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ጥሪ ወደ ሶላት!!! 
ሀያ አሇ ሶላህ!!! 

ዝግጅት፦ ኻሊድ አቡ ሷሊህ 

ትርጉም፡- ኒዛሙዲን አወል (አቡ አይመን) 
 

 حّي على الصالة

خالد أبو صالح : إعداد

 نظام الّدين أّول: ترجمة

 

  إثيوبيا–أمهري 
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ኢብኑ መስዑድ ኢስላሚክ ሴንተር 
በሰኔ ወር 2001ዒ.ሌ ተመስርቶ በተቀናጀ መሌኩ ሇሙስሉሙ ሕብረተሰብ ዘርፇ ብዙ 

አገሌግልቶችን በመስጠት ሊይ የሚገኝ ተቋም ነው። 
የማዔከለ ዋና ዋና ክፍልች  

 የዒረብኛ ቋንቋና የሸሪዒዊ ጥናቶች ኢንስቲትዩት (ሇሴቶች) 
 የሙለ ቀን የቁርዒን ሑፍዝ መጅሉስ (ሇሴቶችና ሇወንድች)  
 ኢስሊማዊ የቤተ መፃህፍት አገሌግልት  
 የህፃናት ኢስሊማዊ የተርቢያ ማዔከሌ 
 የመዴረሳዎች ዴጋፍ መስጫ እና የካሪኩሇም ማሻሻያ   
 የኢንተርኔት ዲዔዋ ማዔከሌ 
 መስማት ሇተሳናቸው በምሌክት ቋንቋ ትምህርት  
 ሙስሉም ሊሌሆኑና በቅርቡ ሇሰሇሙ መሰረታዊ ትምህርት  
 ሇዱን ተማሪዎች መዯበኛ ያሌሆነ የአካዲሚ ትምህርት 
 የተሇያዩ ኪታቦች ቂራዒት ሇወንድችና ሇሴቶች 
 የተሇያዩ ኮርሶች፣ ሴሚናሮች እና ኮንፇረንሶች 
 የካሴቶች፣ ሲዱዎችና የተሇያዩ በራሪ ወረቀቶች ስርጭት 
 የመስጅድች ግንባታ  
 የኡስታዞች ዴጎማ 
 የወቅፍ ማስተባበርያ 

የማዔከለ አዴራሻ 
 +251112781893 

Fax: +251112779660 
e-mail:-info@nesiha.org 

www.nesiha.org 
አዱስ አበባ 
ኢትዮጵያ 

mailto:info@nesiha.org
http://www.nesiha.org/
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የአሳታሚው መቅድም 
የኢብኑ መስዐዴ ኢስሊሚክ ሴንተር ከተመሠረተበት ዒሊማ አንደ ቁርአንና ትክክሇኛ ሀዲስን መሠረት 

ያዯረጉ ኢስሊማዊ መፃህፍትን በሀገራችን በሰፉው በሚነገሩ ቋንቋዎች በማዘጋጀትና በመተርጎም ማ ቅረብ 
ሲሆን፤ ይህንንም ጥሪ ወደ ሶላት!!! የሚሌ ርዔሥ ያሇውን መፀሃፍ ሇአንባቢያን ሲያቀርብ ታሊቅ ዯስታ 
ይሰማዋሌ:: አንባቢያን በመፅሃፈ ዙሪያ ያሊቸውን አስተያየት እንዱጠቁሙ እየጠይቅን ባወቅነው የምንጠቀም 
ያዯርገን ዘንዴ አሊህን እንሇምነዋሇን:: 
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የተርጓሚው መቅድም 
በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው። 

ምስጋና ሇአሇማት ጌታ፤ ያ ሁለንም በሌክ ሇፇጠረው፤ ከፇጠረም በኋሊ መመሪያን  

በማውረዴ በምዴር ሊይ ስርዒትን ሊስተማረው አሊህ ተገባው ። የአሊህ ሶሊትና ሰሊም 

የመሌዔክተኞች እና የነብያቶች መሪ በሆኑት በነብዩ ሙሀመዴ በቤተሰቦቻቸውና 

በባሌዯረቦቻቸው ሊይ ይሁን ። 

ሶሊት ከስራዎች ሁለ በሊጭ፤ የትንሳዓ ቀን በመጀመሪያ የሚመረመር፤ ሇሁለም 

ስራዎች  ተቀባይነት ወሳኝ የሆነ የኢባዲ አይነት ነው ። ሶሊት በኢስሊም ይህ ነው 

የማይባሌ ስፍራ ቢኖረውም በብዙ ሙስሉሞች ዘንዴ ተገቢውን ዯረጃ ሲያገኝ 

አይስተዋሌም ። በመሆኑም ከሶሊታቸው የሚዘናጉ ብልም የሚተው በርካታ ሙስሉሞችን 

ማየት እንግዲ አይዯሇም ። የዚህም ዋነኛው ምክንያት የዔውቀት እጥረት በመሆኑ፡ - 

የማህበረሰቡን እውቀት በማጎሌበት ሶሊት በኢስሊም ያሇውን ዯራጃ ማስገንዘብ ተገቢ ነው ። 

ከዚህ አንጻር ሁለም ያአቅሙን ያህሌ ሀሊፉነቱን መወጣት አሇበት ። ኢስሊማዊ 

ግዳታውም ነው ። የዚህም መጽሏፍ  አሊማ ይኀው ነው ። 

ይህ መጽሏፍ ስሇ ሶሊት ዯረጃና ጥቅም የሚያትተው “ሀያ አሇ ሶሊህ”   በሚሌ ርዔስ 

በሸይኽ ኻሉዴ አቡ ሷሉህ በአረብኛ ቋንቋ የተጻፇው መጽሏፍ ትርጉም ነው ። መጽሀፈም  

ሶሊት በኢስሊም  ያሇውን  ዯረጃ፤ ጥቅሙን፤ የማይሰግዴ  ሰው  የሚጠብቀውን  እጣ  

ፇንታ፤  የሰጋጆችን  የተሇያዩ  ገጽታዎች እና ተቀባይነት ያሇው ሶሊት ምን መምሰሌ 

እንዲሇበት የሚያትት ዝርዝር ነጥቦችን አካቶ ይዟሌ ። በተጨማሪም በሶሊት ዙሪ 

የሚያጠነጥኑ  ጥያቄዎችን እና በተሇያዩ እውቅ ኡሇሞች የተሰጡትን መሌሶቻቸውን 
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ሇአንባቢው ይረዲ ዘንዴ አክዬበታሇሁ ። 

በጨረሻም ይህን ጽሐፍ ሇአንባቢያን ጠቃሚ እንዱያዯርገውና እኔንም ከምንዲው ተቋዲሽ 

ያዯርገኝ ዘንዴ ፇጣሪዬን አሊህ እየሇመንኩ፤ የአንባቢያን ገንቢ አሰተያየት እንዲይሇየኝ 

እጠይቃሇሁ ። 

 

ኒዛሙዱን አወሌ (አቡ አይመን) 

ረመዲን 1431 ዒ.ሂ 

E-mail:- rehu2000@gmail.com, nizawol@yahoo.com 
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በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው። 

ሇአሇማት ጌታ ምስጋና ተገባው ። አሊህ ሆይ የመጀመሪያዎቹም  የመጨረሻዎቹም መሪ 

በሆኑት በነብያችን ሙሀመዴ  በቤተሰቦቻቸው እንዱሁም በሁለም ባሌዯረቦቻቸው ሊይ 

፣ ሶሊትን እና ሰሊምን አውርዴ ።  

ሶሊት በኢስሊም ከፍ ያሇ ዯረጃና የሊቀ ስፍራ አሇው ። ራስ የአካሌ ቁንጮ እንዯሆነው ሁለ 

ሶሊትም የኢስሊም ቁንጮ ነው ። አካሌ ያሇ ራስ መኖር አንዯማይችሇው ሁለ እስሌምናም 

ያሇ ሶሊት አይመሰረትም ። 

የሶላት ደረጃ እና ቱርፋቱ  
1. ሶሊት የተዯነገገው መሌዔክተኛው  ሰማይ በወጡበት ላሉት (በሇይሇተሌ ሚዔራጅ ) 

እዚያው ሰማይ ሊይ ሲሆን ላልች ኢባዲዎች ግን (የተዯነገጉት ) በምዴር ሊይ መሆኑ 

የሶሊትን የሊቀ ክብርና ዯረጃ አመሊካች ነው ። 

2. ሶሊት፡ - ብቸኛው በቀን አምስት ጊዜ በመዯጋገም የሚተገበር የኢስሊም ማዔዘን ነው ። 

በወር አበባና በወሉዴ ዯም ጊዜ በስተቀር በምንም መሌኩ ተፇጻሚነቱ የጸና ነው ። 

3. ሶሊት፡ - ከስራዎች ሁለ በሊጭ፤ እጅግ ያማረና አሊህ ዘንዴ በጣም ተወዲጅ የሆነ 

መሇኮታዊ ትዔዛዝ ነው ። ነቢዩም  እንዱህ በማሇት ገሌጸውታሌ ። 

 [متفق عليو] «أفضل األعمال الصالة على وقتها»

   "ከስራዎች ሁለ በሊጩ፤ ሶሊትን በወቅቱ (በጊዜው ) መስገዴ ነው ።"1  

 [رواه أمحد واحلاكم وصححو األلباين] «استقيموا ولن ُتْحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصالة، ولن ُيحافظ على الوضوء إال ُمؤمن»
                                                             
1 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  
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“በሀቅ ሊይ ፅኑ፤ ሁለንም ስራ ሌታሟለ አትችለም። ከስራዎቻቹህ ሁለ  በሊጩ ሶሊት 

መሆኑን እወቁ ። ዉደዔን (ትጥበትን ) አይጠባበቅም ሙዔሚን (አማኝ) የሆነ እንጂ ።”1    

4. ሶሊት፡ - የእስሌምና ምሰሶ፤ የእምነት ጥንካሬ መሰረት፤ የአማኞች የአይን ማረፉያ 

ነው። መሌዔክተኛው  እንዱህ ብሇዋሌ፡-  

 [رواه أمحد والرتمذي وصححو األلباين] «رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامو الجهاد في سبيل اهلل»
“የነገሮች ሁለ ዋናው (ራስ) ኢስሊም ነው ። ምሰሶው ሶሊት ሲሆን ጉሌሊቱ በአሊህ መንገዴ 

ሊይ መታገሌ ነው ።”2  

5. ሶሊት፡- የሙስሉምነት ማስረጃ፤ የአማኝነት ምሌክት፤ ነፍስ ጥቡቅ የምትሆንበት 

(ክብርን የሚያጎናፅፍ) ተግባር ነው ። ሇዚህም አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡ - 

١١: التوبة ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ژ   

«ንሰሃ በመግባት (ወዯ አሊህ ከተመሇሱ )፤ ሶሊትን (ዯንቡን ጠብቀው ) ከሰገደ፤ ዘካንም 

(በአግባቡ ) ከሰጡ የእምነት ወንዴሞቻችሁ ናቸው ።”3   

6. ሶሊት፡- የታማኝነት ምሌክት፤ ንፍቅናን የሚያጸዲ ተግባር ነው ። ይህን በማስመሌከት 

መሌዔክተኛው  እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

رواه أمحد وصححو ] «براءة من النار، وبراءة من النفاق: من صلى هلل أربعين يوًما في جماعة، يدرك التكبيرة األولى، كتب لو براءتان»

 [األلباين
                                                             
1 አህመዴ እና ሀኪም ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
2 አህመዴ እና ቲርሚዚይ ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡ 
3 አት-ተውባህ፡-11 
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“አርባ ቀን በተከታታይ የመጀመሪያውን ተክቢራ (ተክቢረተሌ ኢህራም ) ሳያመሌጠው 

በጀምዒ ሇአሊህ ብለ  የሰገዯ፤ አሊህ ከሁሇት ነገሮች ነጻ   መሆኑን ይጽፍሇታሌ ። ከዔሳት ነጻ 

መሆኑን እና  ከኒፊቅ  ነጻ  መሆኑን ።”1  

7. ሶሊት፡ - የተከበረና በሊጩ ኢባዲ፤ በጣም ትርፊማ ስራ፤ አሊህን ይበሌጥ 

እንዴንፇራውና ይበሌጥ እንዴንተናነስሇት የሚያዯርግ መሇኮታዊ ትዔዛዝ ነው ። 

የሚከተሇው የነቢዩ  ንግግር ይህን ሀሳብ ያጠናክረዋሌ ።  

[رواه أمحد وحسنو األلباين] «الصالة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر»  

   “ሶሊት በሊጩ ኢባዲ ነው ። በብዛት መስገዴን የቻሇ ያብዛ ።” 2 

8. ሶሊት፡ - ቸርና ሩህሩህ የሆነው ጌታ ትዔዛዝ፤ የምርጡ ነብይ ኑዛዜ፤ የሙስሉሞችና 

የሙዔሚኖች መገሇጫ ምሌክት ነው ። አሊህም ይህን አስመሌክቶ እንዱህ ይሊሌ፡-  

 ٢٣٨: البقرة ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ 

“(አምስት ወቅት ) ሶሊቶችን በተሇይም የመካከሇኛዋን ሶሊት (በጊዜውና   በተሟሊ ስርዒት ) 

አዘውትራችሁ ፇጽሟቸው ። ሇአሊህ ታዛዦች ሆናችሁም ቁሙ ።” 3 

 ١٤: طه ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

‹‹ሇኔ ማስታወስም ሶሊትን በአግባቡ ስገዴ ።››4  

                                                             
1 አህመዴ ዘግቦታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
2 አህመዴ ዘግቦታሌ፡፡ አሌባኒ ሀሰን ብሇውታሌ፡፡  
3 አሌ-በቀራ፡ 238 
4 ጣሃ፡-14 
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9. ሶሊት፡ - ዯረጃን ከፍ የሚያዯርግ፤ መጥፎ ነገርን የሚያስወግዴ፤  ከወንጀሌ የሚያነጻ 

ተግባር ነው ። የሚከተለት የነቢዩ  ሀዱሶች ሇዚህ ማስረጃ ናቸው ። 

فذلك »: قال. ال يبقى من درنو شيء:  قالوا«ىل يبقى من درنو شيء. أرأيتم لو أن نهًرا بباب أحدكم، يغتسل منو كل يوم خمس مرات»
[متفق عليو] «مثل الصلوات الخمس يمحو اهلل بهن الخطايا  

 “እስኪንገሩኝ በአንዲችሁ ዯጃፍ ወንዝ ቢኖርና በቀን አምስት ጊዜ ገሊውን ቢታጠብ 

ከእዴፈ ይቀራሌን ?” እነሱም አለ፡ - ምንም ከእዴፈ አይቀርም ። እሳቸውም አለ፡ - “ይህ 

የአምስት ወቅት ሶሊቶች እና አሊህ በሰሊት ከወንጀሌ እንዳት እንዯሚያጸዲ የሚያሳይ 

ምሳላ ነው።” 1  

ما من امرئ ُمسلم تحضره صالة مكتوبة، فُيحسن وضوءىا، وخشوعها، وركوعها، إال كانت كفَّارة لما قبلها من الذنوب ما لم تُؤَت »
[رواه مسلم] «كبيرة، وذلك الدىر كلو  

“ማንኛውም ሙስሉም የፇርዴ (የግዳታ ) ሶሊት  ዯርሶበት፤ (የዚያን ሶሊት) ዉደዐን 

አስተካክል፣ ‹ኹሹዐ›ን እና ‹ሩኩዐ›ን  አሳምሮ አይሰግዴም ሇሰራቸው ወንጀልቹ ማበሻ 

ቢሆንሇት እንጂ ። ትሊሌቅ ወንጀልችን ከራቀ ። በእንዱሁ ሁኔታ አመቱን ሙለ (ወንጀለ 

ይታበስሇታሌ) ።”2  

10. ሶሊት፡ - ከዔሳት ነፃ መውጫ፤ ከአዯጋ መጠበቂያ፤ ከሀያለ ጌታ (ቁጣ) መዲኛ፤ 

ከዯጋጎች ጋር ጀነትን መጎናጸፉያ ነው ። መሌዔክተኛው  ይህን አስመሌክተው 

እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

                                                             
1 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 
2 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
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[رواه مسلم] يعين الفجر والعصر «لن يلج النار أحد صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»   

“ማንኛውም ከፀሀይ መግቢያና መውጫ በፉት የሰገዯ (ሰው) እሳት አይገባም ።”1  ማሇትም 

ሱብሂና አስር ሶሊትን   

 [رواه مسلم] «من صلَّى الصبح فهو في ذمة اهلل، فانظر يا ابن آدم، ال يطلبنَّك اهلل من ذمتو بشيء»

“ሱብሂን  (በጀምዒ ) የሰገዯ በአሊህ ጥበቃ ስር  ነው ። የአዯም  ሌጅ  ሆይ  አስተውሌ ! 

