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በAላህ ስም Eጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም Aዛኝ በሆነው 
 

     ምስጋና ለAለማቱ ጌታ ለAላህ የተገባ ነው፡፡ የAላህ ሰላም Eና Eዝነት የነብያት 
መደምደሚያ በሆኑት መልEክተኛዉ  ሙሀመድ፣ በቤተሰቦቻቻውና በባልደረቦቻቸው ላይ 
ይስፈን፡፡  የAላህ መልEክተኛ ሳያብራሩልን ያለፉት ምንም Aይነት ጉዳይ የለም፡፡ 
መልEክታቸውን በሙሉ Aድርሰው ሀላፊነታቸውን ተወጥተዋል፡፡ 
     ከዓብዱላህ Iብን ዓምር ሙስሊም በዘገቡት ሀዲስ የተከበሩት የAላህ መልEክተኛ 
Eንዲህ ይላሉ፡- ‹‹ለህዝቦቹ የሚያውቅላቸውን መልካም ነገር የሚያመለክታቸው 
ከሚያውቅላቸው መጥፎ ነገርም የሚያስጠነቅቃቸው ቢሆን Eንጂ ከEኔ በፊት ማንም 
ነብይ Aልተላከም››፡፡ ሙስሊም ዘግበውታል  
በነብያት Aንደበት ከተብራሩት Eውነታዎች ሁሉ ታላቁ በAላህ Aንድነት ማመንና ብቸኛ 
ተመላኪነቱን ማረጋገጥ ‹ተውሂድ› ነዉ፡፡ የተዉሂድን Aጀንዳዎች ሙሉ በሙሉ በዚህች 
Aጭር ፅሁፍ መዳሰስ ባይቻልም ጥቂት ከተዉሂድና ከሽርክ ጋር የተያያዙ ቁምነገሮችን 
በማብራራት የነብያትን በመልካም ነገር የማዘዝና ከክፉ ነገሮች የማስጠንቀቅ ፈለግ 
ለመከተል Eንወዳለን፡፡ 
   ዓብዱላህ Iብኑ መስUድ Eንዲህ ብለዋል፡- የAላህን መልEክተኛ ‹ከወንጀሎች ሁሉ 
የከፋው ወንጀል የትኛው ነው?› ብዬ ጠየቅኳቸውና ‹Aላህ ፈጥሮህ ሳለ ለርሱ  Aጋር  
ማድረግህ ነው› ሲሉ መለሱልኝ›› ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል 
     ይህ Eንግዲህ ሽርክ ከወንጀሎች ሁሉ የከፋው ወንጀል መሆኑን ያሳያል፡፡ ሆኖም 
ግን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የሽርክን ተግባር ብዙሀን የሚፈፅሙት ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ 
   Aላህ ብቸኛ በሆነባቸው Eንደ ጌትነቱ፣Aምላክነቱ፣ስሞቹና ባህሪያቶቹ ባሉ ጉደዮች 
ላይ ሌሎችን ከEርሱ ጋር ማጋራት ሽርክ ይባላል፡፡ በAብዛኛው በማህበረሰባችን ውስጥ 
የሚታየው የሽርክ Aይነት በAምላክነቱ ማለትም በAምልኮት ዘርፍ ላይ የሚፈፀመው 
ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ ይህም የተለያዩ የAምልኮት Aይነቶችን ከAላህ ውጪ ለሌሎች 
መፈፀምን ይመለከታል፡፡ 
  Aምልኮ (Iባዳ)፡-  Iባዳ ማለት Aላህ ለሚወዳቸው ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ 
ንግግሮች Eና ተግባሮች ሁሉ የተሰጠ ስያሜ ነው፡፡ የAምልኮ ዓይነቶች ብዙ ናቸው፡፡ 
ለምሳሌ፡- 
ሰላት፣  ሩኩE፣ ሱጁድ፣ Eርድ (የመቃረቢያ መስዋEት)፣ ልመና (ዱዓE)፣ መተናነስ 
(ኹሹE)፣መመካት (ተወኩል)፣ ፍራቻ (ኸዉፍ)፣ ተስፋ ማድረግ (ረጃE)፣ ጠዋፍ  Eና 
መሐላ Eንዲሁም ሌሎች Aላህ የደነገጋቸው የAምልኮ ዘርፎች ሁሉ ናቸው፡፡ 
   Eነዚህና Eነዚህን  የመሳሰሉ  ለAላህ ብቻ የተገቡ የAምልኮ ተግባሮችን ከEርሱ 
ውጪ ላሉ Aካላት ይጠቅሙናል ወይም ይጎዱናል፣ ወደ Aምላካችን ያቃርቡናል በሚል 
በፈጣሪያችንና በAምላካችን በAላህ ላይ ማጋራት ሽርክ ነዉ፡፡ 

