቀትና
በዝርዝር መጠናት የሚገባቸው ቢሆንም በዚሁ ጽሁፍ ላይ የሚገኙ አንዳንድ ቃላት
በዘመናዊው የሀረሪ ቋንቋ ንግግሮችና ጽሁፎች የማይገኙ /ለምሳሌ፡ ማዓልዳ፣ አነዛ፣

አልናወዞት ወዘተ/ መሆናቸው እንዲሁም አንዳንዶቹ ቢኖሩም እንኳን በዘመናዊው ሀረሪ
ድምጾቻቸው ልዩነት ያለው መሆኑ /ለምሳሌ እንዳ፡ ሀርዓት እና ሱዑት ያሉ አሁን ሀረት

እና ሱት ወደሚለው መቀየራቸው ወዘተ/

እንዲሁም በቃላት አመራረጥና በንግግር

ዘይቤው በጽሁፉ የተመለከተው የንግግር ባለቤት ጥንታዊ የሀረሪ ቋንቋን እንደተጠቀመ
መረዳት ይቻላል፡፡
ጽሁፉ የጽሁፉ አዘጋጅ በጽሁፉ የተመለከቱት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን
የእውቀት አድማስ ስፋትን ያንጸባርቃል፡፡ ይኸውም የኪታብ አል-ፈራኢድን ማብራሪያና
ትንታኔ በሚመለከቱት የዚሁ ጽሁፍ ክፍሎች ለመመልከት እንደሞከርነው በመጀመሪያ
ደረጃ የጽሁፉ አዘጋጅ ተሞክሮዎቹን ለማካፈል የመረጡዋቸው የህይወት ፈርጆች
አመራረጥ የአስፈለጊነት ደረጃቸው አንጻር እንዲሁም ተግባራዊ ሊደረጉ የሚችሉ
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በመሆናቸው አንጻር ሲመዘኑ የአንድ ሰው እምነት እንዲሟላ መሰረታዊ ጉዳዮች ምን ምን
እንደሆኑና በህይወት አመራር ረገድም ከማያስፈልጉና ከአልባሌ ተግባራት ራስን
በመራቅና፣ ተፈላጊና ውጤታማ ተግባራት መፈፀሚያ መንገዶችን በመጠቆም፣ የኩራት፣
የምቀኝነትና የእብሪተኝነት እርኩስ መንፈስ ከዚህ ቀደም በተጸናወታቸው ታዋቂ ግለሰቦች
/ቃኤል፣ ፈርኦን፣ ኒምሩድ ወዘተ/ ከታሪኮቻቸው የምንረዳው የጥፋት ተጨባጩ ታሪካዊ
እውነታዎችን ከንጉስ ጀምሮ የአንድ ማህበረሰብም ሆነ ሀገር ምሁር እንዲሁም ወጣት
የቅዱስ ስብዕና ባለቤት እና መልካም ሥነምግባር የተላበሰ እንዲሆን በተለያዩ የሕይወት
ዘርፎች ተሞክሮዎች እና ምክሮችን የሚያካፍል ሰነድ ነው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በጽሁፉ በተነሱት እምነት፣ የፈጣሪ ስሞችና ባህሪያት፣
ፆም፣ ጠሃራ፣ ስለውሃ ዓይነቶች የእስልምና እምነት ሕገ-ደንቦች ከዋና ምንጮቻቸው
ቁርዓንና ሐዲስ የሚገኙትን መሰረታዊ ነጥቦች ያካተተ ጽሁፍ ስለመሆኑ በትንታኔው
ክፍል ተመልክተናል፡፡
በመሆኑም ኪታብ አል-ፈራኢድ በሁለቱም ክፍሎች በሚያነሳቸው ጉዳዮች ለአንባቢ
ከህይወት የተገኙትን ተሞክሮወች እንዲሁም ስለ እስልምና እምነትና የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች
ጥልቀት ያለው በርካታ እውቀቶች የሚገኙበት ሰነድ ነው፡፡ በጽሁፉ የተነሱትን ርዕሰ ጉዳዮች
እውቀት ደግሞ የሚያስተላልፉት፣ እውቀት ሊገኝ ከሚችልባቸው
የአቀራረብ መንገዶችን አሟልቶ የሚያቀርብ ሰነድ ነው፡፡
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ዘዴዎች

ቢያንስ ሶስት

ይኸውም በመጀመሪያ ደረጃ ኪታብ አል-ፈራኢድ በጽሁፍ የሚገኝ ሰነድ
በመሆኑ በሰነዱ የሰፈሩት ጽሁፎች ያዘሉትን ቁምነገሮች ከሰነዱ በማንበብ እውቀት
ለመቅሰም የሚቻል በመሆኑ ከጽሁፍ ዕውቀት የማግኘት ዘዴን (Learning from

written text) የሚወክል ነው፡፡ እንዲሁም በሁለተኛ እና በሦስተኛ ደረጃ በጽሁፉ
የተጠቀሱት በርካታ ምሳሌዎች እንዲሁም የመልካምና የክፉ ተግባራት መገለጫዎች
እንዲሁም የጉባኤ ምግባረ-ክዋኔ ወዘተ ከምሳሌ መማር (learning from examples)ን