(በሱ ጥበቃ ስር የገባን ሰው በመተናኮስ ) አሊህ (በበቀሌ) አይፇሌግህ።”2 

11. ሶሊት፡ - የዴሌ እና የስኬት መሰረት፤ የስራ ተቀባይነት እና ከእሳት ነጻ የመሆን 

መረጃ፤ ጧትና ማታ ከሚሰሩ ስራዎች ሁለ አሊህ ባሪያውን በመጀመሪያ 

የሚተሳሰብበት ተግባር ነው ። ሇዚህም የሚከተሇው የአሊህ ቃሌ ዋቢ ነው ። 

٢ - ١: المؤمنون ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ   

١١-٩: المؤمنون ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  ژ   

“ምዔመናን ፍሊጎታቸውን ሁለ በእርግጥ አገኙ (ዲኑ)። እነዚያም እነሱ በስግዯታቸው 

ውስጥ (አሊህን ) ፇሪዎች።”3 ከዚያም አሇ፤ “እነዚያም  እነሱ በስግዯታቸው ሊይ 

የሚጠባበቁ፤ እነሱ ወራሾች ናቸው፤ እነዚያ ፉርዯውስን (ሊዔሊይ ገነትን ) የሚወርሱ 

በሷም ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ።”4  

                                                             
1 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
2 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
3 አሌ-ሙዔሚን፡- 1-2 
4 አሌ-ሙዔሚን፡- 9-11 
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ነብዩም  እንዱህ ብሇዋሌ:- 

[رواه النسائي وصححو األلباين] «إنما ينصر اهلل ىذه األُمَّة بضعيفها، بدعوتهم وصالتهم وإخالصهم»   

“አሊህ ይህንን ህዝብ የሚረዲው በአቅመ ዯካሞች ፀልት፣ ስግዯት እና  ሇአሊህ ባሊቸው 

ፍጹምነት (ኢኽሊስ) ነው ።” 1  

[أخرجو أبو داود وحسنو األلباين] «صالة في إثر صالة ال لغو بينهما كتاب في عليين»   

“በሁሇት ሶሊቶች መሀሌ ምንም የማይጠቅሙ (ውዲቂ) ነገሮችን  ሳይፇፅም አከታትል 

የሰገዯ በኢሉይን (የዯጋግ አገሌጋዮች ስራ በሚጻፍበት መዝገብ ) ይጻፊሌ።”2 

أخرجو الطرباين ] «أول ما ُيحاسب عليو العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح سائر عملو، وإن فسدت فسد سائر عملو»
 [والضياء وصححو األلباين

“ማንኛውም ባሪያ የትንሳዓ ቀን (ጌታው ዘንዴ ) ከስራዎቹ በመጀመሪያ የሚመረመረው 

ከሶሊቱ ነው ። ሶሊቱ  የተስተካከሇ  ከሆነ  ቀሪ  ስራዎቹም የተስተካከለ ይሆናለ ። ሶሊቱ 

የተበሊሸ ከሆነ ቀሪ ስራዎቹም የተበሊሹ ይሆናለ ።”
3

 

12. ሶሊት፡ - የጉዞ ስንቅ፤ የመንፇስ እርካታ፤ የአካሌ መርጊያ፤ የአዔምሮ ብርሃንና 

የሌብ ሰሊም መጎናጸፉያ ነው ።  አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡ - 

                                                             
1 ነሳዑ ዘግቦታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
2 አቡ ዲዉዴ ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሀሰን ብሇውታሌ፡፡  
3 ጠበራኒና ዯያዔ ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
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ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژ 

٢٩: الفتح ژڤڤ    

«ሙሀመዴ የአሊህ መሌዔክተኛ ናቸው ። ከርሱ ጋር ያለት (ባሌዯረቦቹ ) በከሀዱ ሊይ 

ብርቱ ሲሆኑ፤ እርስ በእርሳቸው ይተዛዘናለ ። ከአሊህ ቱርፊትንና ውዳታን የሚፇሌጉ 

ሲሆኑ አጎንባሾች እና ሰጋጆች ሆነው ታያቸዋሇህ ። ምሌክታቸው በፉቶቻቸው ሊይ 

የሚታይ የስግዯታቸው ፇሇግ ሲሆን ።»  1  

٩٧: الحجر ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ   

«አንተም በሚለት ነገር ሌብህ የሚጠብ መኾኑን በእርግጥ እናውቃሇን።»   

መሌዔክተኛውም  እንዱህ ማሇታቸው ተዘግቦዋሌ፡ - 

 [رواه أمحد وأبو داود وصححو األلباين] «أقم الصالة، أرحنا بها! يا بالل»

“ቢሊሌ ሆይ  ቁም! (ኢቃም በሌና ) በሶሊት እረፍትን ስጠን ።”  

ሶሊት ብርሃን ነው“      [ رواه مسلم] «الصالة نور» ።”  

من حافظ على الصالة كانت لو نورًا وبرىانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ علي الصالة لم يكن لو نور وال برىان وال نجاة يوم »

                                                             
1 አሌ-ፇትህ፡- 29 
2 ሂጅር 97 
3 አህመዴና አቡዲውዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡ 
4 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
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نذري] «القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وىامان وأُبِّي بن خلف
ُ
[رواه أمحد بإسناد جيد كما قال ادل   

“ሶሊትን ተጠባብቆ (ጊዜውን ጠብቆና በተሟሊ ስርዒት ) የሰገዯ እንዯሆነ የትንሳዓ ቀን 

ብርሃን፣ መረጃ  እና ከቅጣት  ነጻ መውጫ ይሆንሇታሌ ። ስርዒቱን አሟሌቶ ያሌሰገዯ 

እንዯሆነ የትንሳዓ ቀን ብርሀንም፣ መረጃም፣ ከቅጣት መዲኛም የሇውም ። ከነቃሩን፣ 

ፉርዏውን፣ ሃማን እና ኡበይ ብን ኸሇፍ ጋር ይሆናሌ ።” 1 

13. ሶሊት፡ - ሰይጣንን ማስቆጪያ፤ ከሀዱያንን እና አመጸኞችን ማናዯጃ  ነው። አሊህ 

እንዱህ ይሊሌ፡ - 

٩١: المائدة ژٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ   

“ሰይጣን የሚፇሌገው በሚያሰክር መጠጥና በቁማር በመካከሊችሁ ጠብ እና ጥሊቻ 

እንዱሰፍን ነው ። እንዱሁም ከውዲሴና እና ከሶሊት ይከሇክሊችኋሌ ። (ከዚህ ዴርጊት ) 

አትቆጠቡምን ?!” 2  

መሌዔክተኛውም   እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فلو الجنة، وأُمرت بالسجود ! يا ويلي: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول»"
 [رواه مسلم] «فأبيت فلي النار

“የአዯም ሌጅ (ቁርዒንን )  ቀርቶ  ሱጁዴ 3 ባዯረገ  ጊዜ  ሰይጣን  እያሇቀሰ  ከሱ ይሸሻሌ ። 

ይሊሌም ዋ ጥፊቴ ! የአዯም ሌጅ ሱጁዴ እንዱያዯርግ ታዘዘ፤ ሰገዯም ። ሇሱ ጀነት 

                                                             
1 አህመዴ ዘግቦታሌ፡፡ሙንዚሪ ሰነደ ጠንካራ ነው ብሇዋሌ፡፡ 
2 አሌ-ማኢዲ፡- 91 
3 ሱጁደ ቲሊዋ ያሇባቸውን  የቁርዒን አንቀጽ    
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አሇሇት። ስጁዴ እንዲዯርግ ታዘዝኩ፤ እንቢተኛም ሆንኩ ። ሇእኔ እሳት አሇሌኝ ።” 1 

 [أخرجو أمحد وصححو األلباين] «ما حسَدْتكم اليهود على شيء ما حسَدْتكم على السالم والتأمين»

“አይሁዲውያን በሰሊምታችሁ እና (በሶሊት ሊይ ሆናችሁ ) ኣሚን -ጌታችን ተቀበሇን - 

በማሇታችሁ እንዯሚመቀኟችሁ በምንም ነገር አይመቀኟችሁም ።” 2 

14. ሶሊት፡ - የምስጋና እና አዴናቆትን መግሇጫ፤ የሊቀ የሆነውን ጌታ ማወዯሻ፤ 

የሱብሃነሊህ፣ የአሌሀምደሉሊህ  እና የሊኢሊሀ -ኢሇሎህ 3 ክምችት ነው ። 

ሙጊራ ብን ሺዒብ (አሊህ ይውዯዴሇትና ) ባስተሊሇፇው ሀዱስ እንዱህ ብሎሌ፡ -  

قام النيب  [متفق عليو] «أفال أكون عبًدا شكورًا»: قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: فقيل لو.  حىت تورَّمت قدماه  

የአሊህ መሌዔክተኛ  ተረከዛቸው እስኪሰነጣጠቅ (ሶሊትን በመስገዴ ) ይቆሙ ነበር ። 

አሊህ ያሇፇውንም ሆነ የበፉቱን ወንጀሌ ምሮልት ሲያበቃ (አንዳት ይህን ያህሌ 

ይዯክማለ )? በማሇት ተጠየቁ ። አለም፡ - “አመስጋኝ ባሪያ (አገሌጋይ ) አሌሆንምን ?!” 4 

يصبح على كلِّ ُسالمى من أحدكم صدقة، فكلُّ تسبيحة صدقة، وكلُّ تحميدة صدقة، وكلُّ تهليلة صدقة، وكلُّ تكبيرة صدقة، وأمر »
[رواه مسلم] «بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى   

“እያንዲንዲችሁ በየዔሇቱ በአካሌ መገጣጠሚያ ቁጥር ሌክ  ሰዯቃ (ምጽዋት ) 

ይጠበቅባችኋሌ ። እያንዲንደ ሱብሃነሊህ፣  አሌሀምደሉሊህ ፣ ሊኢሊሃ -ኢሇሎህ፣  በጥሩ 

                                                             
1 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
2 አህመዴ ዘግቦታሌ፡፡አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
3 ሱብሃነሊህ፡- ሇአሊህ ጥራት ይገባው፡፡ አሌሀምደ ሉሊህ፡- ምስጋና ሇአሊህ ይገባው፡፡ ሊኢሊሀ-ኢሇሎህ፡- ከአሊህ በስተቀር በእውነት የሚመሇክ 
የሇም፡፡   
4 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  
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ማዘዝ፣ ከመጥፎ መከሌከሌ ሰዯቃ ናቸው ። በረፊዴ የሚሰገዴ ሁሇት ረከዒ ሶሊት (ሶሊቱ 

ደሃ) ይህን ሁለ  ያብቃቃዋሌ ።” 1 

15. ሶሊት፡ - ከስሜታዊነት መዲኛ፤ ከክፈና ጸያፍ ተግባራት መከሌከያ፤ ጭንቀትንና 

በሽታን ማባረሪያ ነው ። አሊህ እንዱህ ብሎሌ፡-  

 ٤٥: العنكبوت ژۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ژ 

“ሶሊት ከመጥፎና ከአጸያፉ ተግባራት ትከሊከሊሇች ።”2 

ነቢዩም  ይህን ሲያጠናክሩ፡-  

اء عن » عليكم بقيام الليل، فإنو دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى اهلل تعالى، ومنهاة عن اإلثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للدَّ
. [أخرجو أمحد والرتمذي وصححو األلباين] «الجسد  

“የላሉት ሶሊትን አዯራ ። ከእናንተ በስተፉት የነበሩ ዯጋጎች የዘውትር ተግባር ነውና ። 

በላሉት መስገዴ፡ - ወዯ ሊቀው አሊህ መቃረቢያ፤ ከወንጀሌ  መጠበቂያ፤ ከመጥፎ 

ተግባራት መጽጃ እና በሽታን ከአካሌ ማባረሪያ ነው ።”3 

አንተ ሶላትን የተውክ ሆይ!! 
አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሶሊትን ትተህ  ከእስሌምና  ምን  ቀረህ ?  ሶሊት  የኢስሊም  

ምሰሶ ፤ የኢማን መገሇጫ -ካባ- መሆኑን አታውቅምን !? 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! አንተ ስትቀር ሁለም ፍጥረታት ሇጌታቸው ሰጋጆች 

ናቸው። አሊህ እንዱህ ብሎሌ፡ - 

                                                             
1 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
2 አሌ-አንከቡት፡-45 
3 አህመዴና ቱርሚዚይ ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ 

 ١٨: الحج ژژ  ژ  ڑڑ  

“በሰማያት  ያሇው ሁለ፤  በምዴርም  ያሇው ሁለ፤  ፀሀይና፣  ጨረቃም፣  

ከዋክብትም፣ ተራሮችም፣ ዛፎችም፣ ተንቀሳቃሶችም፣ ከሰዎች ብዙዎችም ሇአሊህ 

የሚሰግደ መሆናቸውን አታውቅምን !? ብዙዎችም ቅጣት ተገባቸው ። አሊህ 

የሚያዋርዯው ሰው ሇርሱ ምንም አክባሪ የሇውም፤ አሊህ የሻውን ይሰራሌና ።”1 አንተም 

የማትሰግዴ ከሆነ ከነዚያ ቅጣት ከተወሰነባቸው አንደ ትሆነናሇህ ። 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሶሊትን መተው ክህዯትና (በአሊህ ሊይ ) ማጋራት መሆኑን 

አታውቅምን !? ነቢዩ  አንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

 [رواه مسلم] «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة»

«በሰውየውና በሽርክ ወይም በክህዯት መሀሌ (ያሇው) ሶሊትን መተው ነው ።”  

 .[أخرجو أمحد والرتمذي وصححو األلباين] «فمن تركها فقد كفر: العهد الذي بيننا وبينهم الصالة»
“በኛና በነሱ (በካህዱያን ) መሀሌ ያሇው ቃሌ -ኪዲን (ዴንበር) ሶሊትን መተው ነው ። 

(ሶሊትን ) የተወ በእርግጥ ካዯ ።” 3 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሶሊትን መተው እንዱሁም (ከሶሊት ) መዘናጋት ሙናፉቅነት 

መሆኑን አታውቅም !?  

                                                             
1 አሌ-ሀጅ፡ 18 
2 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
3 አህመዴና ቲርሚዚይ ዘግበውታሌ፡፡  
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አሊህ እንዱህ ብሎሌ ፡- 

: النساء ژڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ژ 

١٤٢ 
“ሙናፉቆች አሊህን ሉያታሌለ ይፇሌጋለ፤ እሱ አታሊያቸው ሲሆን ። ወዯ ሶሊት ሲቆሙ 

እየሰሇቹ፣ ሇሰዎች የሚያሳዩ ሆነው ይቆማለ ። አሊህንም ጥቂትን እንጂ  አያወሱም ።” 1 

ነቢዩም  ይህን ማስተሊሇፊቸው ተዘግቧሌ ።  

. [متفق عليو] «أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوىما ولو حبًوا»  
“በሙናፉቆች ሊይ እጅግ የሚከብዯው ሶሊት ኢሻዔ እና ሱብሂ ነው ። (ሁሇቱን በመስገዴ) 

የሚገኘውን ምንዲ ቢያውቁ ኖሮ እየዲሁም ቢሆን (ወዯ መስጊዴ ) ይመጡ ነበር ።”2 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! እስቲ አስተንትን ሙናፉቆች ሇይዩሌኝ (ሪያዔ) ቢሆንም 

እንኳ ይሰግዲለ፤ አንተ ግን በፍጹም አትሰግዴም !! 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ፡ - ሶሊትን መተው ዝንጉነት እና የሌብ መዴረቅ መሆኑን 

አታውቅምን !? ነቢዩ  እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

. [رواه مسلم] «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن اهلل على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين»  
“ህዝቦች የጁምዒ ሶሊትን ከመተው ይከሌከለ ! ወይም አሊህ በሌቦቻቸው ሊይ 

ያሽግባቸዋሌ ። ከዚያም ከዝንጉዎች ይሆናለ ።” 3 

                                                             
1 ኒሳዔ፡- 142 
2 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 
3 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
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አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ፡ - ሶሊትን መተው ስራን ሁለ እንዯሚያበሊሽ 

አሌሰማሏሃምን !? የሚከተሇውን የነቢዩን  ንግግር ተመሌከት ።  

. [رواه البخاري] «من ترك صالة العصر حبط عملو»  

“የአስርን ሶሊት የተወ ስራው በርግጥ ተበሊሸበት ።” 1 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሶሊትን መተው ከከሀዱያንና ወንጀሇኞች ጋር ሇእሳት ቅጣት 

እንዯሚዲርግ አታውቅምን !? 