ማጋራት ወይም ሽርክ በሁለት ይመደባል 
Aንደኛው “Aሽርከል-Aክበር” ወይም ታላቁ ሽርክ በመባል የሚታወቀው ሲሆን፤ ይህ 
የሽርክ ዓይነት ከፈጣሪ Aምላካችን ከብቸኛው ጌታችን ከAላህ ውጪ ለፍጡራን ከላይ 
የተዘረዘሩ የAምልኮ Aይነቶችን መፈፀምን የሚመለከት ነዉ፡፡ የህንን ዓይነት ሽርክ 
የፈፀመ ግለሰብ ከIስላም የሚያስወጣውን ተግባር ፈፅሟል፡፡ 
ሁለተኛው “Aሽርከል-Aስገር” ወይም ታናሹ ሽርክ በመባል የሚታወቀው ሲሆን፤ ይህ 
የሽርክ ዓይነት ደግሞ ማንኛውንም በቁርAንና በሀዲስ ውስጥ “ሽርክ” የሚል ስያሜ 
የተሰጠውን ንግግር Eና ተግባር የሚመለከት ነዉ፡፡ ወደ ታላቁ ሽርክ የሚያዳርስ 
ከመሆኑ Aንፃር ከታላላቅ ወንጀሎች ሁሉ የከፋ ወንጀል ነው፡፡ሆኖም ግን Aንደ “ትልቁ 
ሽርክ” Aንድን ግለሰብ ከIስላም Aያስወጣም፡፡Eንደ ምሳሌነትም Aንድ ሰዉ Aንድን 
መልካም ተግባር ለAላህ ሲል ብቻ መፈፀም ሲገባው ለሰዎች ውዳሴ (ይዩሉኝና 
ይስሙልኝ) በሚል ከፈፀመው ትንሹን ሽርክ ፈፅሟል ይባላል፡፡ ይህ የሽርክ ዓይነት 
በቀጥታ ከIስላም የሚያስወጣ ነው ባይባልም Eንደ ዓይነቱና መጠኑ የሚመዘን ከፍም 
ዝቅም ሊል የሚችል ውሣኔ ያለው ከወንጀሊች ሁሉ የከፋ ነው፡፡  

የሽርክ Aስከፊነትና የሚያስከትላቸዉ Aደጋዎች 
- “Aሽርኩል-Aክበር” ‹ታላቁ ሽርክ› ከIስላም የሚያስወጣ ክህደት ነዉ፡፡ 
Aንድ ግለሰብ ከAላህ በስተቀር  Aምልኮ የሚገባው Eንደሌለ Eመሰክራለሁ 
ካለ ሙስሊምነቱ የተረጋገጠ ነው፡፡ ሆኖም ይህንን Eምነቱን Eና 
የምስክርነት ቃሉን የሚያፈርስ የባEድ Aምልኮ ሽርክ ከፈፀመ ምስክርነቱን 
Aፍርሷል፣ ከIስላምም ወጥቷል፡፡  
- ትልቁ ሽርክ የAንድን ግለሰብ መልካም ስራዎች ሙሉ በሙሉ ያበላሻል፡፡ 
 Aላህ በሱረቱል Aንዓም በሚገኙ Aንቀጾች ላይ Eንደ ነብዩላሂ 

Iብራሂም፣Iስሀቅ፣ኑህ፣ሙሳ፣Iሳ ያሉ Aስራ ስምንት  ነብያትን ስም ከጠቀሰ በኋላ 
Eንዲህ ይላል፡-  

m   ¨  §               ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡l ٨٨: األنعام  
 ‹‹ ባጋሩም ኖሮ ይሠሩት የነበሩት ስራ በታበሰ ነበር›› Aል Aንዓም 88  

የነብያት መደምደሚያና የሰው ልጆች Aለቃ ለሆኑትም የAላህ መልEተኛ 
ሙሀመድ  Eንዲህ በማለት ነግሯቸዋል  

 m   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §l ٦٥: الزمر   
‹‹ብታጋራ ስራህ በEርግጥ ይታበሳል፤ በEርግጥም ከከሐዲዎች (ከከሰሩት) 