እና በአገናዛቢ-ማመሳሰል (learning by Analogy) የእውቀት የማግኘት ዘዴዎችን
የሚከተሉ ናቸው፡፡
ከዚህም በተጨማ የቋንቋ ውበቱ በሚስብና ማራኪ በሆነ ዘዴ ከመቀረጹም
በላይ በጽሁፉ የሰፈሩትን ቁምነገሮች ለማስታወስም አጋዥ ሊሆን በሚችል በአጭር
መንገድ፣ በጥያቄና መልስ፣ በምሳሌያዊና እንዲሁም ቁጥራዊ አባባሎች የተለየ የአቀራረብ
ስልቶቹ መካከል ዋንኛዎቹ ሲሆኑ ከዚህም በተጨማሪ ሌላኛው የተለየ ስልቱ መካከል
ትምህርት በሚያስተላልፍበት ርዕሰ ጉዳዩ በርካታ ቁምነገሮችን በመጭመቅ እና በማሳጠር
እጥር ምጥን ባለ መልኩ ዜማዊና ማራኪ በሆነ የስነ-ቋንቋ ውበትና ቅርፁ የተለየ የንግግር
ስልትን በመጠቀም ከፍተኛ የእውቀት ማስተላለፊያ ጥበብ ባለው ስልት ተዘጋጅቶ የቀረበ
መሆኑም ጭምር ነው፡፡
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ስለሆነም ኪታብ አል-ፈራኢድ ጽሁፍ ላይ የሰፈሩት ርዕሰ ጉዳዮች እውቀት
ከፍተኛ ጥልቀት ያላቸውና ይህንኑ እውቀት ለማስለተላለፍ የተመረጡት የቃላቶች
አረፍተ ነገሮች ለዛና ውበት ከዚሁ ሰነድ ውጭ በተለያዩ ንግግሮችም ሆነ ሌሎች ጽሁፎች
ተመሳሳይ የአባባላዊና ጥያቄያዊ አቀራረብም ሆነ የአነጋገር ዘይቤው ልዩ የሆነና የራሱ
በሆነ መንገድ ከፍተኛ ጥበብ በተላበሰ መንገድ ከፍተኛ የእምነትና የህይወት ተሞክሮ
እውቀቶችን የሚያስተላልፍ ሌሎች እውቀቶችንም በተመሳሳይ መንገድ ለማስተላለፍ
በምሳሌነት ሊያገለግል የሚችል ታሪካዊ ባህላዊና የስነ-ልሳናዊ ጥናት ሊካሄድበት የሚችል
በእጅጉ ተፈላጊነት ያለው ታሪካዊ ሰነድ ነው፡፡
በመሆኑም ኪታብ አል-ፈራኢድ የሀረሪዎች ማንነት መገለጫ ከሆኑት ድንቅ
የፈጠራ ውጤት [የከሰመ] የተለየ ባህላዊ ልማድ መገለጫ የሆነ ታሪካዊና ባህላዊና
ተፈላጊነቱ የጎላ በመሆኑ እንደ ቅርስ እንዲታወቅ አስፈላጊው መደረግ አለበት፡፡
እንዲሁም ኪታብ አል-ፈራኢድ የተለያዩ ገጽታና እሴቶች በአግባቡና በዝርዝር
እንዲታወቁ ለተለያዩ ታሪካዊ ባህላዊና ስነ-ልሳን ሙያ ዘርፎች ጥናት እንዲያካሄዱ
አስፈላጊውን ሁኔታዎች መመቻቸት ከሚመለከታቸው የመንግሰትና ግል አካላት
ይጠበቃል፡፡
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አባሪ 1 ፡ ኪታብ አል-ፈራኢድ
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በዋቢነት የሚወሱ ታረካዊ መጻሕፍትን፣ በየዘመኑ ድርሳናት፣ ሰነዶችና ሌሎችም የሥነ-ጽሑፍ
ውጤቶችን በማሳወቅ የስርጭት አድማሳቸውን ጸሐፊው ዘርዝሮ አቅርቦልናል፤ ጠቀሜታው
ዘርፈ-ብዙ የሆነ ኪታብ አል-ፈራኢድንም እንድንዘክር አስችሎናል። በዚህ ረገድ ጸሐፊው
በየመስኩ ላደረገው ሰፊ ጥረት በእጅጉ ልመሰገንና ልበረታታ ይገባል። እደግ! ተመንደግ!
አሊ ዩሱፍ ኬነዋቅ

“.....የምዕራቡ ምሥራቃዊያን እና ሄለናዊ ምሁራን የግሪክ፣ የሳባይክ እና የአረብኛ
የድንጋይ ጽሁፎች ምርምር ላይ በመጠመድ
በልዩ ስያሜው ሐረርጌ ተብሎ
በሚታወቀውና ከሰሜናዊ ደጋማ ኢትዮጵያ ጀምሮ ስምጥ ሸለቆን ያጠቃለለ እስከ
ሶማሊያ ባህር ዳርቻ በሚያካልለው ሰፊው ግዛት ይኖሩ እንደነበር የሚነገርላቸው የሀረሪ
ቅድመ-አያቶች የሆኑ የሐርላ ሕዝቦች የቁስ ላይ ጽሁፍና ስዕሎች እንዲሁም የድንጋይ ላይ
ሥነጥበብ ውጤቶችን ማጥናት ዘንግተዋቸዋል።....” (ከመጽሐፉ)

......”ስለ መካ በይበልበልጥ ማካዎቹ ያቃሉ።.....” (ከመጽሐፉ)
“.....አራት ያሉት የሌሎቹ አራቶች ጣእም ያውቅ - የመላ አካላቱ ጤንነት ያለው የወተትና
የማርን ጣዕም ያውቅ፣ የቃላቶች ፍቺን የሚያውቅ የእውቀት ጣዕም ያውቅ፣.........”
(ከመጽሐፉ)
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