የጀነት ሰዎች የጀሀነም ሰዎችን (ጀሀነም የገቡበትን ምክንያት ) ሲጠይቋቸው 

የሚሰጧቸውን ምሊሽ ሲናገር አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡ - 

 ٤٣ - ٤٢: المدثر ژمج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  ژ 

“ሰቀር (የገሀነም ጉዴጓዴ ) ውስጥ ምን አስገባችሁ ? (እነሱም ) ይሊለ፡ - ከሰጋጆች 

አሌነበርንም… ።”2 

እንዱሁም በላሊ ምዔራፍ፡ - 

٥٩: مريم ژ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ژ  

“ከነሱም በኋሊ ሶሊትን  ያጔዯለ፣ ስሜታቸውንም  የተከተለ ምትኮች ተተኩ ። ሇወዯፉት 

ገይን (የገሀነም ሸሇቆ ) ይገባለ።”3 

                                                             
1 ቡኻሪ ዘግቦታሌ፡፡  

2 ሙዯሲር፡- 42-43 
3 መርየም፡- 59 
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አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሶሊትን በመተውህ ከባዴ መዒት (ጥፊት) ያረፇብህ መሆኑን 

አታውቅምን !?  

ነቢዩ  እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

   [رواه البخاري] «الذي تفوتو صالة العصر، فكأنما وتر أىلو ومالو»

“የአስር ሶሊት ያመሇጠው  ቤተሰቦቹንና ንብረቱን እንዯ አጣ (እንዯ ተነጠቀ ) ነው።”1  

የአምስቱንም ወቅት ሶሊት መተውህስ ምን ያስከትሌ ይሆን !? 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሶሊትን መተው መረበሽን፣ አሇመረጋጋትን፣ ጭንቀትን፤ 

የኑሮ ጥበትን (እንዯሚያመጣ ) አታውቅምን !?  

አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡ -  

ٱ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   ژ 

 ١٢٦ - ١٢٤: طه ژٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  

«ከግሳጼዬ የዞረ፤ የጥበት ህይወት አሇሇት፤ የትንሳኤም ቀን እውር ሆኖ እንቀሰቅሰዋሇን ። 

ጌታይ ሆይ ሇምን እውር አዴርገህ ቀሰቀስከኝ ? በርግጥ አይናማ የነበርኩ ስሆን ይሊሌ ። 

(ነገሩ) እንዯዚሁ ነው ። ተዒምራችን መጥቶሌህ ሳሇ እንዯዘነጋኀው አንተም ዛሬ 

ትዘነጋሇህ ይሇዋሌ ።»2 

ዋ ንዳትህ ! ዋ ፀፀትህ ! አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ። እንዳት ጊዜ ያሌፊሌ፤ እዴሜህ 

                                                             
1 ቡኻሪ ዘግቦታሌ፡፡  
2 ጣሃ፡- 124-126 
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(ያሇ አግባብ ) ይገባዯዲሌ ; ሌብህ ከጌታህ ተጋርድ ሳሇ !? እንዳትስ በቅርቢቱ አሇም (ደንያ) 

ከሚገኙት ነገሮች ሁለ ይበሌጥ ጣፊጭ እና ማራኪ የሆነውን ነገር ሳትቀምስ ደንያ ን 

ትሰናበታታሇህ !? ይህም አሊህን በማምሇክ፣ በማውሳት፣ በማመስገን እና ሇርሱም 

በመስገዴ የሚገኝ ሲሆን ። 

አንተ ሶሊትን የተውክ ሆይ ! ሇሶሊትህ ቀሊሌ ስፍራ የሰጠኀው አንተ ዘንዴ ታሊቅ ስፍራ 

የሚሰጠው ምን ይሆን ? ሶሊቱን ያጓዯ ላልች ስራዎቹን ይበሌጥ እንዯሚያጓዴሌ 

አታውቅምን !? 

ሀሰን እንዱህ ብሎሌ፡ - “የአዯም ሌጅ ሆይ ! ሶሊትህ አንተ ዘንዴ ጥሩ ስፍራ ከላሇው 

ምንዴን ነው አንተ ዘንዴ ጥሩ ስፍራ ሉኖረው የሚችሇው !?” 

አንተ ዝንጉ የሆንክ ሆይ ! ወዯ ጌታህ ተመሇስ ! ሶሊትህን ትተህ ሞት ከመምጣቱ በፉት ። 

አንተ ሶሊትን ችሊ  የምትሌ ሆይ!   

 የታሊቁን ሶሊት ዯረጃ ካወቅክ  

 የሰጋጆችን ቁጥር ስፍር የላሇውን ሽሌማት መመሌከት ከቻሌክ (እና) 

 ሶሊትን የሚያጓዴለ ሰዎችን ብርቱ ቅጣት ከተገነዘብክ በኋሊ 

አሁንስ ምሊሽህ ምን ይሆን? 

 ሶሊትን በማጓዯሌና ችሊ በማሇት ትቀጥሊሇህን !?  

 ሶሊትን ትቶ መተኛትንና ከወቅቱ ማዘግየትን ትገፊበታሇህን !? 

 

ወንዴሜ  ሆይ !  

 የት አሇ ከፍ ያሇው ሞራሌህ ?  

 የት አሇ ጠንካራው ቁርጠኝነትህ ?  
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 የቱ ሊይ ነው ሇጀነት ታጥቆ መነሳት ?  

 የት አሇ የሶሊትን ወቅት መጠባበቅ ?  

 (ኧረ) የት አሇ ወዯ ጁምዒ እና ወዯ ጀምዒ ሶሊት በጊዜ መሄዴ ? 

ሰዎች ከሶላት አንጻር ያላቸው ደረጃ 
ኢማም ኢብነሌ ቀዩም (አሊህ ይዘንሊቸው ) እንዱህ ብሇዋሌ፡ - “ሰዎች ከሶሊት አንጻር 

በአምስት ዯረጃዎች ይከፇሊለ ።”  

አንዯኛው፡- የሶሊትን ዉደዔ፣ ጊዜያት፣ ህግጋቱን እና ማዔዘኑን በማጓዯሌ ራሱን  የበዯሇ  

ነው።  

ሁሇተኛው፡- (የሶሊቱን )  ጊዜውን፣ ህግጋቱንና  ግሌጽ  የሆኑ ማዔዘኖቹን  እና ውደዐን 

የጠበቀ ሆኖ  ነገር  ግን ነፍሱን በሶሊቱ ውስጥ ከሚመጡበት የተሇያዩ ሀሳቦች 

(ውስወሳዎች ) ሇመታዯግ ትግሌ ያሊዯረገ እና ከሀሳቡ ጋር የነጎዯ ነው ። 

ሶስተኛው፡- ህግጋቱንና ማዔዘኑን  የጠበቀ  እና  ከተሇያዩ በሶሊት ውስጥ  ከሚመጡበት 

ሀሳቦች ጋር ትግሌ የገጠመ ነው ። እንዱህ አይነቱ ሰው ሶሊቱን በመስገዴ እና (ሶሊቱ) 

እንዲይሰረቅበት ከጠሊቱ (ሰይጣን ) ጋር ግብግብ የገጠመ ነው ። ይህ ሰው በሶሊትና በጂሃዴ 

(በትግሌ ) ሊይ ነው። 

አራተኛ፡- ሇመስገዴ ሲነሳ የሶሊቱን ሙለ ስርዒት፣ ማዔዘኖቹን እና ህግጋቱን  አሟሌቶና 

ጠብቆ ይሰግዲሌ ። ሶሊቱ ምንም እንዲይጓዯሌበት ዯንቡንና ስርዒቱን በመጠበቅ ሊይ 

ሰጥሟሌ። ጭንቀቱ ሁለ ሶሊቱን በተገቢ ሁኔታ አሟሌቶ ሇመፇጸም ነው ። ከዚህ ባሻገር 

ሌቡ በሶሊቱ እና ጌታውን በማምሇክ ሊይ ተመስጧሌ ። 

አምስተኛው፡- አሰጋገደ  አራተኛው ሊይ እንዯተገሇጸው ሆኖ ከዚህም በተጨጫሪ ሌቡን 

ይዞ እጌታው ዘንዴ ያኖራታሌ ። በሌቡ ጌታውን እንዯሚመሇከት እያሰበ፤ እርሱን 
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እየተጠባበቀ፤ በጌታው ውዳታና ታሊቅነት በመሞሊት፤ እሱ ዘንዴ እንዲሇና

 እንዯሚያየው ሆኖ (ይሰግዲሌ ):፡ ከእንዯዚህ አይነት ሰው እነዚያ (ተመሊሊሽ 

የሆኑት ) ሀሳቦች ሁለ ተወግዯዋሌ ። በርሱና በጌታው መሀሌ ምንም አይነት ግርድሽ 

የሇም። የእንዯዚህ አይነት ሰው ሶሊት ከላሊው ሰው (ሶሊት ) ጋር ሲነጻጸር በሰማይና 

በምዴር መሀሌ ካሇው ሌዩነት የሊቀና የገዘፇ ነው ። ይህ ሰው በሶሊቱ ውስጥ (ታሊቅ 

በሆነው ) ጌታው ተጠምዶሌ ። ጌታዉንም የአይኑ ማረፉያ አዴርጓሌ ። 

ምንዲቸው 

 አንዯኛው፡ - ይቀጣሌ። 

 ሁሇተኛው፡ - ይመረመራሌ ። 

 ሶስተኛው፡ -  ወንጀለ ይሰረዝሇታሌ ። 

 አራተኛው፡ - ይመነዲሌ። 

 አምስተኛው፡ - ጌታው ወዯ እርሱ የቀረበ ይሆናሌ ። ሶሊቱን የአይኑ ማረፉያ 

በማዴረጉ (ታሊቅ) ዴርሻ አሇው ። 

በቅርቢቱ አሇም ሶሊቱን የዏይኑ ማረፉያ  ያዯረገ፤ በትንሳዓው እሇት ጌታው የዏይኑ 

ማረፉያው ይሆናሌ ። በቅርቢቱ ዒሇምም ቢሆን ዏይኑ በጌታው ትረካሇች ። አሊህን የዏይኑ 

ማረፉያ ያዯረገ የሁለም ዏይን ማረፉያ ይሆናሌ ። አሊህን የዏይኑ ማረፉያ ያሊዯረገ ግን 

የዚህች አሇም (ደንያ ) አፍቃሪ ሆኖ (በመጨረሻም ) ከፀፀተኞች ይሆናሌ ። 

ውዴ ወንዴሜ ሆይ ! ይህ ሰዎች በሶሊት አሰጋገዲቸው የሚኖራቸው ዯረጃ ነው ። አንተ 

በየትኛው ዯረጃ ሊይ ነው ያሇኀው ? ራስህን ገምግም ! በሶሊትህ ሚዛን መዝናት፤ የሶሊት 

ሚዛን አይሳሳትምና !! 

ወንዴሜ ሆይ ! መጨረሻህ ብስባሽ ሆኖ ሳሇ፤ ይህ ሁለ መዘናጋት ሇምንዴን ነው ? ዛሬ 
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ነገ ማሇቱ አሌበዛም ? ጉዴሇትህ በርግጥ ከሌክ በሊይ ሆኗሌ ። እዴሜህ ያሇቀ መሆኑን 

(አስጠንቃቂ ) አሊስጠነቀቀህም ? (ሇመጪው ዒሇም ) አትዘጋጅምን ? በርግጥ ስራህ 

ከፍቷሌ። 

ወንዴሜ ሆይ ! ስንትና ስንት ጊዜ ነው ‹‹ ሙዒዚኑ›› (አዛን አዴራጊው ) ወዯ ሶሊት የጠራህ 

አንተ ተኝተህ ሳሇህ ? ወዯ መስጊዴ በመጣህም ጊዜ አካሌህን ብቻ ይዘህ ሌብህን ረስተህ 

ነው! (ነፍስያህም )  በርግጥ  (በትክክሌ ) ሰግዯሃሌ ትሇሃሇች ተቆጣጣሪ እንዱኖርብህ 

አትሻምና። 

የሶላትን ልቅና የምናጎላበት መንገዶች 
ሶሊትን አሳምረን እንዴንሰግዴ እና ክብሩን እንዴናሌቅ የሚረደን ብዙ መንገድች አለ ።  

1ኛ ፡- ህግጋቱንና ጊዜውን ጠብቆ መስገዴ ። 

2ኛ፡- ማዔዘናቶቹ እና ግዳታዎቹ ሙለ በሙለ መተግበራቸውን መፇተሽ ። 

3ኛ፡- ዋጂብ ሶሊቶችን ሇመስገዴ (ወዯ መስጊዴ) መጣዯፍ ። 

4ኛ፡- ከሶሊት ህግጋቶችና ዯንቦች አንዶ እንኳ ስትጓዯሌ በማዘን፣ በመናዯዴ እና በመፀፀት 

ላሊ ጊዜ ሊሇመዴገም መጣር ። 

ሇምሳላ፡ - 

 ብቻውን የሰገዯ ሰው፡- ሶሊቱ ተቀባይነት  ቢያገኝ  እንኳ  27  ዯረጃ  

እንዲመሇጠው  በመገንዘብ -  የጀምዒ  ሶሊት ስሊመሇጠው ማዘን ። 

 የአሊህ ውዳታን የሚያስገኘውን የጀመሪያው የሶሊት ወቅት ስሊሇፇው 

መቆጨት።  

 ምንዲውን ቢያውቁ ኖሮ  እጣ እንኳን በመጣጣሌ ሇማግኘት በታገለ ነበር 

የተባሇሇትን የመጀመሪያው የሶሊት ሰሌፍ (ሶፍ) ባሇማግኘቱ መናዯዴ ። 
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 በሶሊቱ ውስጥ ሀሳቡን ባሇመቆጣጠሩና ሇአሊህ ባሇመተናነሱ (ኹሹዔ ባሇማዴረጉ ) 

መፀፀት። (ኹሹዔ ) የሶሊት ህይወት  መዝሪያ  እስትንፊስ መሆኑንና ሶሊት ያሇ 

እሱ ህይወት እንዯላሇው (የሞተ) ሰው አካሌ  እንዯሆነ  በመገንዘብ ። ነቢዩም  

ይህን ማሇታቸው ተዘግቧ፡ - 

رواه أمحد وأبو داود ] «إن العبد لُيصلِّي الصالة وما كتب لو إال عشرىا، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها»
 .[وحسنو األلباين

 “አንዴ የአሊህ ባሪያ ሰሊቱን ይሰግዲሌ :: (ነገር ግን ዯንቡንና ህግጋቱን  ባሇሟሟሊቱ ) 

ከስግዯቱ (ምንዲ) አንዴ አስረኛ፤ ወይም አንዴ ዘጠነኛ፣ ወይም አንዴ ስምንተኛ፣ ....፣ 

ወይም አንዴ ሁሇተኛ እንጂ አይመዘገብሇት ።”   

[رواه أمحد وابن ماجة وصححو األلباين] «إذا قمت في صالتك؛ فصلِّ صالة مودِّع»  