ትሆናለህ…›› Aል ዙመር 65 
- ታላቁ ሽርክ ለAንድ ግለሰብ ፈፅሞ ጀነት Aለመግባት ሰበብ ከመሆኑም ባሻገር 

ዝንተAለም በEሳት ውስጥ ዘውታሪ Eንዲሆን ምክንያት የሚሆን ወንጀል ነው፡፡ Aላህ 
በነብዩላህ Iሳ Aማካኝነት ያስተላለፈውን መልEክት Aስመልክቶ Eንዲህ በማለት 
ይገልፅልናል  

 m   z  y  x  w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    jl ٧٢: المائدة  
 ‹‹Eነሆ! በAላህ የሚያጋራ ሰው Aላህ በርሱ ላይ ጀነትን በEርግጥ Eርም Aደረገ፤ 
መኖሪያውም Eሳት ናት፤ ለበዳዮችም (ለAጋሪዎችም) ምንም ረዳቶች የሏቸውም›› Aል 
ማIዳህ 72  

ጃቢር Iብኑ ዓብዲላህ ባስተላለፉት ሀዲስ ላይ የAላህ መልEክተኛ Eንዲህ 
ብለዋል ‹‹ከAላህ ጋር ማንንም  ምንንም  ሳያጋራ የሞተ ሰው ጀነት ገባ፤ ከAላህ ጋር 
ሌላን Eያጋራ የሞተ ሰው Eሳት ገባ›› ሙስሊም ዘግበውታል 

- ተውሂድ ፈጣሪ Aላህን Aምልኮት የሚገበው Eርሱ ብቻ ስለሆነ Aምልኮትን ለርሱ 
ብቻ በማድረግ የሚፈፀም ፍትህ Eንደሆነ ሁሉ ሽርክም Aምልኮትን Aምላክና ፈጣሪ 
ከሆነው Aላህ ውጪ ለሌላ Aካል በማዋል የሚፈፀም ከበደሎች ሁሉ የከፋ በደል 
ነው፡፡  

Aላህ ሉቅማን ለልጁ ያስተላለፈውን መልEክት Aስመልክቶ Eንዲህ ይላል፡-  

 m  e  d  c    b  a  `_   ̂ ]  \  [   Z  Y  X   W  Vl ١٣: لقمان  
“ ‹‹ሉቅማንም ለልጁ Eርሱ የሚገስፀው  ሲሆን ፤ ልጄ ሆይ! በAላህ  Aታጋራ 

ማጋራት ታላቅ በደል ነውና…. ያለውን (Aስታውስ)›› ሱረቱ ሉቅማን 13 
 ከዚህ በላይ በሰፈረዉ ፅሁፍ ከወንጀሎች ሁሉ የከበደዉን ወንጀል የሽርክን 

Aስከፊነት ተመልክተናል በመቀጠልም በማህበረሰበረሰባችን ውስጥ Eየተንፀባረቁ ካሉ 
ገፅታዎቹ ጥቂቶቹን ለመጠቆም    Eሞክራለሁ:: 

ፍጡራንን መማፀንና ዱዓን ለEነርሱ ማቅረብ 
  Aላህ Eንጂ ሌላ ማንም በማይችለው ጉዳይ ላይ ከAላህ ሌላ የሆነን Aካል 
መለመን፣Eርዳታን Eና ጥበቃን መጠየቅ Eንዲሁም ድረሱልኝ ማለት … Eነዚህ 
የተለያዩ የ ‹‹ዱዓE›› ወይም ‹‹ፀሎት›› ክፍሎች ናቸው፡፡ ኑEማን Iብኑ በሺር 
ባስተላለፉት ሀዲስ የAላህ መልEክተኛ  ‹‹ዱዓE››  ለAላህ ብቻ የሚገባ Aምልኮ 
መሆኑን Eንዲህ በማለት ይገልፁልናል:- 

 ‹‹(ዱዓE) Eርሱ Eራሱ Aምልኮ ነው፡፡›› (Iማሙ Aህመድ፣ ቲርሚዚይ Eና ሌሎችም 
ዘግበውታል)  

 

  ‹‹ሽርክ›› ማለት ለAላህ ብቻ የሚገባን ‹Iባዳ› ወይም Aምልኮ ለሌላ Aሳልፎ 
መስጠት ነው፡፡ ስለሆነም ከላይ የጠቀስናቸውን የተለያዩ የዱዓE ክፍሎች ለነብያት፣ 
ለመላIኮች (ለመላEክት)፣ ለጂኖች (ለAጋንንት)፣ ለሞቱም ሆነ በህይወት ላሉ 
ደጋግ የAላህ ባሮች (ሷሊሆች)፣ ለAላህ ወዳጆች (ወልዮች) … ወዘተ ማዋል ከታላቁ 
ሽርክ ውስጥ የሚመደብ ተግባር ነው፡፡ ፍጡራንን ‹‹ያ ረሱለለላህ! ያ Aሊይ! ያ 
ሰይዳ ፋጢማ! ያ ሁሰይን! ያ Aብዱልቃድር ጀይላኒ! ያ ሰይዳ ዘይነብ! ያ ነጃሺ! ያ 
ኑርሁሰይን! ያ Aብሬት! ያ ቃጥባሬ! ያ Aልከስዪ! ያ ሐጂ Aሊዬ! … ወዘተ Eያሉ 
Aላህ Eንጂ ሌላ ማንም ሊፈፅመዉ በማይችለው ጉዳይ ላይ ለምሳሌ፡- ‹‹ልጅ 
የለኝምና ልጅ ስጡኝ››፣ ‹‹ታምሜያለሁና ፈውሱኝ››፣ ‹‹ተርቤያለሀና ሲሳይን 
ለግሱኝ››፣ ‹‹ተጨንቂያለሁና ከጭንቅ Aውጡኝ››፣ ‹‹ፈርቺያለሁ Eና ከAደጋ 
ጠብቁኝ››፣ ‹‹ከጀሀነም Eሳት  ጠብቁኝ››፣ ‹‹ለጀነት Aብቁኝ››፣ ‹‹Aማላጅ ጠበቃ 
ሁኑኝ›› በማለት Eነሱን መጥራትና መማፀን Eና ድረሱልኝ ማለት በጥብቅ 
የተከለከለ ግልፅ የሽርክ ተግባር ነው፡፡ 
Ø ይህ Aይነቱ ጥሪ ሽርክ መሆኑን ከሚያመላክቱ Eጅግ በጣም በርካታ የቁርዓን 
Eና የሀዲስ መረጃዎች መካከል ጥቂቶቹን ብቻ ለመጠቆም Eሞክራለሁ፡፡ 
Aላህ Eርሱ Eንጂ ሌላ ማንም በማይችለው ጉዳይ ላይ ሌላን Eርዳታ Eንዳንጠይቅ 
ቃል ሲያስገባን Eንዲህ ይላል፡፡  

m     V  U  T  S  Rl ٥ - ١: الفاتحة  
‹‹Aንተን ብቻ Eናመልካለን፤Aንተንም ብቻ Eርዳታ Eንለምናለን›› Aል-ፋቲሀ፡5 
 
 Eንዲሁም Aላህ የሰው ልጆች ከደጋሚ፣ ከመተተኛ Eና ከጠንቋይ፣ ከAጋንንት 
Eና ከሌሎች Eርኩሳን Aካላት ክፋት Eና ሴራ በEርሱ ብቻ Eንዲጠበቁ ያዛል፡፡  

 
 

Aላህ መልEክተኛዉን Eንዲህ Eንዲሉ Aዟቸዋል፡፡  

 m  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

   o  n  m  l     k  jl ٥ - ١: الفلق  
 
 ‹‹ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ክፋት፣ ከሌሊት ክፋት ባጨለመ ጊዜ፤ የተቋጠሩ (ክሮች) 

ላይ ተፊዎች ከኾኑት(መተተኛ) ሴቶችም ክፋት›፣ ከምቀኛም ክፋት በተመቀኘ ጊዜ 
በተፈልቃቂው ጎህ ጌታ Eጠበቃለሁ›› Aል- ፈለቅ 1-5  
 Aላህ ብቻ Eንጂ ሌላ ማንም በማይችለው ጉዳይ ላይ Aንድ ሰዉ ከችግር 
Eንዲያወጣውም ይሁን ጥቅምን Eንዲያስገኝለት ሌላን Aካል ድረስልኝ ብሎ መማፀኑ 
ችግሩን Eንዳማያስወግድለት ወይም ጉዳቱን Eንደማይመክትለት ከመግለፁም ባሻገር 
ይህ ተግባርና Eምነት ክህደት Eንደሆነ ተናገሯል፡፡   

 m   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  E          D      C   B  A
  J            I  H  G  Fl ٦ - ٥: األحقاف  

 ‹‹ከAላህ ሌላ Eስከ ትንሳኤ ቀን ድረስም ለEርሱ የማይመልስለትን (ፍጡር) ከሚለምን 
ሰው ይበልጥ ጰተሳሳተ ማንነው? Eነርሱም ከጥሪያቸው ዘንጊዎች ናቸው፡፡ ሠዎችም 
(በተቀሰቀሱና) በተሰበሰቡ ጊዜ (Aማልክቱ) የEነርሱ ጠላት ይሆናሉ፡፡ (Eነርሱንም) 
ማምለካቸውን ከሀዲዎች ይሆናሉ፡፡›› ሱረቱል Aህቃፍ 5-6  
ዓብዱላህ Iብኑ መስUድ ባስተላለፉት ሀዲስ የAላህ መልEክተኛ Eንዲህ 