  “ሶሊትን ሌትሰግዴ ስታስብ፤ የመሰነባበቻ ሶሊትን ስገዴ ።”2   

ተቀባይነት ያሇው ሶላት 
ውዴ ወንዴሜ ሆይ ! የሚከተለት ነጥቦች ሶሊትህን ተጠባብቀህ በተዯነገገው  መሰረት 

እንዴትሰግዴ እና በሶሊትህም ተጠቃሚ እንዴትሆን ይረደሃሌና አጥብቀህ ያዛቸው ። 

1. ሇሶሊትህ ውደዔን  አሳምር  

   ነቢዩ   እንዱህ ብሇዋሌና፡ - 

                                                             
1 አህመዴና አቡ ዲዉዴዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሀሰን ብሇውታሌ፡፡  
2 አህመዴና ኢብን ማጃህ ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
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 [رواه مسلم] «ما من مسلم يتوضأ فُيحسن وضوءه، ثم يقوم فُيصلي ركعتين، يُقبل عليهما بقلبو ووجهو إال وجبت لو الجنة»
“አንዴ ሙስሉም ውደዐን አሟሌቶ ፤ ከዚያም በሌቡም ሆነ በፉቱ ወዯ አሊህ ተመሌሶ 

ሁሇት ረከዒ አይሰግዯም ። ሇሱ ጀነት የተወሰነች ብትሆን እንጂ ።”1  

2. ከቤትህ ውደዔ አዴርገህ ውጣ 

   ነቢዩ  እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

ًرا إلى صالة مكتوبة فأجره كأجر الحاجِّ الُمحرم»  [رواه أمحد وأبو داود وحسنو األلباين] «من خرج من بيتو ُمتطهِّ

“ፇርዴ ሶሊትን ሇመስገዴ ውደዔን አዴርጎ ወዯ መስጊዴ የሄዯ ምንዲው፡- ሀጅ እያዯረገ 

ካሇ ሰው ጋር እኩሌ ።”2  

3. ሶሊትን በመጀመሪያው ወቅት ሇመስገዴ ተጠባበቅ 

   ነቢዩ  ይህን ተናግረዋሌና፡ -  

 .[متفق عليو] «صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة»

“ከስራዎች ሁለ በሊጩ፤ ሶሊትን በጊዜው መስገዴ ነው ።”3 

4. ሶሊትን በጀምዒ  መስገዴ የዘውትር ተግባርህ ይሁን    

    ይህን ሀዱስ በተግባር ሇመሇወጥ፡ -  

. [متفق عليو] «صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة»  

“በጀምዒ መስገዴ ሇብቻ ከመስገዴ በሀያ ሰባት ዯረጃ ይበሌጣሌ ።”1 

                                                             
1 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡ 
2 አህመዴ እና አቡዲዉዴ ዘግበውታሌ፡፡” አሌባኒ ሀሰን ብሇውታሌ፡፡  
3 ቡኻሪ እና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 
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5. ተክቢረተሌ ኢህራምን  ሇማግኘት ጥረት አዴርግ 

    ነቢዩ  እንዯሚከሇው ብሇዋሌና፡ - 

رواه أمحد وصححو ] «براءة من النار وبراءة من النفاق: أن من صلى هلل أربعين يوًما في جماعة يدرك التكبيرة األولى، ُكتب لو براءتان»
 [األلباين

“አርባ ቀን በተከታታይ የመጀመሪያው ተክቢራ ሳያመሌጠው ሇአሊህ ብል በጀምዒ የሰገዯ 

ከሁሇት ነገሮች ነጻ መሆኑ ይጻፍሇታሌ ። ከእሳት ነጻ መሆኑን እና ከንፍቅና ነጻ 

መሆኑን።” 2  

6. ወዯ መስጂዴ መመሊሇስን አብዛ 

    የመሌክተኛውን  ብስራት ታገኛሇህና ። 

[رواه أبو داود والرتمذي وصححو األلباين] «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»   
“በጨሇማ ወዯ መስጂዴ ተመሊሊሽ የሆኑ ሰዎችን በትንሳዓው ቀን ሙለ  በሆነ ብርሃን 

አብስሯቸው።”3  

7. በሶሊትህ ሳሇህ (ሙለ) ሌብህን አስገኝ 

ኢብንቀዩም እንዱህ ብሎሌ ።“አንዴ ባርያ ሌቡ ከሶሊት እንዲይርቅ የሚያዯርገው፡ - ስሜቱ 

እና ፍሊጎቱ ሲመጡበት ሌቡን ወዯ ጌታው በመመሇስ  -ከጌታው ጋር ስሊሇው ግኙነት- 

ራሱን ውጥረት ውስጥ ሲከት ነው ። ይህ ካሌሆነ ስሜቱ ሌቡን ታሸንፇዋሇች፤ ፍሊጎቱ 

                                                                                                                                                     
1 ቡኻሪ እና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ 
2 አህመዴ ዘግቦታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡  
3 አቡዲውዴ እና ቲርሚዚይ ዘግበውታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡ 
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ይማርከዋሌ ። በዚህን ጊዜ ሰይጣን መግቢያ ቀዲዲ ያገኛሌ ። ሇመወስወስና ሀሳብን 

ሇማብዛት አመቺ ጊዜም ይሆንሇታሌ ።”  

8. ሌብህን በአሊህ ቤቶች ሊይ አንጠሌጥሌ፤ ወዯ መስጊዴ እርምጃን አብዛ 

ሶሊትን ከሰገዴክ በኋሊ የሚቀጥሇውን ሶሊት ተጠባበቅ ። መሌዔክተኛው  አሊህ የሱ ጥሊ 

እንጂ ላሊ በላሇበት ቀን ከሚያጠሌሊቸው ከሰባት አይነት ሰዎች ውስጥ አንደ እንዯሆንክ 

ናግሯሌና። በተጨማሪም  እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 

إسباغ الوضوء على ادلكاره، وكثرة اخُلطى إىل ادلساجد، وانتظار الصالة بعد : أال أدلكم على ما ميحو اهلل بو اخلطايا ويرفع بو الدرجات»
 .[رواه مسلم] «الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط

“ወዯ ወንጀሊችሁን የሚያሰርዝሊችሁና ዯረጃችሁን ከፍ የሚያስዯርግሊችሁ ተግባር 

ሊመሊክታችሁን ?! በአስቸጋሪ ሰዒት ዉደዔን አሟሌቶ ማዴረግ፤ ወዯ መስጊዴ እርምጃን 

ማብዛት፤ ከሶሊት በኋሊ ሶሊትን መጠባበቅ ። ይህ በአሊህ መንገዴ ሊይ ትግሌ ነው (3 

ጊዜ)።”1  

9. የሶሊት አህካሞችን (ህግጋቶችን ) መማር  

የነቢዩን  የአሰጋገዴ  ስርዒት  እንዳት  እንዯነበረ  ሇማወቅ ጣር ።  በዚህ  ሊይ 

ጠቃሚ የሆኑትን መጽሏፍት (ሇምሳላ ‹‹የነቢዩ ስግዯት -ከተክቢር እስከ ተስሉም›› 

የሚሇውን የሸይኽ አሌባኒ መጽሀፍን) እና ፓምፕላቶችን አንብብ ።  

10. ከፇርዴ ሶሊቶች በፉትና በኋሊ በሚሰገደት ሱና ሶሊቶችን አጥብቀህ ያዝ 

በቤትህ ውስጥ እነዚህን ሶሊቶች በመስገዴ ሊይ ጠንክር ። መሌዔክተኛው  ሱና ሶሊትን 

                                                             
1 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡ 
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በቤት ውስጥ መስገዴ በሊጭ መሆኑን አስተምረዋሌና ። 

 .[رواه الطرباين وحسنو األلباين] «فضل صالة الرجل في بيتو على صالتو حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة»
“(ሱና ሶሊትን ) ስዎች ከሚያዩት ቦታ ሆኖ ከሚሰግዴ፤ በቤት ውስጥ መስገደ 

ይበሌጥሇታሌ ። ፇርዴ ሶሊት ከሱና ሶሊት እንዯሚበሌጠው ያህሌ ።»1  

11. አምሽቶ ከመተኛት ራቅ  

ይህም የሱብሂ ሶሊትን በእንቅሌፍ እንዲታሳሌፇው ይረዲሃሌና ። 

12.መብሊት፣ መጠጣት፣ መተኛት፣ መሳቅና ከማይጠቅሙ ሰዎች ጋር መቀሊቀሌን 

ከማብዛት ተጠንቀቅ ! 

እነዚህ እና መሰሌ ዴርጊቶች ሶሊት እንዱከብደህ ምክንያት ይሆናለና ። 

13. ሇሱብሂ ሶሊት የሚያነቃህን ነገር ተጠቀም 

በስሌክ፣ በዯወሌ ወይም በተቀጠረ ሰዒት እና በመሳሰለት በመታገዝ የሱብሂ ሶሊት 

እንዲያሌፍህ ጥረት አዴርግ ። 

14. የሱብሂ ሶሊትን በአንዴ መስጊዴ ሊይ አዘውትር  

በቀረህ ጊዜ የመስጊደ የዘውትር ሰጋጆች ይፇሌጉሃሌና ። 

15. በምትቀራው የቁርዒን አንቀጽ መሌዔክት አስተንትን 

ኢማሙ በሚቀራው የቁርዒን አንቀጽ ወይም የምትቀራቸውን የቁርዒን አንቀጾች 

በማስተንተን መሌእክቱን ሇመረዲት ሞክር ። ሌብህን ከአንቀሱ ትርጉም ጋር አስኪዯው ። 

16. ቀዯምት ሰሇፎች (አበዎች ) ሇሶሊት የነበራቸውን ታሊቅ ጭንቀት ሇማወቅ ሞክር 

ሰሇፎች ከሶሊት ጋር ያሊቸውን ቁርኝትና ሶሊትን እንዳት ጠብቀው ይሰግደ እንዯ ነበረ 

                                                             
1 ጠበራኒ ዘግቦታሌ፡፡አሌባኒ ሀሰን ብሇውታሌ፡፡ 
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ሇመረዲት ሞክር ። ይህን ማዴረግህ የእነሱን አርአያነት እንዴትከተሌ ይዲርገሃሌና ። 

17. የጌታህን ታሊቅነት ሶሊት ውስጥ ከመግባትህ በፉት አስብ 

   ነቢዩ  ይህን በተመሇከተ የሚከተሇውን ብሇዋሌ ። 

 .[رواه احلاكم وصححو األلباين] «إن أحدكم إذا قام ُيصلِّي، فإنما يُناجي ربَّو، فلينظر كيف يُناجيو»
“አንዴ ሰው ሶሊትን ሇመስገዴ ሲቆም ጌታውን ነው የሚያናግረውና፤ እንዳት ከጌታው 

ጋር እንዯሚነጋገር ያስብ ።”1  

18. ሶሊት ከሰገዴክ በኋሊ በተዯነገጉት ውዲሴዎች ሊይ ዘውትር 

ከሶሊት በኋሊ የሚባለ ከመሌዔክተኛው  የተሊሇፈ የተሇያዩ ውዲሴዎችን (ዚክሮች) 

በመጠቀም በብዛት አሊህን አውሳባቸው ። ይህን ሳትፇጽም ከመስጊዴ ሇመውጣት 

አትቿከሌ። 

ሌዐሌ የሆነው አሊህ ሶሊታችንን እሱን በመፍራትና በመተናነስ፤ በተገቢው ሁኔታ 

የምንሰግዴ  እና ከሶሊታችንም ተጠቃሚ የምንሆን ያዴርገን ። 

.جعلنا اهلل تعاىل وإياكم من احملافظني على الصالة اخلاشعني فيها، ادلنتفعني هبا  

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العادلني
 

                                                             
1 ሀኪም ዘግቦታሌ፡፡ አሌባኒ ሶሂህ ብሇውታሌ፡፡ 
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ሰሇፎች ከሶላት ጋር የነበራቸው ቁርኝት1  
ሰሇፎች (ቀዯምት ዯጋግ አበዎች)- የነቢዩ ሶሀቦች እና ተከታዮቻቸው- ሌንከተሊቸው 

የሚገቡ አርአያዎቻችን ናቸው። እኒህ ምርጥ ህዝቦች በየትኛውም የአምሌኮ አይነቶች 

ጠንካራና አምሳያ የላሊቸው ናቸው። ስሇዚህ የነሱን ታሪክና ተሞክሮ ማወቁ እጅግ 

ጠቃሚ ነው። ቀጥል የተወሰኑት ከሶሊት ጋር የነበራቸውን ቁርኝት እንመሇከታሇን። 

 ሰኢዴ ኢብን ሙሰየብ  ወዯ ሰሊሳ አመት ያህሌ በመስጊዴ ውስጥ የአንዴም ሰው 

ጀርባ አይተው አያውቁም ። ምክንያቱም እሳቸው ሁላም በመጀመሪያዉ ሶፍ 

ይሰግደ ነበርና ። 

 አቡ ሃያን አባቱን ጠቅሶ እንዲስተሊሇፇዉ፡ - ረቢዔ ቢን ኸይሰም  በከባዴ በሽታ ታሞ 

ሳሇ ወዯ መስጊዴ እየተጎተተ -እየተመራ - ይወሰዴ ነበር ። አሊህ በቤትህ ዉስጥ 

እንዴትሰግዴ የፇቀዯሌህ ሲሆን ሇምን ይህን ያህሌ ትጨነቃሇህ ? ተብል ሲጠየቅ 

ሃየ አሇ ሶሊህ -ወዯ ሶሊት ኑ- የሚሇዉን የሶሊት ጥሪ እየሰማሁ እንዳት እተኛሇሁ ?! 

በመዲህም ቢሆንም መምጣት ከቻሊችሁ እንዲያመሌጣችሁ ። በማሇት መሇሰሊቸው ። 

 ኢብራሂም አተሚሚ አሊህ ይዘንሇትና እንዱህ ይሊሌ፡ - የመጀመሪያዉን ተክቢራ -

ተክቢረተሌ ኢህራም - ከመዴረስ የሚሰሊች ሰው ካያቹህ እሱ ሙናፉቅ ነዉና ከሱ 

ራቁ። 

 ሙስዒብ እንዲስተሊሇፇው፡ - አሚር ኢብን አብዯሊ በነፍስ ተሞ ሳሇ አዛን ሰማና 

ይዛችሁኝ ወዯ መስጊዴ ዉሰደኝ አሇ ። አንተ እኮ በሽተኛ ነህና መሄዴ የሇብህም 

                                                             
1
 ይህ ክፍሌ የመጽሀፈ አካሌ አይዯሇም፡፡ ከተሇያዩ መጽሀፎች ሰብስቤ ያካተትኩት ነው፡፡ 
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ተባሇ። የአሊህን ጥሪ ሰምቼ ምሊሽ መስጠት የሇብኝም በማሇት በፍጹም አሌቀርም 

አሇ። የመግሪብን ሶሊት ነበርና እንዱሰግዴ ይዘዉት ወዯ መስጊዴ ሄደ ። አንዴ ረከዒ 

እንዯሰገዯ እዚያዉ ህይወቱ አሇፇ ። 

 ወኪዔ ኢብን ጀራህ እንዱህ ይሊሌ፡ - አእመሽ የሰባ አመት አዛዉንት ነዉ ። ነገር ግን 

አንዴ ቀንም ተክቢረተሌ ኢህራም አምሌጦት አያዉቅም ። 

 መሃመዴ ኢብኑ ሙባረክ እንዲስተሊሇፇው፡ - ሰዑዴ ኢብኑ አብደሌአዚዝ የጀምዒ 

ሶሊት ሲያመሌጠዉ ያሇቅስ ነበር ። 

 ገሳን የወንዴሙን ሌጅ ጠቅሶ እንዱህ ብሎሌ፡ - አባቴ ተክቢረተሌ ኢህራም 

ሲያመሌጠዉ አይቼ አሊዉቅም ።  

 ዐመር ኢብኑ ኸጣብ አንዴ ቀን የአስር ሶሊት በጀምዒ ስሊመሇጠዉ እራሱን በጣም 

ወቀሰ እና ከፊራ ይሆነው ዘንዴ ወዯ ሁሇት መቶ ሺህ ዱርሃም የሚገመት መሬት 

ሇአሊህ ብል ሰዯቃ ሰጠ ። 

 አብዯሊህ ኢብኑ ዐመር አንዴ የጀምዒ ሶሊት ካመሇጠዉ ÷ የዚያንን ቀን ሙለ 

ላሉት እየሰገዯ ያዴር ነበር ። አንዴ ቀን የመግሪብ ሶሊት ስሇረፇዯበት ሁሇት 

ባሪያዎችን ሇአሊህ ብል ነፃ አወጣ ። 

 ኡወይስ አሌቀርንይ ዛሬ የሩኩዔ ላሉት ነዉ ይሌና ላሉቱን ሙለ በሩኩዔ ያነጋ 

ነበር። በሚቀጥሇዉ ቀን ዯግሞ ዛሬ የሱጁዴ ቀን ነዉ ይሌና ላሉቱን ሙለ በሱጁዴ 

ያነጋ ነበር ። 

 አሌይ ስሇ ነብዩ ባሌዯረቦች ሲናገር፡ - በአሊህ እምሊሇዉ የሙሃመዴ ባሌዯረቦችን 

የሚያክሌ በፍፁም አሊየሁም ። እነሱም ሱጁዴና ቂያምን ከማብዛታቸዉ የተነሳ 

ፀጉራቸዉ የተቆጣጠረና አቡዋራ በአቡዋራ ሆነዉ ያነጉ ነበር ። 
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ኢብነ ቀዩም -አሊህ ይዘንሇትና - እንዱህ ይሊሌ፡ - ‹‹በሰጋጆች ዘንዴ የሚስተዋለ እኒህ 