ይላሉ ‹‹ ከAላህ  ዉጭ ሌላን Aካል ለAላህ Aጋር Aድርጎ መለመንን 
ሳይተዉ (ተውበት ሳያደርግ) የሞተ ሰው Eሳት ገባ›› ቡኻሪ 
ዘግበውታል 

በሌላ ሀዲስም የAላህም መልEክተኛ Eንዲህ ብለዋል  ‹‹መለመንን ስትፈልግ 
Aላህን ብቻ ለምን፣ Eርዳታንም ብትፈልግ በAላህ ብቻ ተረዳ›› 
ቲርሚዚይ ዘግበውታል 

ለፍጡራን ሥለትን መሳል 
በማህበረሰባችን ውስጥ ከሚንፀባሩቁት የሽርክ Aይነቶች Aንዱ Uለማዎች 

ከታላቁ የሽርክ Aይነት የሚመድቡት  ሥለትን ከAላህ ሌላ ላለ Aካል  
ማድረስ ነው፡፡ ስለት ማለት Aንድ ሰው  በEርሱ ላይ ግዴታ 
ያልሆነበትን ነገር በራስ ተነሳሽነት Eራሱ ላይ ግዴታ ማድረጉ ነው፡፡ 
ይህ ደግሞ ከAላህ በቀር ለማንም የማይፈፀም Aምልኮ መሆኑን 
የሚጠቁሙ የቁርዓንና የሀዲስ መረጃዎች ብዙ ናቸው፡፡ 

Aላህ በሱረቱል ሀጅ Eንዲህ ይላል፡- 

 m  ¡   �l ٢٩: الحج  
 ‹‹ ስለቶቻቸውንም ይሙሉ…›› Aል ሀጅ 29 
በሌላውም የቁርዓን Aንቀፅ Aላህ ደጋግ የሆኑ ባሮቹን ባህሪ ሲገልፅ Eንዲህ 

ይላል፡-  

 m  P  O  N        M  L   K       J  Il ٧: اإلنسان  
    ‹‹ ስለቶቻቸውን ይሞላሉ፤መከራዉ ተሰራጭ የሆነንም ቀን ይፈራሉ ››  Aል-

Iንሳን 7   
 Eናታችን ዓIሻ ባስተላለፉት ሀዲስ ላይ የAላህም መልEክተኛ Eንዲህ ይላሉ፡

-  
‹‹Aላህን ለመታዘዝ (የAላህን ህግ ለመተግበር)  የተሳለ  ሰው ስለቱን ያሟላ፤ 

በAላህ ላይ ለማመፅ (የAላህን ህግ ለመጣስ)  የተሳለ ሰው ግን 
Eንዳይጥስ›› ቡኻሪ ዘግበውታል 

 Eነዚህ የቁርዓን የሀዲስ መረጃዎች Eንደሚጠቁሙት ስለት ከAምልኮት 
Aይነቶች መካከል  Aንዱ ነዉ፡፡ በተለይ በመጀመሪያው Aንቀፅ ላይ 
ስለትን መሙላት ግዴታ መሆኑን በሚያጎላ መልኩ Aላህ ካዘዘ Iባዳ 
መሆኑን ያመለክታል፡፡  

       Aንድን የAምልኮ ክፍል ቅንጣት ታህል Eንከኳ ከAላህ  ሌላ ላለ 
Aካል መስጠት ‹‹ሽርክ››  ነው፡፡  ስለዚህም ስለትን ከAላህ ሌላ 
ለፍጡራን  ማድረስ  ከIስላም የሚያስወጣ የሽርክ ተግባር ነው፡፡  

2 
3 



 

 

  ሸፈዓ(ምልጃ) ሁሉም የAላህ ነዉና ከEርሱ ብቻ ነዉ የሚለመነዉ፡፡ Aላህ Eንዲህ 
ይላል፡- 

 mg  f  e  d      l٤٤: الزمر                  
 ‹‹ምልጃ መላዉም የAላህ ብቻ ነዉ››  ዙመር 4 

    Aላህ  በተለያዩ  Aንቀፆች  የምልጃን  መስፈርቶች  ጠቅሷል፡፡  
 - Aማላጁ  የAላህን ፍቃድ ማግኘት ይኖርበታል ፡፡በዚህም Aላህ ክብርን ይለግሰዋል፡፡  