ስዴስት ባህሪያቶች የሙናፉቅ ባህሪ ናቸዉ ።››                                                               

1. በመሰሊቸት መስገዴ  

2. ሇይዩሌኝ መስገዴ 

3. ጊዜውን አሳሌፎ መስገዴ 

4. ያሇ ኹሹዔ መስገዴ 

5. በሰሊት ውስጥ ጥቂትን እንጂ አሊህን አሇማዉሳት 

6. በጀምዒ አሇመስገዴ 

ሰሇፎች በሶላት ውስጥ የነበራቸው ኹሹዕ 
 ዘይዴ አሌአቢዱን ሇሶሊት ሲቆም ይንቀጠቀጥ ነበር ። ሇምንዴን ነዉ ተብል 

ሲጠየቅም ማን ፉት እንዯምቆምና ማንን እንዯማናግር አታዉቁምን ?! ይሌ ነበር ። 

አንዴ ቀን እሱ በሱጁዴ ሊይ ሳሇ እሳት ቤቱ ዉስጥ ተነሳ ። እሳቱም እስኪጠፊ ዴረስ 

ከሱጁደ ቀና አሊሇም ነበር ። እንዳት ቤትህ እየተቃጠሇ… !? ተብል ሲጠየቅ የቂያማ 

እሳት ይህቺን እሳት እንዴረሳ አዯረገኝ ብል መሇሰ ።  

 

 አሚር ቢን አብደሌቀይስ ተጠየቀ በሰሊት ዉስጥ ነፍስያህን ታናግራሇህን አሇም 

አሊህ ፉት ስሇመቆምና ስሇሚገጥመኝ እጣ -ፇንታ ምን እንዯሚሆን አናግራታሇዉ ። 

 ሙስሉም ቢን የሳር ሶሊት ሲሰግዴ ምንም ንቅንቅ አይሌም ። እንዱሁም ሇቤተሰቦቹ 

ይሌም ነበር ‹እኔ ሶሊት ስሰግዴ የፇሇጋችሁትን ማዉራት ትችሊሊቹ፤ እኔ 

አሌሰማቹህምና ። 
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 ያእቁብ ቢን የዚዴ አሌበስሪ ሶሊት እየሰገዯ የሇበሰዉ ጋቢ ተሰርቆበት ሲመሇስሇት 

ምንም አያዉቅም ነበር ። እሱ በሰሊት ተመስጦ ነበርና ። 

 ሙሃመዴ ቢን ያእቁብ እንዱህ ይሌ ነበር፡ - እንዯሙሃመዴ ቢን ነስር ያማረ ሶሊት 

የሚሰግዴ ሰው አሌተመሇከትኩም ። እሱ ሲሰግዴ ዝንብ በአፍንጫዉ ገብታ 

ታዯማው እና ዯም ይፇሰዉ ነበር ። ነገርግን እሱ ምንም አይንቀሳቀስም ። አገጩን 

በዯረቱ ሊይ አዴርጎ የመስገጃ ቦታውን ሲመሇከት ሊየው የተተከሇ እንጨት ይመስሌ 

ነበር። 

-ተፇፀመ- 
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በሶላት ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው1 
 የጀመዓ ሶላት   
ጥያቄ፡- አባቴ እዴሜው  በመግፊቱ ማየት እና መስማት ያዲግተዋሌ። በሱ ሊይ የጁምዒ እና  የጀምዒ ሶሊት ግዳታ 

ይሆንበታሌን? 

መሌስ፡- አሊህ ሙሚኖችን የጁምዒን ሶሊት እንዱሰግደ አዞዋሌ፤ ግዳታም አዴርጎባቸዋሌ ። በንግዴ ሊይ 
ተሰማርተው የጁምዒን ሶሊት እንዲያሳሌፈ ከሌክልዋቸዋሌ ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡ - 
‹‹እናንተ ያመናቹህ ሆይ ! በጁምዒ ቀን ሇሶሊት ጥሪ በተዯረገ ጊዜ ንግዲችሁን ትታችሁ ወዯ ሶሊት ሂደ ። 
ይህን ማዴረጋችሁ ሇናንተ የተሻሇ ነው ። የምታውቁ ብትሆኑ።»2 መሌዔክተኛውም  ያሇ አሳማኝ ምክኝት 
(ዐዝር) ከጁምዒ ሶሊት የሚቀሩትን አሊህ ሌባቸውን እንዯሚቆሇፇው አስጠንቅቀዋሌ ። «ሰዎች ጁምዒን 
ከመተው ይጠንቀቁ ። ወይም አሊህ በሌቦቻቸው  ሊይ ያትምና ከዝንጉዎች ይሆናለ ።»3 ሁለም የሙስሉም 
ምሁራን የጁምዒ ሶሊት ግዳታ መሆኑን ተስማምተውበታሌ። 
አሊህ የአምስት ወቅት ሶሊቶችን በጀምዒ መስገዴ ግዳታ አዴርጎዋሌ ። በጦርነት ሊይ እንኳ በጀምዒ 
እንዱሰገዴ አዟሌ። በጀምዒ መስገዴ ግዳታ ባይሆን ኖሮ በጦርነት ጊዜ ሇብቻ እንዱሰገዴ ባግራራ ነበር ። 

ከመሌዔክተኛውም  የተገኘው ሀዱስም ይህን ያጠናክራሌ ። «ህይወቴ በእጁ ባሇች ጌታ እምሊሇሁ ። 
በርግጥ ማገድ ተሰብስቦ እንዱቀጣጠሌ፤ ከዚያም ሶሊቱን  የሚያሰግዴ አንዴ ሰው ወክዬ እነዚያ ወዯ 
ጀምዒ ሶሊት የማይመጡ ሰዎች ዘንዴ ሂጄ ቤታቸውን ሇማቃጠሌ አስቤ ነበር ።»4 በላሊ ሙስሉም 

በዘገበው ሃዱስ ሊይ አንዴ እውር ሰውዬ ወዯ መሌዔክተኛው  መጥቶ መስጊዴ የሚያመጣኝ ሰው 
የሇምና ቤቴ መስገዴ ይፇቀዴሌኛሌን ? ብል ሲጠይቃቸው ፇቀደሇትና ትንሽ እንዯሄዯ ጠሩት ። ከዚያም 
አዛን ትሰማሇህ ? ብልው ጠየቁት አዎ ብል ሲመሌስሊቸው እንግዴያማ መጥተህ መስገዴ አሇብህ 
አለት።  
ወሊጅህ አንተ እንዲሌከው ሆኖ ወዯ መስጊዴ መሄዴን የሚችሌ ወይም ወዯ መስጊዴ የሚወሰዯው ሰው 
የሚያገኝ ከሆነ በሱ ሊይ ጁምዒ እና አምስት ወቅት ሶሊትን መስጊዴ ሂድ በጀምዒ መስገዴ ግዳታ 
ይሆንበታሌ። ነገር ግን መሄዴ የማይችሌ ወይም የሚወስዯው ሰው የማያገኝ ከሆነ ቤት እንዱሰግዴ 
ተፇቅድሇታሌ። አሊህ በአቅማቹ ያህሌ ፍሩኝ ብልዋሌና።  

                                                             
1
  ይህ ክፍሌ የመጽሀፈ አካሌ አይዯሇም፡፡ ከተሇያዩ የፇትዋ መጽሀፎች ሰብስቤ ያካተትኩት ነው፡፡ 

2
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3 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
4 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግመውታሌ፡፡ 
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ጥያቄ፡- እኔ ነጋዳ ነኝ። በሶሊት ሰዒት ንግዳን  ትቼ ወዯ መስጊዴ እሄዲሇው። ነገር ግን አባቴ  በንግዴህ  ቦታ ስገዴ፤   
ወዯ መስጊዴ አትሂዴ ይሇኛሌ። በእንዱህ ያሇ ሁኔታ አባቴን መታዘዝ ግዳታ ይሆንብኛሌ? 
መሌስ፡- መስጊዴ ሄዯህ መስገዴህ ትክክሌ ነው ። በንግዴ ቦታ እንዴትሰግዴ የሚያዝህ አባተህን መታዘዝ 
አይገባህም። ምክንያቱም በወንጀሌ ሊይ ሇፍጡር መታዘዝ አይቻሌምና ። አባትህን በእዝነት መምከር እና 
የኡሇማዎችን ፇትዋ መንገር አሇብህ። አሊህ ይምራሌህ።  
ጥያቄ፡- አንዴ ወንዴ እና አንዴ ሴት ጀምዒ መሆን ይችሊለን? ከሆነ ሴቷ የምትቆመው  ከወንደ ጎን ነው? 
መሌስ፡- ጀምዒ መሆን ይችሊለ። ሴቷም ከጎኑ ሳይሆን ከኋሊው ትቆማሇች። አነስን ጠቅሶ ሙስሉም በዘገበው 
ሀዱስ ተመሳሳይ ሁኔታ ተገሌጾዋሌና ። አነስ ይሊሌ፡ - «አያቴ ምግብ ሰርታ መሌዔክተኛው  እንዱበለ 
ጋበዘቻቸው። መሌዔክተኛው   በለና በቤታችሁ ሌስገዴበት አለ ። ከዚያም እሳቸውም   ከፉት ቆሙ 
እኔና አን የቲም ሌጅ ከኋሊ ቆምን ሽማግላዋ አያቴ ከኋሊችን ቆመች ። ሁሇት ረከዒ ከሰገዴን በኋሊ 
መሌዔክተኛው ሄደ።»  በላሊም መሰሌ ሀዱስ መሌዔክተኛው  ኢብን አባስን ከቀኝ ጎን አዴርጎ ሰግዯዋሌ ። 
ሴትንም ብትሆን ማሰገዴ ይቻሊሌ ። ነገርግን የአነስን ሀዱስ በመመርኮዝ እሷ ከኋሊ መሆን አሇባት ። ይህ 

ሁለ መሆን ያሇበት በሱና ሶሊት ነው ። መሌዔክተኛው  «አዛን ሇሚሰማ ሰው መስጊዴ ሄድ ካሌሰገዯ 
ሶሊቱ ተቀባይነት የሇውም ። አሳማኝ ምክንያት ካሇው በስተቀር ።» በማሇታቸው ፇርዴ ሶሊት ከሆነ 
ወንወዴየው መስጊዴ ሄድ መስገዴ ግዳታው ነው ።  
ጥያቄ፡- የጀምዒ ሶሊትን ትቶ ሇብቻ ሇመስዴ የሚያስችሌ  ምክንያት  ምንዴን ነው? ፇተና ዯርሶበት እየተጨናነቀ ያሇ 

ተማሪ ግዜውን ሇመቆጠብ  መስጊዴ ከመሄዴ  ይሌቅ እዚያው  ባሇበት መስገዴ ይችሊሌ?   
መሌስ፡- ጀምዒን ሶሊት ግዳታነት ሉያስነሳ የሚያስችለት ምክንያቶች፡ - መስጊዴ መሄዴ የማያስችሇው ብርቱ 
በሽታ፣ መስጊዴ ሲሄዴ ወይም በመስጊዴ ውስጥ በጠሊት እጠቃሇሁ ብል ሚፇራ ከሆነ፣ ብቻውን ሉተኛ 
የማይችሌ ክፈኛ የታመመ ሰውን የሚያስታምም ከሆነ እና የመሳሰለት ። ፇተና ዯርሶብኛሌ ወይም ግዜ 
አንሶኛሌ ብል የጀምዒ ሶሊትን መተው ምክንያት ሉሆን አይችሌም ። ጊዜ በጣም ብዙ ነው ። የትምህርት 
ሰዒትም በጣም ሰፉ ነው ። የጀምዒ ሶሊትን መስጊዴ ሄድ መስገዴ የሚወስዯው ጊዜ ከትምህርት ጊዜ አንጻር 
በጣም ጥቂት ነው ። ጊዜው ያነሰብህ አንተ ራስህ አባክነኀው ነው ። ሶሊተሌ ጀምዒን መስጊዴ ሄድ መስገዴ 
የአሊህን ፍራቻ ከሚያስገኙት አምሌኮዎች አንደ ነው ። አሊህ ይሊሌ፡ - «አሊህን የፇራ ከጭንቅ መውጫ 
ያበጅሇታሌ፤ ካሊሰበው አቅጣጫ ሲሳይን ይሇግሰዋሌ ። በአሊህ የተመካ እሱ በቂው ነው።»1   

                                                             
1
 አጦሊቅ፡ 6-7   
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 የጁምዓ ሶላት 
ጥያቄ፡- የጁምዒን ሶሊት ሇማቆም የሚያስፇሌገው  አነስተኛው  የሰው ቁጥር ስንት ነው? አንዲንዴ ሰዎች ከአርባ ሰው 
በታች ከሆነ (ሰሊሳ ዘጠኝ አንኳ ቢሆን) ጁምዒ መስገዴ  አይቻሌም  ይሊለ። የኛ መንዯር ሰዎች አስራ ሁሇት ናቸው። 

ጁምዒ መስገዴ ይችሊለ? 
መሌስ፡- ሙስሉሞች የጁምዒን ሶሊት በአከባቢያቸው የመስገዴ ግዳታ አሇባቸው ። ጁምዒ ሶሊት ሇማቆም 
ቅዴመ ሁኔታው (ሸርጡ) የጀምዒ መኖር ነው ። ሶስትና ከዚያ በሊይ የሆነ ሰው ካሇ ጁምዒን ሇመስገዴ በቂ 
ነው። ግዳታ የሆነበት ሰው አርባ አሌሞሊንም ብል በጁምዒ ሶሊት ቦታ ዙሁርን መስገዴ አይቻሌም ። 
በትክክሇኛው የኡሞች አስተያየት።  
ጥያቄ፡- ከአረብኛ ቋንቋ ውጭ ኹጥባ ማዴረግ ይቻሊሌን? 

መሌስ፡- በዚህ ጉዲ ሊይ ትክክሇኛው  አስተያየት የጁምዒ ኹጥባን አዴማጮች  በሚሰሙት  ቋንቋ ኹጥባ መዯረግ 
አሇበት። አዴማጮቹ አረቦች ካሌሆኑና አረብኛ የማያውቁ  ከሆነ በራሳቸው  ቋንቋ ኹጥባ መዯረግ አሇበት። ሉገነዘቡት 
የሚችለት በእንዯዚህ ከሆነ ነውና። የኹጥባ አሊማ የአሊህን ህግጋት ሇባሮቹ ማብራራት፤ መግሇጽ እና መመሪያ  

መስጠት ነው። የቁርዒን አንቀጾች ግን በአረብኛ ተቀርተው ከዚያም መቶርጎም አሇባቸው። በሰዎች ቋንቋ ኹጥባ 
መዯረግ እንዲሇበት የሚከተሇው  የአሊህ ቃሌ ያመሇክታሌ። ‹‹ከመሌዔክተኛ ማንኛውንም ሇነርሱ ያብራራሊቸው 
ዘንዴ በወገኖቹ ቋንቋ እንጂ በላሊ አሌሊክንም… ››1 በዚህ አንቀጽ አሊህ መሌዔክት ሇሰዎች ሉብራራሊቸው 
የሚችሇው በሚረደት ቋንቋ መሆኑን ገጾዋሌ፡ 
ጥያቄ፡-  ከጁምዒ ኹጥባ በኋሊ ኢማሙ ደዒ ሲያዯርግ  አሚን ማሇት ቢዴዒ ነውን? 
መሌስ፡- ይህ ቢዴዒ አይዯሇም። ኸጢቡ ሇሙስሉሞች ደዒ ሲያዯርግ አሚን ማሇት የተወዯዯ ነው ። ነገርግን 
በአንዴ ሊይ ከፍ ባሇ ዴምጽ  አይዯሇም ። መረባበሽና ጩኸት እንዲይኖር ሁለም በየግለ ዴምጹን ሳያሰማ 
አሚን ማሇት አሇበት። 
ጥያቄ፡- በጁምዒ ቀን ኢማሙ  ኹጥባ ሲያዯርግ እጅን ማንሳት እንዳት ይታያሌ?  
መሌስ፡- በጁምዒ ቀን ኢማሙ ኹጥባ ሲያዯርግ እጅን ማንሳት የተዯነገገ አይዯሇም ። ቢሽር ቢን መርዋን 
በጁምዒ ኹጥባ ሊይ እጁን ሲያነሳ ሶሃቦች -የነብዩ ባሌዯረቦች - ተቃውመውታሌና። ከዚህ የሚሇየው ሇዝናብ 
የሚዯረገው ደዒ ብቻ ነው ። ነብዩ የጁምዒ ኹጥባ እያዯረጉ አሊህ ዝናብ እንዱያዘሌምሊቸው እጆቻቸውን 
አንስተው ደዒ ሲያዯርጉ ሶሃቦችም አብረውዋቸው እጆቻቸውን አንስተው አሚን ብሇዋሌ ። ከዚህ ዉጪ 
በጁምዒ  ኹጥባ  ውስጥ በሚዯረገው ደዒ ሊይ እጅን  ማንሳት ተገቢ አይዯሇም። 
 
 

                                                             
1 ኢብራሂም፡- 4 
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 የተራዊህ ሶላት 
ጥያቄ፡- የተራዊ ሶሊት ሁክሙ ምንዴን ነው የረከዒው ብዛትስ ስንት  ነውን ? 
መሌስ፡- የተራዊህ ሶሊት የነብዩ  ሱና ነው ። ነብዩ  ኢዴ ላሉት መስጊዴ ውስጥ ሲሰግደ ሰዎች 
ተከትሇዋቸው ሰገደ። በሚቀጥሇው ቀንም እንዱሁ ሲሰግደ ሰሶች በብዛት ተከትሇዋቸው ሰገደ ። በሶስተኛወ 
ወይም በአራተኛው ቀንም ሰዎች በብዛት ተሰበሰቡ ። ነብዩ ግን ወዯ መስጊዴ አሌሄደም ። በነጋታው ነብዩ 
እንዱህ አለ፡ - ‹‹መሰባበሰባችሁን በእርግጥ አይቻሇሁ ። ሶሊቱ በናንተ ሊይ ግዳታ ይሆናሌ ብይ በመፍቴ 
እንጂ ወዯ እናንተ ከመውጣት የከሇከሇኝ የሇም ።- ቡኻሪና ሙስሉም ። ይህም በረመዲን ውስጥ ነበር ። 
የረከዒውን ብዛት በተመሇከተ ዯግሞ አስራ አንዴ ረከዒ ነው ።ዒኢሻ በረመዲን የነብዩ ሶሊት እንዳት እንዯ ነበረ 
ተጠይቃ - በረመዲንም ሆነ ከረመዲን ውጪ ከአስራ አንዴ ረከዒ ሊይ ምንም አሌጨመሩም ።›› ብሊሇች1 አስራ 
ሶስት ረከዒ ቢሰገዴም ችግር የሇውም ። ኢብኑ አባስ የነብዩን ሰሊት አስራ ሶስት ረከዒ ነበር ብሇዋሌና 2 
ማሇትም የላሉት ሶሊት።  
ከዐመር ኢብኑሌ ኸጣብ በትክክሇኛ ሰነዴ የተዘገበ አስራ አንዴ ረከዒ ሲሆን በሙወጣዔ ኪታብ ዉስጥ 
ይገኛሌ ከዚህ ቢጨምርም ችግር የሇዉም ። ነብዩ ስሇላሉት ሰሊት ተጠይቀዉ ሁሇት ሁሇት አለ እንጂ 
አሌገዯቡም። ከሰሇፎች በዚህ ጉዲይ ሊይ በተሇያየ መሌኩ ተዘግቧሌ ግን ከነብዩ የተዘገበዉ ብቻ -ማሇትም 
አስራአንዴ ወይም አስራሶስት ረከዒ ሊይ- መወሰኑ በሊጭ ነዉ ። ነብዩም ሆኑ ከኹሇፊኡ ራሺዱን አንዴም 
ሃያ ሶስት ረከዒ መስገዲቸዉ በትክክሇኛ ዘገባ አሌዯረሰንም ። ዐመርም የሰገደት አስራአንዴ ረከዒ ነበር ። 
ዐመር ኡበይ ቢን ከዔብና ተሚም አሌዲሪን ሰዎችን አስራ አንዴ ረከዒ እንዱያሰግደ አዘዋቸዋሌ ። ከዐመር 
የሚጠበቀዉም ይኸዉ ነበር። የእሳቸዉ ስራ ከነብዩ ሰራ ጋር መጣጣም አሇበትና።  
ሶሃቦችም ከአስራ ሶስት ረከዒ በሊይ መጨመራቸዉ መዘገቡን የምናዉቀዉ ነገር የሇም ። እንዯዉም ገሃደ 
የዚህ ተቃራኒ ነዉ ። ነው ።ዒኢሻ በረመዲን የነብዩ ሶሊት እንዳት እንዯ ነበረ ተጠይቃ - በረመዲንም ሆነ 
ከረመዲን ውጪ ከአስራ አንዴ ረከዒ ሊይ ምንም አሌጨመሩም ።›› ማሇቷን አዉስተናሌ ። የሶሃቦች ኢጅማዔ -
ስምምነት ማስረጃ ሇመሆኑ ጥርጥር የሇዉም ። እንዴንከተሊቸዉ በነብዩ የታዘዝንባቸዉና የዚህ ኡመት በሊጭ 
የሆኑ ኹሇፊኡ ራሺዱን ይገኙባቸዋሌና። 
የተራዊህ ሶሊት ረከዒ ብዛትና የመሳሰለት ነገሮች ሰዎች በኢጅቲሃዴ ሉሇያዩባቸዉ የሚችለ ጉዲዮች 
በመሆናቸዉ በሰዎች መካከሌ ሌዩነታቸዉና መቃቃርን ሉያስከትለ አይገባም ። በተሇይም በዚህ ጉዲይ 
ሰሇፎቹም ሌዩነት ነበራቸዉ። በዚህ ጉዲይ ሊይ ኢጅቲሃዴን በር ዝግ የሚያዯርግ ማስረጃ የሇም ።  

                                                             
1
 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  

2
 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  
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አንዴ አሉም በኢጅቲሃዲዊ ጉዲይ ከርሱ ሇተሇየዉ ሰዉ ያሇዉ አመሇካከት ምንኛ ያማረ ነዉ እንዱህ ያሇዉ 
አንተ ከኔ የተሇየ ሀሳብ በመያዝህ ተስማምተኸኛሌ። ኢጅቲሃዴን በሚቀበሌ ጉዲይ ሊይ ሁሇታችንም ሃቅ ነዉ 
ብሇን የምናምንበትን መከተሌ እንዲሇብን እናምናሇን - በዚህ ነዉ ስምምነታችን ። አሊህ የሚወዯዉን ነገር 
ያሰራን። 
ጥያቄ፡- በተራዊህ ሰሊት ዉስጥ ኢማሙን ሇመከታተሌ በማሇት መእሙሞች  ቁርዒን መያዛቸዉ እንዳት ይታያሌ? 
 
መሌስ፡- ሇዚህ አሊማ ብል ቁርዒን መያዝ ሱናን መፃረር ነዉ። ይህም በተሇያየ መሌኩ ይገሇፃሌ። 

 በቂያም ሊይ ሰዉየዉ ቀኝ እጁን ግራጁ ሊይ ማዴረጉ ይቀርበታሌ ። 
 አስፇሊጊ ሊሌሆኑ እንቅስቃሴዎች ይዲረጋሌ ሇምሳላ ቁርዒንን መክፇት መዝጋት በብብት ስር 

ወይም በኪስ ማዴረግና የመሳሰለት 
 እነዚህ እንቅስቃሴዎች የሰጋጁን ትኩረት ያዛባለ 
 ሰጋጁ የስጁዴን ቦታ መመሌከት ያመሌጠዋሌ ። አብዛኛዎቹ ዐሇማዎች እንዯሚለት ዯግሞ በሰሊት 

ጊዜ የስጁዴን ቦታ መመሌከት ሱናና በሊጭ ነዉ። 
ይህን የሚያዯርግ ሱዉ -ቁርዒን የሚይዝ  ሌቡ ላሊ ቦታ ካሰበ ሶሊት ዉስጥ መሆኑን ሉረሳም ይችሊሌ ። 
በአንፃሩ ቀኝ እጁን በግራ እጁ ሊይ አዴርጎ እና አንገቱን ሰብሮ ወዯስጁዴ ቦታ እየተመሇከተ በ ኹሹዔ ከቆመ 
ግን ሌቡን ሇመሰብሰብና ከኢማሙ ኃሊ በመስግዴ ሊይ መሆኑን ሇማስታስ በጣም ቅርብ ነዉ ። 
 የዒድ ሶላት 
ጥያቄ፡- የኢዴ ሶሊት ሁክም ምንዴን ነው? 
መሌስ፡- በእኔ አመሇካከት የኢዴ ሶሊት በያንዲንደ ሰው ሊይ ግዳታ (ፇርደ ዏይን ) ነው። ወንድች መተው 
አይፇቀዴሊቸውም። ነብዩ  አዘውበታሌና። እንዱያውም ከቤት የማይወጡ  ሌጃገረድችም ሳይቀሩ ሇኢዴ 
ሶሊት እንዱወጡ አዘዋሌ ። የወር አበባ ያሇባቸውንም ሴቶች ወዯ ኢዴ ሶሊት እንዱሄደ አዘዋሌ ። ነገርግን 
ከመስገጃው ቦታ ገሇሌ ብሇው ይቀመጣለ ። ይህ የሚያሳየው ጉዲዩ ጠንከር ያሇ መሆኑን ነው ። ስሇዚህ ይህ 
አቋም ይበሌጥ ተቀባይነት ያሇው ከመሆኑም በሊይ የሸይኹሌ ኢስሊም ኢብን ተይሚያም አቋም ነው ። ነገር 
ግን ሌክ እንዯ ጁምዒ ሶሊት ሁለ ካመሇጠ ቀዶ አይወጣም ። ቀዶ ማውጣት ግዳታ እንዯሚሆን የሚያሳይ 
ማስረጃ የሇምና። በምትኩም ላሊ ሶሊትም አይሰገዴም።  
ሙስሉም ወንዴሞቼን የምመክራቸው አሊህን እንዱፇሩና ይህንን መሌካም ስራ፡ - ደዒን፣ የሰዎች እርስ በርስ 
መተያየትን፤ መቀራረብን እና መዋዯዴን ያካተተ ሶሊት እንዲይተውት ነው ። ሰዎች የማይጠቅም ወይም 
ጨወታ ብቻ ሇሆነ ስብሰባ ቢጠሩ እየተቻኮለ ይሄዲለ ። ታዱያ ይህንን ከአሊህ ምንዲ ወዯ ሚያገኙበት እና 
ነብዩ  ወዯ ጠሯቸው የሶሊት ግብዣ ይበሌጥ ተቿክሇው መሄዴ አሌነበረባቸውምን !?  
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ሴቶች ግን ሇዑዴ ሶሊት ከወጡ ወንድች ካለበት ቦታ ራቅ ብሇው መቀመጥ አሇባቸው ። ሇዚህ ሶሊት 
ሲወጡም ተውበውና ሽቶ ተቀብተው ወይመም ተገሊሌጠው መውጣት የሇባቸውም ። ነብዩ ሴቶች ሇኢዴ 
ሶሊት እንዱወጡ ሲያዟቸው ሴቶቹ ነብዩን ‹‹የአሊህ መሌዔክተኛ ሆይ ! አንዲድቻችሌ ጅሌባብ አናገኝም››  
ብሇው ሲጠይቋቸው ነብዩም ‹‹እህቷ ከጅሌባቧ ታሌብሳት››  ብሇው መለሱሊቸው።1  ጅሌባብ አባያ የሚመስሌ 
ሙለ ሰውነትን የሚሸፍን ሌብስ ነው ። ሴት ጅሌባብ ሇብሳ መውጣት ግዳታዋ እንዯሆነ ይህ ሀዱስ 
ያስረዲሌ። ምክንያቱም ነብዩ - ጅሌባብ የላሊት ሴት ምን ማዴረግ  እንዲሇባት ሲጠየቁ ያሊትን ነገር ሇብሳ 
ትውጣ አሊለም፤ ‹‹እህቷ ከጅሌባቧ ታሌብሳት ።›› ነው ያለት ። ይህም ካሎት ጅሌባቦች አንደን ትስጣት 
(ታውሰዋት) ማሇት ነው።  
ኢማሙ ኹጥባ ሲያዯርግ ሴቶች የማይሰማቸው ከሆነ ሇነሱም ሇብቻቸው ኹጥባ ሉያዯርግሊቸው ይገባሌ ። 
የሚሰሙ ከሆነ ግን መዴገም አያስፇሌግም ። ይሁን እንጂ በኹጥባው መጨረሻ ሴቶችን የሚመሇከት 
መሌዔክት በማካተት ሴቶችን መገሰጽ፣ መምከርና ማስታወስ የተወዯዯ ነው ። ነቢዩ - ሇወንድች በኢዴ ሶሊት 
ሊይ ኹጥባ ካዯረጉ በኋሊ ወዯ ሴቶች በመሄዴ ይገስጹና ይመክሩ ነበርና ።  
ጥያቄ፡- የሁሇቱ ኢዴ ሶሊቶች አሰጋገዴ እንዳት ነው?  
መሌስ፡- የኢዴ ሶሊቶች አሰጋገዴ ኢማሙ ተገኝቶ ሁሇት ረከዒ ያሰግዲሌ ። መጀመሪያ ሇኢህራም ተክቢራ 
ያዯርጋሌ። ከዚያም ስዴስት ጊዜ ተክቢራ ያዯርጋሌ ። ከዚያም ፊቲሃ ቀጥልም የሱረቱሇረ ቃፍ ምዔራፍ 
ይቀራሌ። ይህ መጀመሪያ ረከዒ ሊይ ነው ። ሇሁሇተኛው ረከዒ ሲነሳ ተክቢራ አዴርጎ ይቆማሌ ። ከቆመ በኋሊ 
አመምስት ጊዜ ተክቢራ ያዯርጋሌ ። ከዚያም ፊቲሃን ቀጥልም ሱረቱሌ ቀመርን ይቀራሌ ። እነዚህን ሁሇቱን 
ሱራዎች-ቃፍና አሌቀመርን -  ነብዩ- በኢዴ ሶሊቶች ይቀሯቻ ነበር ።2 ከፇሇገም በአንዯኛው ረከዏ ሊይ ‹‹ሰቢህ 
ኢስመ-ረቢከሌ አዔሊ››ን በሁሇተኛው ረከዒ ሊይ ዯግሞ ‹‹ሀሌ-አታከ ሀዱሱሌ ጋሺያ››ን መቅራት ይችሊሌ ።3 
የጁምዒና የኢዴ ሶሊቶች ሁሇት ሱራዎችን ይጋራለ ። በሁሇት ሱራዎች ዯግሞ ይሇያያለ ። የሚጋሯቸው 
ሁሇቱ ‹‹ሰቢህ›› እና ‹‹አሌ -ጋሺያህ›› ናቸው ። የሚሇያዩባቸው ሁሇቱ ዯግሞ ‹‹ቃፍ›› እና ‹‹አሌ -ቀመር›› 
ሇኢዴ ብቻ ሲሆኑ ሱረቱሌ ‹‹ጁምዒ›› እና ‹‹አሌ -ሙናፉቁን›› ሇጁምዒ ሶሊት ብቻ መሆናቸው ነው ። ኢማሙ 
እነዚህን ሱራዎች በመቅራት ሱናውን መተግበርና ሰዎችንም ማስሇመዴ  ይጠበቅበታሌ። ከሶሊት በኋሊ ኹጥባ 
ያዯርጋሌ። ኢማሙ ነብዩ - እንዲዯረጉት በኹትባው ውስጥ ሴቶች ብቻ የሚመሇከት በመጨመር መፇጸም 
ያሇባቸውን ትዔዛዛት እንዱፇጽሙ እና መከሌከሌ ካሇባቸው ነገሮች እንዱከሇከለ ሉመክራቸው ይገባሌ ። 

                                                             
1 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  
2 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
3 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
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 የሶላቱል ጀናዛ አሰጋገድ 
ጥያቄ፡- የሶሊቱሌ ጀናዛ አሰጋገዴ ስርዒት እንዳት ነው? 
 