m ±   °   ̄ ®  ¬  «  ªl ٢٥٥: البقرة               

 ‹‹ያ Eርሱ ዘንድ በEርሱ ፍቃድ ቢሆን Eንጂ የሚያማልድ ማነዉ? (ማንም የለም)›› Aል-በቀራህ 255 
- ከምልጃ ተጠቃሚ መሆን የሚችለዉ Aላህ የፈቀደለት Eና ንግግሩን የወደደለት 
ብቻ ነዉ፡፡  

m  ̄     ®  ¬  «     ª  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £    °l ١٠٩: طه  
 ‹‹በዚያ ቀን ለEርሱ Aል-ረህማን የፈቀደለትና ቃሉንም የወደደለትን ሰዉ ቢሆን 
Eንጂ ምልጃ (Aንድንም) Aትጠቅምም››  ጣሀ 109  
- ከምልጃ ተጠቃሚ መሆን የሚችለዉ Aላህን በብቸኝነት የሚያመልክና  ከሽርክ 
የራቀ ሙወሂድ ብቻ ነዉ፡፡  

 mÀ  ¿  ¾  ½    ¼      »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³    Ál ٨٦: الزخرف  

 ‹‹Eነዚያም ከAላህ ሌላ የሚያመልኳቸዉ Aነርሱ የሚያዉቁ ሆነዉ በEዉነት(ከAላህ 
በቀር በEዉነት የሚመለክ Aንደሌለ)  ከመሰከሩት በስተቀር ምልጃን Aይችሉም››  
ዙኽሩፍ 86 
Aቡ ሁረይራ ነብዩን ‹በEርስዎ  ሸፋዓ  በጣም ተጠቃሚ የሚሆነዉ ማን ነዉ? 
በማለት ሲጠይቃቸዉ ‹ከልቡ በIኽላስ ላ Iላሀ Iለላህ ያለ ሰዉ› በማለት 
መለሱለት፡፡ (ቡኻሪ ዘግበዉታል) 
  በAላህ የሚያሻርክ ምልጃ ሊጠቅመዉ Aይችልም፡፡ የምልጃ ተጠቃሚ የሚያደርገዉ 
ተዉሂድ ነዉ፡፡ ታዲያ Eንዴት ሽርክን በመፈፀም የምልጃ ተጠቃሚ ለመሆን 
ትሞክራላችሁ? 
  Aንድ የAምልኮ ተግባር (Iባዳ) በማንኛም ሁኔታ ከAላህ ሌላ ላለ Aካል ሊፈፀም 

Aይገባም ለፍጡር ከተሰጠ ግን ያ Aካል ለAላህ Aጋር ተደርጎ ተይዟል ማለት 
ነዉ፡፡ ስለዚህ ለEነርሱ የምትፈፅሙት Aምልኮ የሽርክ ተግባር ነዉ፡፡ 

   ይህ Aይነቱ ምክንያት በመካ የነበሩ ሙሽሪኮች (Aጋሪዎች) ለመልEክተኛው  
ሲሰጡት የነበሩት የተለመደ ምላሽ ነው፡፡ ሆኖም ግን ይህ ምላሻቸዉ ለEነርሱ 
የተሰጣቸዉን የሙሽሪክነት ብይን Aልቀየረዉም፡፡ Aላህ ይህንን Eውነታ 
በማስመልከት Eንዲህ ይላል፡-  

 m  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a   ̀   _  ~  }  |  {
  y  x                  w   v  u  t   s  r     q  pol ٣: الزمر  

 ‹‹Eነዚያም ከርሱ ሌላ (Aማልክትን) ረዳቶች Aድርገዉ የያዙት ‹ወደ Aላህ ማቃረብን 
Eንዲያቃርቡን Aንጅ ለሌላ Aናመልካቸውም› ይላሉ፡፡ Aላህ Eርሱ ውሸታም ከሀዲ 
የሆነን Aያቀናም›› Aል-ዙመር 3  

በሌላም Aንቀፅ Aላህ Eንዲህ ይላል፡- 

 m ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r

   ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨  §l ١٨: يونس  
‹‹ ከAላህም ሌላ  የማይጎዳቸውን የማይጠቅማቸዉንም ያመልካሉ፡፡ ‹Eነዚህም Aላህ 

ዘንድ Aማላጆቻችን ናቸው› ይላሉ፡፡ በሰማያትና  በምድር ውስጥ የማያውቀው ነገር 
ኖሮ Aላህን ትነግሩታላችሁን? በላቸው፤ (Aላህ) ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ! ላቀም›› 
ዩኑስ 18 