መሌስ፡- የሶሊቱሌ  ጀናዛ  አሰጋገዴ፡ - ጀናዛው ወንዴ ከሆነ ከኢመዘሙ ፉት ሇፉት ይዯረግና ኢማሙ 
በጀናዛው ራስ አቅጣጫ ይቆማሌ ። ጀናዛው የህጻንም ይሁን የአዋቂ ሌዩነት የሇውም ። በራሱ አቅጣጫ ቆሞ 
የመጀመሪያውን ተክቢራ ያዯረርጋሌ፤ ፊቲሃ ይቀራሌ፤ ከዚህ ቀጥል አጭር ሱራ ቢቀራ ችግር የሇውም ። 
እንዱያውም አንዲንዴ ኡሇሞች ሱና መሆኑን ይናገራለ ። ከዚያም ሁሇተኛውን ተክቢራ አዴርጎ በነብዩ - ሊይ 
ሰሇዋትን ያወርዲሌ ። ይህም፡ - «አሊሁመ ሰሉ አሊ ሙሀመዱን ወአሊ ኣሉ ሙሀመዱን ከማሰሇይተ አሊ 
ኢብራሂመ  ወአሊ ኣሉ ኢብራሂመ ኢነከ ሀሚደን መጂዴ ። አሊሁመ ባሪክ ኣሊ ሙሀመዱን ወአሊ ኣሉ 
ሙሀመዱን ከማ ባረክተ አሊ ኢብራሂመ ወአሊ ኣሉ ኢብራሂመ ኢነከ ሀሚደን መጂዴ ።›› 
ከዚያም ሶስተኛውን ተክቢራ ያዯርግና ከነብዩ  የተሊሇፈትን ደዒ በመጠቀም ሇሟቹ ደዒ ያዯርጋሌ ። 
ከደዒዎቹም መሀሌ የሚከተለት ይገኙበታሌ።  
«አሊህ ሆይ ! በህይወት ሊሇንም ሇሞቱትም፤ እዚህ ሊሇነውም ሆነ ሩቅ ሊለትም፤ ሇትሌቆቻችንም ሆነ 
ሇህጻናቶቻችን፤ ሇወንድቻችንም ሆነ ሇሴቶቻችን ምህረትን አዴርግ ። አሊህ ሆይ ! ከኛ ውስጥ በህይወት 
የኖርከውን በኢሰሊም ሊይ አኑረው። የገዯሌከውንም በኢማን ሊይ ግዯሇው።››  
‹‹አሊህ ሆይ ! ምህረት አዴርግሇት፤ እዘንሇት፣ ጤንነት ስጠው፣ይቅር በሇው፣ ማረፉያውን አሳምርሇት፤ 
መግቢያውን አስፊሇት፤ በውሃና በበረድ እጠበው፤ ነጭ ሌብስ ከቆሻሻ እንዯ ሚጠራው እሱንም ከወንጀለ 
አትራው። አሊህ ሆይ ! ምንዲውን አታሳጣን፤ ከርሱም - ከሟቹም- በኋሊ አታጥምመን፤ ሇኛም ሇርሱም 
ምህረትን አዴርግሇን።››   
ከዚህም ላሊ ከነብዩ  የተሊሇፈትን ላልች ደዒዎች ሉያዯርግ ይችሊሌ ። ከዚያም አራተኛውን ተክቢራ 
ያዯርጋሌ። ከፉሌ ኡሇሞች ከዚህ ተክቢራ በኋሊ #ረበና ኣቲና ፉደንኛ ሀሰነተን ወፉሌ አኺረቲ ሀሰነተን 
ወቂና አዛበናር ማሇት አሇበት ብሇዋሌ ። አምስተኛ ተክቢራ ቢያዯርግም ችግር የሇውም ። ከነብዩ  

ተገኝቶዋሌና። እንዱያውም አንዲንዴ ጊዜ አምስት ተክቢራ ማዴረግ ይገባሌ ። ማንም ሰው ከነብዩ  
የተገኘውን ነገር ከሳቸው በተገኘው መሰረት መፇጸም ይገባዋሌ ። ሁሇቱንም አይነት አሰጋገዴ በማፇራረቅ 
መጠቀም አሇበት ። በአብዛኛው የሚዯረገው ግን አራት ተክቢራ ነው ። ከዚያም ወዯ ቀኝ ብቻ አንዳ 
ያሰሊምታሌ። ሟች ሴት ከሆነች ግን ኢማሙ የሚቆመው በመሀሎ አቅጣጫ ነው ። አሰጋገደ ግን ሌዩነት 
የሇውም። ብዙ ጀናዛዎች ከሆኑ በጾታና በእዴሜ በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ ይገባሌ ። ከኢማሙ ቀጥል 
ፉትሇፉት መዯረግ ያሇበት የአዋቂ ወንድች ሬሳ ነው ። ቀጥል የወንዴ ህጻናት ሬሳ፣ ቀጥል የአዋቂ ሴቶች 
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ሬሳ ከዚያም የሴት ህጻና ሬሳ ነው ። በዚህ ቅዯም ተከተሌ ይቀመጣሌ ። የኢማሙ መቆሚያ በተዯነገገው ቦታ 
እንዱሆን የወንድች ራስ በሴቶች መሀሌ አካሌ አቅጣጫ ይዯረጋሌ ።  
እዚህ ሊይ አንዴ የማስገነዝበው ነገር አሇኝ ። አንዲንዴ የማያውቁ ሰዎች ጀናዛውን ያመጡት ሰዎች ከኢማሙ 
ጋር መቆማቸው የሚመረጥ ይመስሊቸዋሌ ። እንዱያውም አንዲንድቹ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ሰው 
ከኢማሙ ጋር  መቆሙ ግዳታ ነው የሚሌ ዴምት አሊቸው ። ይህ ስህተት ነው ። ምክንያቱም ሱናው 
ኢማሙ ሇብቻው መሆኑ ነው ። ጀናዛውን ያመጡት ሰዎች ከአንዯኛው ሶፍ ሊይ ቦታ ካጡ በኢማሙና 
በአንዯኛው ሶፍ መካከሌ ተሰሌፇው ይቁሙ።  
 የመንገደኛ አሰጋገድ 
ጥያቄ፡- መንገዯኛ  የሆነ ሰው በሄዯበት  ሀገር ከሶስት እስከ ስዴስት ቀን የሚቆይ  ከሆነ ሶሊቱን ማሳጠር ይችሊሌን?  
አንዴ አመት ቢሆንስ? 
መሌስ፡- መንገዯኛው (ሙሳፉሩ) የሚሄዯው ከ4 ቀን በሊይ ሇመኖር ከሆነ ሶሊትን ማሳጠር አይችሌም ። ከዚያ 
በታች ከሆነ ግን ይችሊሌ ። ተየሙም ማዴረግ ከፇሇገም በንጹህ አፇር ማዴረግ ይችሊሌ ። አሊህ እንዱህ 
ብሎሌ። «ንጹህ በሆነ አፇር ተየሙም አዴርጉ። እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን አብሱበት።»1  
ጥያቄ፡- መንገዯኛ የሆነ ሰው ቀስርን2

  ያሇ ጀምዔ3 
 ወይም ጀምዔን ያሇ ቀስር መስገዴ ይችሊሌን?  

መሌስ፡- ቀስርን ያሇ ጀምዔ ወይም ጀምዔን ያሇ ቀስር መስገዴ ይቻሊሌ ። ነገርግን ሇመንገዯኛ ሶሊትን ማሳጠር 
ሙለ ከመስገዴ የተሻሇ ነው። ጀምዔም ቢሆን እንዱሁ። አሊህ ግዳታ ያዯረገው ነገር ሲተገበር እንዯሚወዯው 
ሁለ ያቃሇሇው ነገር ሲተገበር ይወዲሌና። መሌዔክተኛው  ይተገብሩት እንዯነበረ ተገሌጾዋሌ።  
ጥያቄ ፡- መንገዯኛ የሆነ ሰው አዛን ማዴረግ ይጠበቅበታሌን? 
መሌስ፡- ይህ ጉዲይ ኺሊፍ (ሌዩነት) አሇበት። ትክክሇኛው ግን አዛን ማዴረግ በሙሳፉሮች ሊይም ግዳታ 

መሆኑ ነው። ነቢዩ  ሇማሉክ ቢን አሌሁወይርስና ሇጓዯኞቹ ሶሊት ሲዯርስ አንዲችሁ አዛን ያዴርግሊችሁ 

ብሇዋሌና4። በወቅቱ እነሱ ወዯ ነቢዩ  የመጡ ሌዐካን ሲሆኑ ወዯ ሀገራቸውም ሇመመሇስ እየተዘጋጁ 

ያለ ሙሳፉሮች ነበሩ ። ነቢዩም  በሀገር እያለም ሆነ ሙሳፉር ሆነው አዛንም ሆነ ኢቃምን ትተው 
አያውቁም። መንገዴ በሄደበት ቦታ ሁለ አዛን ይዯረግ ነበር ። ቢሊሌን አዛን እንዱዯረግ ያዙ ነበር። 
ጥያቄ፡- ሙሳፉር የሆነ ሰው በሀገሩ ነዋሪ (ሙቂም) የሆነ ኢማም በሚያሰግዯው  ሶሊት፡-  የመጨረሻውን  ሁሇት 
ረከዒ ከዯረሰበት፤  በቀስር  ኒያ ከኢማሙ  ጋር ማሰሊመት ይችሊሌን? 

                                                             
1
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2 አራት ረከዒ የሆኑ ሶሊቶችን -ዙሁር፣ አስር እና ኢሻዔን- ወዯ ሁሇት ረከዒ አሳጥሮ መስገዴ፡፡  
3ሁሇት የተሇያዩ ሶሊቶችን -ዙሁርና አስርን እና መግሪብና አሻዔን- ሰብስቦ በአንዴ ጊዜ መስገዴ፡፡  
4 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  
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መሌስ፡- ሙሳፉር የሆነ ሰው የሀገር ነዋሪ (ሙቂም) በሆነ ኢማም ተከትል ከሰገዯ ሶሊቱን ማሳጠር 
አይችሌም። ነቢዩ  ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ «የዯረሳችሁትን ስገደ ያመሇጣችሁን ሙለ » ብሇዋሌና1 ። 
ስሇዚህ ሙሳፉር ከሙቂም ኢማም ጋር ሁሇት የመጨረሻዎችን ረከዒ ከሰገዯ ኢማሙ ካሰሊመተ በኋሊ 
ቀሪዎቹን ረከዒዎች ማሟሊት አሇበት ። ሁሇቱን ረከዒ ብቻ ሰግድ በማሳጠር ከኢማሙ ጋር ማሰሊመት 
አይችሌም። ወሊሁ አዔሇም።  
 የማይሰግድ ሰው ሁክም  
ጥያቄ፡- ቤተሰቦቹ ሙስሉም ሆነው ሳሇ እሱ የማይሰግዴ  ሆኖ የሞተ ሰውን፡- ሬሳ ማጠብ፣ መከፇን፣ ሶሊተሌ ጀናዛ 
በሱ ሊይ መስገዴ፣ መቅበር እና ሇሱ ደዒ ማዴረግ እንዳት  ይታያሌ? 
መሌስ፡- ሇአቅመ አዲም ዯርሶ እና እውቀቱ ኖሮት የማይሰግዴ ሆኖ የሞተ ሰው ካፉር (ከሀዱ) ነው። ሬሳው 
አይታጠብም፣ አይሰገዴበትም፣ በሙስሉሞች መቃብር ሊይ አይቀበርም ። የውርስ ገንዘቡንም ሙስሉም 
ቤተሰቦቹ ሉወርሱት አይችለም። ገንዘቡን የሙስሉሞች ግምጃ ቤት (በይቱሌ ማሌ) ይወርሰዋሌ። ትክክሇኛው 
የኡሇሞች አቋም ይህ ነው። የሚከተለትን መረጃዎች ከግንዛቤ በማስገባት ። ሶሂህ በሆነ ሀዱስ መሌዔክተኛው 

 እንዱህ ብሇዋሌ ። «በሰውየውና በሽርክ ወይም ኩፍር (ክህዯት) መሀሌ ያሇው ሌዩነት ሶሊትን መተው 

ነው።»2 እንዱሁም ኢማሙ አህመዴ በዘገቡት ሶሂህ በሆነ ሀዱስ መሌዔክተኛው  እንዱህ ብሇዋሌ፡ - 
«በኛና በነሱ (በከሀዱያን) መሀሌ ያሇው (መሇያ) ቃሌኪዲን ሶሊት ነው ። ሶሊትን የተወ በርግጥ ካዯ ።» 
ታቢዑይ የሆነው አብዯሊ ብን ሸቂቅ -አሊህ ይዘንሇትና - ቡረይዲን ጠቅሶ እንዱህ ብሎሌ፡ - «የመሌዔክተኛው 

 ባሌዯረቦች ሶሊት ሲቀር ማንኛውንም (ኢባዲ) መተው ክህዯት ነው ብሇው አያስቡም ነበር ።» ይህን 
መሰሌ ሀዱስ እና የሰሃቦች ንግግር ብዙ አሇ ። ይህ ፍርዴ የሶሊትን ግዳታነት አምኖ በመሰሊቸት ወይም 
በላሊ ምክንያት ሶሊትን ሇሚተው ሰው ነው ። የሶሊትን ግዳታነት የካዯ ሰው ካፉር እና ከእስሌምና ሙለ 
በሙለ ያፇነገጠ (ሙርተዴ) መሆኑን ሁለም የሙስሉም ምሁራን በአንዴነት ተስማምተዋሌ ።  
አሊህ የሙስሉሞችን ሁኔታ እንዱያስተካክሇው፤ ወዯ ቀጥተኛው መንገዴ እንዱመራቸው እንሇምነዋሇን ። እሱ 
ሰሚ እና ተቀባይ ነውና። 
ጥያቄ፡- ሴትየዋ ባሎ ሶሊት አይሰግዴም። ከርሱ ሌጅ  ወሌዲሇች። ከርሱ ጋር መኖሯ እንዳት ይታያሌ? ሇማይሰግዴ  

ሰው መዲርስ ይቻሊሌ? 

መሌስ፡- አንዱት ሴት በጀምዒም ሆነ ሇብቻው ከማይሰግዴ ሰው ጋር ከተጋባች ኒካሁ ውዴቅ ነው ። ሶሊት 
የማይሰግዴ ሰው ካፉር ነውና ። የአሊህ ቁርዒን፣ የነብዩ  ሱና እና የሶሀቦች አስተያየትም ይህን 

                                                             
1 ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡  
2 ሙስሉም ዘግቦታሌ፡፡  
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ያመሊክታሌ። አብዯሊ ኢብን ሸቂቅ «የነቢዩ ሶሃቦች ከሶሊት ውጪ መተው  የሚያስከፍር ላሊ ስራ አሇ የሚሌ 
እምነት አሌነበራቸውም ።»1 ብሎሌ። ካፉር ዯግሞ ሙስሉም ሴት ሀሊሌ አትሆንሇትም ። አሊህ ይሊሌ፡ - 
‹‹አማኞች መሆናቸውን ካወቃችሁ ወዯ ከሀዱዎች አትመሌሷቸው እነርሱ (ሴቶቹ) ሇነርሱ  የተፇቀደ 
አይዯለምና። እነርሱም (ወንድቹ) ሇነርሱ አይፇቀደምና።»2  
ሶሊት የተወው ኒካህ ካሰረ በኋሊ ከሆነ ኒካሁ ይፇርሳሌ ። ተውበት አዴርጎ ወዯ እስሌምና እስካሌተመሇሰ 
ዴረስ። ከርሱ የወሇዯቻቸው ሌጆች ቢኖራትም እንኳ ። ሰውየው በዚህ ሁኔታ ሊይ ሆኖ  በሌጆቹ ምንም 
መብት የሇውም። 
ሙስሉም ወንዴሞቼን እና እህቶቼን ሴት ሌጃችውን ወይም በቁጥጥራቸው ስር ያለትን ሴት ሌጆችን 
ሇማይሰግዴ ሰው እንይዴሩ አስጠነቅቃቸዋሇሁ ። ይህ ከባዴ አዯጋ ነውና ። በዚህ ጉዲይ ሊይ ዘመዴንም ሆነ 
ጓዯኛን መፍራት የሇባቸውም። ሁሊችንም አሊህ እንዱመራን እማጸነዋሇሁ።  
ጥያቄ፡- ሶሊት በማይሰግደ  ሌጆች ሊይ ቤተሰብ ምን ግዳታ አሇበት? 