        ይህ የሙሽሪኮች ምክኒያት መሆኑ ከታወቀ ከነሱ መንገድና Eምነት መራቅ 
ግዴታችሁ ነዉ፡፡ 

 
ሌሎችም ከተዉሂድና ከሽርክ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ብዙ ነጥቦች Aሉ፡፡ 

Aያንዳንዱ ሙስሊም Eምነቱን ከAፍራሽ ነገሮች ይጠብቅ ዘንድ ሊያዉቃቸዉ ይገባል፡፡ 
ለዚህ ደግሞ ተዉሂድን የሚያብራሩ መፃህፍትን መማሩ ወሳኝ ነዉ፡፡ Aላህ 
Eምነታችንን ከሽርክ ጠብቀን፣ Eዉነተኛ ተዉሂድ ላይ የምንሞት ያድርገን፡፡  

 
 
 
 

‹‹Aላህ ሆይ! Eያወቅኩ Aንዳችን  ከAንተ ጋር ከማሻረክ በAንተ 
Eጠበቃለሁ፤ ለማላውቀውም ከAንተ ምህረት Eጠይቃለሁ›› 

  
Iማሙ ሀኪም የዘገቡት  

 

ለደጋግ የAላህ ባሮች ፣ለመላEክት፣ ለሙታኖች፣ ለጂኖችና  ለመሳሰሉት መሳል ግልፅ 
የሆነ የሽርክ ተግባር ነዉ፡፡ 

ለፍጡራን ማረድ 
   ከታላቁ የሽርክ Aይነት Aንዱ ከAላህ ሌላ ለነብያት፣ ለጂኖች(Aጋንንት)፣ ለተለያዩ 
ጣOታት፣Aድባራት፣ ወልዮች… ማረድ ነው፡፡ Eርድን ለAላህ  ብቻ በማድረግ ወደ 
Aላህ መቃረብ Eንደሚገባ፤ በAንፃሩም ከAላህ ሌላ ላለ ለማንኛዉም Aካል ማረድ 
ሽርክ መሆኑን የሚያስረዱ የቁርዓንና የሀዲስ መረጃዎች ብዙ ናቸዉ፡፡ ይህም፤ Eርድ 
ከዚህ በፊት Eንዳየናቸዉ የሽርክ Aይነቶች ሁሉ ለAላህ ብቻ የሚገባውን Aምልኮ 
ለሌላ መስጠት በመሆኑ ነው፡፡ ከመረጃዎቹም መካከል የተወሰኑት Eንደሚከተሉት 
ይነበባሉ፡-  

 m  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £l 
١٦٣ - ١٦٢: األنعام  

 ‹‹ስግደቴ፣ Eርዴም፣ ሕይወቴም፣ ሞቴም ለዓለማት ጌታ ለAላህ ነው በል፡፡ ለርሱ 
ተጋሪ የለውም በዚህም (Aላህን በማጥራት) ታዘዝኩ›› Aል Aንዓም 162-163 
በሌላውም የቁርዓን Aንቀጽ Aላህ(ሱ.ወ) Eንዲህ ይላል፡-  

 m   }     |  {  z  y  x  w    vl ٢ - ١: الكوثر  
  ‹‹Eኛ በጣም ብዙ በጎ ነገሮችን ሰጠንህ፤ ስለዚህ ለጌታህ ስገድ፤ ለርሱም (በስሙም) 
Eረድ›› Aል-ከውሰር 1-2 
ዓሊይ Iብኑ Aቢጣሊብ Eንዳስተላለፉት የAላህ መልEክተኛ Eንዲህ ብለዋል፡- 
‹‹ከAላህ ሌላ ላለ Aካል ያረደን ሰው Aላህ ከEዝነቱ ያርቀው›› ሙስሊም ዘግበውታል 
ይህ ሲባል ወደ Eነሱ ለመቃረብ ሲባል ማረድ ማለት ነዉ Eንጂ በነርሱ ስም ማረድ 
ማለት Aይደለም፡፡ በነርሱ ስም የታረደ ከሆነ በወንጀሉ ላይ ወንጀል በክህደት ላይ ሌላ 
ክህደት ነው የሚሆነው፡፡ 