መሌስ፡- አንዴ ቤተሰብ የማይሰግደ  ሌጆች ካሎቸው  እንዱሰግደ  የማስገዯዴ  ግዳታ አሇባቸው። ይህም በቃሌና  

በትዔዛዝ ወይም በመምታት  ሉሆን ይችሊሌ። ነቢዩ  «…ሌጆቻችሁ አስር አመት ሲሞሊቸው  (ካሌሰገደ) 
እንዱሰግደ ምቷቸው።» ብሇዋሌና3። መምታቱ ካሌጠቀመ (ሀገሪቷ በሸሪዒ የምትተዲዯር ከሆነ) ሇሚከተሇው 

የመንግስት አካሌ ማሳወቅ ነው። ዝም ማሇት አይፇቀዴም። ዝም ማሇት መጥፎን ነገር (ሙንከርን) ተስማምቶ 
እንዯመቀበሌ ይቆጠራሌ። ሶሊትን መተው ከኢስሊም የሚያስወጣ ኩፍር ነው። በዚህ ሁኔታ ሊይ እያሇ ከሞተ ሬሳውን 

ማጠብ፤ በርሱ ሊይ መስገዴ እና በሙስሉሞች መካነ መቃብር መቅበር አይፇቀዴም። አሊህ ሰሊምን ያጎናጽፇን።  
 የተሇያዩ ርዕሶች 
 ጥያቄ፡- ሇብቻው የሚሰግዴ ሰው አዛንና ኢቃም ማዴረጉ እንዳት ይታያሌ? 

መሌስ፡- ሇብቻው የሚሰግዴ ሰው አዛን እና ኢቃም ማዴረጉ ሱና እንጂ ግዳታ አይዯሇም ። ከአጠገቡ በአዛኑ 
የሚጠራው ሰው የሇምና። ነገርግን አዛንም ሆነ ኢቃም አሊህን ማውሳትና ማሊቅ እና ራስንም ወዯ ሶሊት እና 
ፇሊህ (ዴሌ) መጥራት ስሇሆነ ማዴረጉ ሱና ነው፡ አዛን የተወዯዯ ሇመሆኑ የሚከተሇው የኡቅባህ ቢን ኣሚር 
ሀዱስ ያመሊክታሌ። ኡቅባህ እንዱህ አሇ፡ - ነብዩ  እንዱህ ሲለ ሰማኋቸው፡ - ተራራ ጫፍ ሆኖ ሇሶሊት 
አዛን በሚየዯርግ እረኛ ጌታህ ይገረማሌ ። ይሊሌም፡ - «ባሪያዬ ሇሶሊት አዛን እና ኢቃም ሲያዯርግ፡ - እንዳት 
ይፇራኛሌ፤ ሇባሪያዬ ምህረትን አዴርጌያሇሁ፤ ጀነትንም አስገባዋሇሁ ።»4  

                                                             
1  ቲርሚዚይ ዘግቦታሌ፡፡ 
2 ሙምተሂና፡- 10 
3 አህመዴ እና አቡዲውዴ ዘግበውታሌ፡፡  
4
 አህመዴ እና አቡዲውዴ ዘግበውታሌ፡፡  
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ጥየቄ፡- አሊህ ሶሊት ከመጥፎ እና ከአጸያፉ  ተግባራት  ትከሊከሊሇች   እያሇ፤ ከመጥፎ ተግባራት  አንደ  የሆነውን 
መጠጥ ማታ ማታ እየጠጣ ንጋት ሊይ ሶሊት የሚሰግዴ ሰው ሶሊቱ ተቀባይነት  አሇው? 
መሌስ፡- ንጽህናውን፣ የሶሊቱን ሸርጦች፣ ግዳታዎች እና ማዔዘኖች አሟሌቶ የሰገዯ እንዯሆነ ሶሊቱ 
ተቀባይነት አሇው። የሶሊቱን ምንዲ ያገኛሌ ። በመጠጣቱ ወንጀሇኛ ነውና ይቀጣበታሌ ። እንዱህ አይነት ሰው 
ጥሩንና መጥፎን የሚቀሊቅለ ከተባለት ውስጥ ነው ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡ - «የብናኝ ያህሌ ጥሩ ስራን የሰራ 
ይመነዲበታሌ። የብናኝ ያህሌ መጥፎ ስራን የሰራ ይመነዲበታሌ ።»1  
ጥያቄ፡- እኔ አስራ ስምንት አመት  እስኪሞሊኝ  ዴረስ ሶሊት አሌጀመርኩም  ነበር። አሁን አሌሀምደሉሊህ  በስርዒቱ 
እሰግዲሇሁ። ጥያቄዬ ሳሌሰግዴ  ሊሳሇፍኩት ሶሊት ቀዶ2 ማውጣት አሇብኝ? ከሆነ ከስንተኛው አመቴ ጀምሮ ነው ቀዶ 
ማወጣው? 
መሌስ፡- ሊሇፇው  አሊህን ምህረትን እንዱሇግስሽ ደዒ አዴርጊ ። ቀዶ ማውጣት አይጠበቅብሽም ። ሶሊትን 
መተው ክህዯት ነው። መሌዔክተኛው  በማሇታቸው «በኛና በነሱ (ከሀዱያን) መሀሌ ያሇው (መሇያ) ቃሌ 
ሶሊት ነው። የተወ በርግጥ ካዯ ።» ላልችም መሰሌ ሀዱሶች አለ ። የክህዯት ከፊራው (መቀጣጫው) ተፀፅቶ 
ወዯ አሊህ ተውበት በማዴረግ በጥሩ ስራ ሊይ መጠንከር ነው ። አሊህ እንዲሇው፡ - «ተውበትን አዴርጎ ጥሩ 
ስራን በመሰራት ሇተመራ እኔ ምህረትን ሇጋሽ ነኝ ።»3  
ጥያቄ፡- ሰውየው ሇሁሇት ወር ያህሌ ራሱን አያውቅም ነበር። አሌፆመም አሌሰገዯም። ምን ማዴረግ አሇበት? 

መሌስ፡- ራሱን ስሇማያውቅ ምንም ግዳታ አይሆንበትም ። ነገር ግን አሊህ ካዲነው ረመዶንን ቀዶ ማውጣት 
አሇበት። የአሊህ ውሳኔ ሆኖ በዚያው ከሞተም ምን የሇበትም ። ችግሩ ቀጣይነት ያሇው ከሆነ ግን የሱ ሀሊፉ 
ከሱ ሊይ ረመዶንን ሙለ በየቀኑ አንዲንዴ ዯሃ ይመግባሌ ። 
ሶሊትን በተመሇከተ፡- ቀዶ ማውጣት አሇበት የሇበትም በሚሌ ኡሇሞች በሁሇት ተከፍሇዋሌ ። 
አንዯኛው፡- የጁምሁር (የብዙሃን ኡሇማ ) አስተያየት ሲሆን ይህም ቀዶ ማውጣት የሇበትም የሚሌ ነው ። 
ምክንያቱም  ኢብን ኡመር አንዴ ቀንና ላሉት ራሱን ስቶ በነበረበት ጊዜ የሶሊቱን ቀዶ አሊወጣም ነበር ። 
ሁሇተኛው፡- ቀዶ ማውጣት አሇበት የሚሌ ሲሆን ከሀንበሉይ መዝሀብ ተከታዮች የኋሇኞቹ የያዙት አቋም 
ነው። አሌ ኢንሳፍ በተሰኘው መጽሀፍ ውስጥ አማር ብን ያሲር ሇሶስት ቀነናት ራሱን ስቶ በነበረበት ጊዜ 
የሶሊቶቹን ቀዶ ማውጣቱ ከራሱ ተዘግቧሌ የሚሌ ሰፍሯሌ።  
ጥያቄ፡- የሆነ ሰው ኢሻ ሶሊት ሇመስገዴ መስጊዴ ሲገባ  መግሪብ አሇመስገደን  አስታወሰ። ምን ማዴረግ አሇበት? 

                                                             
1
 ዘሌዘሊህ፡8    

2 የሶሊትን ዔዲ መክፇሌ፡፡ 
3
 ጣሃ፡ 82 
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መሌስ፡- የኢሻ ሶሇት ሲጀመር መስጊዴ ከገባህ እና መግሪብ አሇመስገዴህን ካስታወስክ፤ መግሪብን በመነየት 
ኢሻ ሶሊት ከሚሰግደት ጀምዒ ጋር ትሰግዲሇህ፤ ኢማሙ ሇአራተኛ ረከዒ ሲቆም አንተ በሶስተኛ ረከዒ ሊይ 
ተቀምጠህ ኢማሙ አራተኛ ረከዏ ሰግድ እስኪመጣ ዴረስ ትጠብቀዋሇህ ። ከዚያም አብረኀው ታሰሊምታሇህ ። 
ሇብቻ አሰሊምተህም የቀረውን የኢሻ ሶሊት ተነስተህ ከኢማሙ ጋር መስገዴም ትችሊሇህ ። የኢማሙና 
የመዔሙም መሇያየት በእንዱህ ያሇ ጊዜ ጉዲት የሇውም ። በትክክሇኛው የኡሇሞች አስተያየት ። መግሪብን 
ሇብቻህ ሰግዯህ ከዚያም የዯረስክበትን  ያክሌ ከጀምዒ ጋር ኢሻን ብትሰግዴም ትችሊሇህ ።  
ጥያቄ፡- ሱና ሶሊት የሚስግዴ ሰውን በመከተሌ ፇርዴ ሶሊትን መስገዴ ፍርደ ምንዴን ነው? ሇምሳላ ኢሻዔን ተራዊ 
ከሚሰግዴ ሰው ጋር መስገዴ። 
መሌስ፡- ተራዊህን ከሚሰግዴ ሰው ተከትል ኢሻዔን መስገዴ ችግር የሇውም ። ይህ ነገር እንዯሚቻሌ ኢማሙ 
አህመዴ በጽሁፈ አስፍሯሌ። ሙሳፉር ከሆነና ኢማሙን በመጀመሪያ ረሀዒ ከዯረሰበት አብሮት ያሰሊምታሌ ። 
ካሌሆነ ግን የቀረውን ተነስቶ ያሟሊሌ።  
ጥያቄ- አንዴ ወንዴ እና አንዴ ሴት ጀምዒ መሆን ይችሊለን ? ሴቷ ከወንደ ጎን መቆምስ ትችሊሇች? 
መሌስ፡- ጀምዒ መሆን ይችሊለ ። ሴቷ ከጎኑ ሳይሆን ከኋሊው ትቆማሇች ። አነስን ጠቅሶ ሙስሉም በዘገበው 
ሀዱስ ተመሳሳይ ሁኔታ ተገሌጾዋሌና ። አነስ ይሊሌ፡ - « አያቴ ምግብ ሰርታ መሌዔክተኛው  እንዱበለ 

ጋበዘቻቸው። መሌዔክተኛው   በለና በቤታችሁ ሌስገዴበት አለ ። ከዚያም እሳቸው ከፉት ቆሙ እኔና 
አንዴ የቲም ሌጅ ከኋሊ ቆምን ሽማግላዋ አያቴ ከኋሊችን ቆመች ። ሁሇት ረከዒ ከሰገዴን በኋሊ መሌዔክተኛው 

 ሄደ።»  በላሊም መሰሌ ሀዱስ መሌዔክተኛው  ኢብን አባስን ከቀኝ ጎን አዴርጎ ሰግዯዋሌ ። ሴትንም 
ብትሆን ማሰገዴ ይቻሊሌ። ነገርግን የአነስን ሀዱስ በመመርኮዝ እሷ ከኋሊ መሆን አሇባት ። ይህ ሁለ መሆን 
ያሇበት በሱና ሶሊት ነው ። መሌዔክተኛው  «አዛን ሇሚሰማ ሰው መስጊዴ ሄድ ካሌሰገዯ ሶሊቱ ተቀባይነት 
የሇውም። አሳማኝ ምክንያት ካሇው በስተቀር ።» በማሇታቸው ፇርዴ ሶሊት ከሆነ ወንወዴየው መስጊዴ ሄድ 
መስገዴ ግዳታው ነው። 
 

-ተፇፀመ- 
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 إدارة األوقاف الخيرية 

 قسم تطوير المناىج الّدراسية 

 عنوان المركز

 +251112781893 

Fax: +251112779660 

E-mail: info@nesiha.org 

www.nesiha.org 

ADDIS ABABA 

ETHIOPIA 

mailto:info@nesiha.org
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  (للبنين وللبنات)مركز تحفيظ القرآن الكريم 

 مركز تعليم القرآن الكريم وتربية األطفال 

 ودعم المدارس وتطوير المناىج الّدراسية قسم كفالة الّدعاة والمدرسين 

 المكتبة العلمّية العاّمة 

 مركز الّدعوة عبر اإلنترنت 

 قسم تعليم الّصم بلغة اإلشارة 

 قسم تثقيف طلبة العلم الشرعي من خريجي الحلقات العلمية أكاداميا 

 قسم عمارة المساجد 

 قسم كفالة الّدعاة والمدرسين 
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وبعون اهلل تعالى حقق المركز إنجازات مهّمة خالل وقت قصير بتخطيط استراتيجية 

عاّمة للّدعوة محورىا األساسي نشر الّدين بمفهومو الّصحيح والدِّفاع عنو والتصدي لألفكار 

الهدامة، ويعلوىا نشر العلم الّصحيح المستمد من الكتاب والسّنة على فهم سلف األّمة 

 .بوسائل مختلفة وفي مناطق متفرقة في البالد

أقسام المركز 

:- يشمل المركز عّدة أقسام منها

 مركز الِهداية لتعليم المهتدين الجدد 

  معهد اللغة العربية والعلوم الّشرعّية للبنات

 معهد دار الحديث لتدريب الّدعاة والمدرسين 
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نبذة تعريفية عن مركز ابن مسعود اإلسالمي 

بْسِم اهلل الرَّحَمِن الرَِّحيِم 

:- الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على محمد وعلى آلو وصحبو، أما بعد

 ىــ  بعد ماحَصل على شهادة 1430أُنِشئ مركز ابن مسعود اإلسالمي في شهر شعبان سنة 

 تمّكنو من القيام بأنشطة دعويّة 0034الّرخصة كهيئة دينية من وزارة العدل اإلثيوبي برقم 

فهو حافل بأنشطة علمّية مختلفة . تخدم اإلسالم والمسلمين بطرق منتظمة في مجاالت كثيرة

من الّدروس والمحاضرات واألنشطة الثقافية والندوات والمسابقات الّدينية والّدورات العلمّية 

 .وغيرىا
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ሇተሟሊ ጥቅም ይህንንም ያንብቡ!!! 

የነብዩ   አሰጋገድ 
ከተክቢር እስከ ተስሊም 

 
«አሰጋገዴን አይታችሁ ስገዱ።» (ቡኻሪ ዘግበዉታል) 

 
ዝግጅት፦ በሸይኽ ሙሀመድ ናስሩዲን አል-አልባኒ 

 

ትርጉም፡- ኒዛሙዲን አወል  

   تلخيُص ِصفة صالة الّنبي
من التكبير إلى التسليم كأنك تراىا  

  رواه البخاري «صلوا كما رأيتُموني أصلي»
 (رحمو اهلل تعالى) محمد ناصر الدين األلباني :إعداد 

نظام الّدين أّول : ترجمة
  إثيوبيا–أمهري 