ከAደጋ ለመጠበቅ የሚንጠለጠሉና የሚጠለቁ ነገሮች 
  

 በብዙ ማህበረሰቦች ዉስጥ ከተዛመቱ Aደገኛ የሽርክ ተግባሮች መካከል በሰዎች፣ 
በEንስሳት፣ በቤቶችና በመኪኖች ላይ የቡዳ (የAይነናስ) Aና ከማንኛዉም Aደጋ 
የጠብቃል፣ ገበያን ያደራል፣ ጥሩ Aድል ያስገኛል …ወዘተ በሚል የሚንጠለጠሉና 
የሚታሰሩ የሚጠለቁ ነገሮች ሁሉ Eዚህ የሽርክ Aይነት ዉስጥ ይካተታሉ፡፡ ይህንን 
በተመለከተ ከUቅባህ Iብኑ ዓሚር በተላለፈው ሀዲስ ላይ የAላህ መልEክተኛ Eንዲህ 
ይላሉ፡- ‹‹ኸረዝ›› (Eርዝ በመባል የሚታወቀውን) ያንጠለጠለ ሰው ጉዳዩን Aላህ 
Aያሟላለት፤ ‹‹ወደዓ›› (Eንደ ዛጎል ያለን)  ያንጠለጠለ ሰው Aላህ Eረፍት 
Aይስጠው›› በሌላ ዘገባም Eንዲህ ብለዋል፤ ‹‹ኸረዝን (Eንደ Eርዝ ያለን) ያንጠለጠለ 
ሰው በAላህ ላይ በEርግጥ Aጋርቷል››  
የሁለቱንም ሀዲሶች Iማሙ Aህመድና ሀኪም ዘግባዋቸዋል፡፡ ሆኖም ይህ 
ከሚንጠለጠሉ ነገሮች ጋር የተያያዘው የሽርክ Aይነት ከIስላም ከሚያስወጣዉ ታላቁ 
ሽርክ ዉስጥ የሚካተተው Aንጠልጣዩ ወይም Aጥላቂው ግለሰብ በዚህ ነገር ላይ 
ካለው Eምነት Eንፃር ነው፡፡ ይህም ማለት፤ ይህ ሰዉ ‹ያንጠለጠለዉ፣ ያሰረዉ 
ወይም ያጠለቀዉ ገመድና መሰል ነገር በራሱ ጥቅምን ያመጣልኛል ወይም ከጉዳት 
ይጠብቀኛል ብሎ ከሆነ ታላቁ ሽርክ ውስጥ የሚካተት ሲሆን፤ ነገር ግን 
Eንደምክንያት ወይም ሰበብ ይሆናል በሚል ከሆነ ከ ትንሹ የሽርክ Aይነት የሚመደብ 
ይሆናል፡፡ ትልቁም ይሁን ትንሹ ሽርክ Aደጋዉ የከበደ፣ የAላህም ዛቻ የበረታበት፣ 
ከወነጀሎች ሁሉ የከበደ በመሆኑ ከሁለቱም የሽርክ Aይነቶች መራቅ የግድ ይላል፡፡ 

ምልጃና የሙሽሪኮች ብዥታ 

 Eዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ጉዳይ፤ ብዙዉን ጊዜ ከAላህ ሌላ ወልዮች ናቸው 
ብለው የሚያስቧቸውን ሰዎች የሚማፀኑ ለEነርሱም ሌሎች የAምልኮ 
ተግባራትን የሚያዉሉ ሰዎች ከጥንት ጀምሮ ለስራቸዉ ህጋዊነት Eንደ መረጃ 
የሚጠቅሱት  የሸፈዓ(ምልጃ) ጉዳይ ነዉ፡፡  

 Eንዲህም ይላሉ፡- ‹‹Eኛ Eነዚህን Aካላት ስንለምናቸው፣ ድረሱልን፣ ጠብቁን 
ስንላቸው Eንዲሁም Eርድንና ስለትን ለነርሱ ስናደርግ Eነርሱን 
ማምለካችን ሳይሆን Eኛ ወንጀለኞች ስለሆንን Eነርሱ ደግሞ ሷሊህ 
ደግ የAላህ ባሮች ስለሆኑ ወደ Aላህ Eንዲያቃርቡን ሸፈዓ Eንዲሆኑን 
ብለን ነው››፡፡ ለዚህ ብዥታቸዉ በብዙ Uለማዎች ዝርዝር ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ 
ጥቅል ምላሽ ለመስጠት፡-        
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ዝግጅት 


Aቡ ዓብዱልሙሀይሚን 

 m  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j
   z  y  x  wl ٧٢: المائدة  

 ‹‹Eነሆ! በAላህ የሚያጋራ ሰው Aላህ 
በርሱ ላይ ጀነትን በEርግጥ Eርም 
Aደረገ፤ መኖሪያውም Eሳት ናት፤ 
ለበዳዮችም (ለAጋሪዎችም) ምንም 
ረዳቶች የሏቸውም›› Aል ማIዳህ 72  


