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(ዕሇታዊ ፕሮግራም) 
 

የፕሮግራሙ ዒሊማ፡- 

  ማንኛውም ፆመኛ የረመዳንን ወር እያንዳንዱን ቀን እንዲሁም ሰዒት አሊህን 

በመገዛትም ሆነ ላልችን መበጥቀም እንዴት መጠቀም እንደሚችሌ ሇማስረዳት የተዘጋጀ 

ማሳያ ነው፡፡ 

- ዒብደሊህ ቢን መስዐድ (አሊህ ስራውን ይውደድሇትና) እንዲህ ይሌ ነበር ‹‹ዕሇቱን 

ሣሌጠቀምበት ዕድሜዬ እየቀነሰ ሥራዬ ሳይጨምር ፀሀይ ከምትጠሌቅበት ቀን የበሇጠ 

የሚቆጨኝ ምንም ነገር የሇም›› 

- ኢማሙ አአነኸሚም የረመዳንን አንድ ቀን ትሩፊት ሲገሌፁ እንዲህ በማሇት ነበር የሚገሌፁት 

‹‹ ረመዳንን አንድ ቀን መፆም ላሊ ጊዜ ሺ ቀን ከመፆም ይበሌጣሌ፤ በእሇቱም (ሱብሀነሊህ) 

አሊህ ጥራት ይገባው ማሇትም በላሊ ቀን ሺህ ጊዜ ከማሇት ይበሌጣሌ፤ በእሇቱም አንድ ረከዒ 

መስገድ ከላሊ በሺህ ይበሌጣሌ፡፡›› 

- ውድ ወንድም እና እህቶች በተቻሇ መጠን ማንም ወደ አሊህ ራህመት (እዝነት) ሳይቀድመን 

ከሁለም ይበሌጥ ቀዳሚ ሌንሆን ይገባሌ፡፡ አሊህ ሇመሌካሙ ሁለ ያድሇንና፡፡ 

ከሱቢህ በፉት ተመራጩ ተግባር 

-  ሁሇት ረከዒ ቢሆንም እንኳ ተሐጁድ (የሇሉት ሰሊት) መስገድ አሊህ እንዲህ ይሊሌ ‹‹እርሱ 

የመጨረሻይቱን ዒሇም (ቅጣት) የሚፇራ፣የጌታውንም ችሮታ የሚከጅሌ ሲሆን በላሉት 

ሰዒቶች ሰጋጅና ቋሚ ሆኖ ሇጌታው የሚገዛ ሰው (እንደ ተስፊ ቢሱ ከሓዲ ነውን በሇው)›› 
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መሌዕክተኛውም (የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን)እንዲህ ይሊለ 

‹‹ በላሉት ተነስቶ ቤተሰቦቹንም ቀስቅሶ በጋራ ሁሇት ረከዒ ከሰገዱ አሊን ብዙ ካወደሱ 

(አወዳሽ) ይመዘገባለ›› (አቡ ዳውድ፣ነሳዑና ኢብኑ ማጃህ ዘግበውታሌ) 

- ሰሌት ቢኑ አሽየም የተባ ሰው ላሉቱን ሙለ ይሰግድ ነበር በሰሀር(ከሱቢህ በፉት ባሇው 

ሰዒት) እንዲህም ይሌ ነበር ‹‹አምሊኬ! እንደ እኔ ያ ጀነትን ሉፇሌግ አይገባም ነገር ግን 

በእዝነትህ ከእሳት ጠብቀኝ›› 
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- አሊህን የማመሌክ ፇቅድ (ኒያ) ኖሮት በተጨማሪም ሱናን ተግባራዊ ከማድረግም አንፃር በማስ 

ሱሁርን (ፆም ማሰሪያ) መብሊት፡፡ ይህም መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) አንዲህ ስሊለ ነው ‹‹ ስሁር 

ተመገቡ (ብለ) ስሁር መብሊት በረካ አሇውና›› (ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ) 

- ሱቢህ አዛን እስከሚሌ ኢስቲግፊር ከአሊህ መጠየቅ አሊህ ስሇ መሌካም አማኞች ባህሪ ሲገሌፅ 

እንዲህ ይሊሌና ‹‹ በላሉት መጨረሻዎችም እነሱ ምህረትን ይሇምናለ›› አዝ-ዛሪያት 18 

 

 

ፇጅር ከደረሰ በሀኋሊ ተመራጩ ተግባር 

- ሇአዛኑ ተገቢውን መሌስ ከሰጠ በኋሊ የሱቢህ ሱናን ሁሇት ረከዒ መስገድ፡፡ ይህንን 

በማስመሌከት ነብያችን እንዲህ ብሇዋሌ፡፡ ‹‹የሱቢህ (ሱና) ሁሇቱ ረከዒዎች ከዱንያና በውስጧ 

ካለት ይበሌጣለ›› (ሙስሉም ዘግበውታሌ) 

- ሱቢሂን ሇመስገድ በጊዜ መስጅድ መገኘት፣ ነብያችን (የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ 

ይሁን) እንዲህ ብሇዋሌና ‹‹ የዑሻእ ሰሊትና የሱቢህ ሰሊትን (በጀመዒ መስገድ) ያሇውን ምንዳ 

ቢያውቁ ኖሮ እየዳኹም (በጉሌበታቸው እየተጓዙ) ቢሆን ይጡ ነበር›› (ቡኻሪና ሙስሉም 

ዘግበውታሌ) 

- ኢቃም እኪሌ ድረስ ዱዒእ በማድረግ፣ ወይም ቁርዒንን በመቅራን አጊዜውን መጠቀም፡፡ ነብዩ 

(ሰ.ዏ.ወ) ‹‹ከአዛንና ኢቃም መካከሌ ዱዒእ አይመሇስም (ተቀባይነት ያገኛሌ)›› ብሇዋሌና 

(አህመድ፣ቲርሚዚና አቡዳውድ ዘግበውታሌ) 

- ከሰሊቱ በኋሊ አሊህን ሇማወደስ (ዚክር ሇማድረግ) መቀመጥ ሇምሳላ፡-የጧት ውዳሴን ፀሀይ 

እስኪወጣ ድረስ ነብያችን (የአሊህ ሰሊትና ሰሊም በሳቸው ሊይ ይሁን) ሱቢህን ከሰገዱ በኋሊ 

እግራቸውን አጣጥፇው ፀሀይ በደንብ እስክትወጣ ድረስ ይቀመጡ ነበር፡፡ (ሙስሉም 

ዘግቦታሌ) 

- ይህንን ጊዜ በዚክር (አሊህን በማወደስ) ማሳሇፍ የተወደደ መሆኑን በርካት የዲን ሉቃውንቶች 

ገሌፀዋሌ፡፡ 

- ይህ ተግባር የቀደምት አበው (ሰሇፎች) ሌምድም ነበር፡፡ 

- ሁሇት ረከዒ የተሟሊ ሀጅንና ዐምራን ምንዳ በማሰብ መስገድ፡፡ ይህንንም በተመሇከተ ተወዳጁ 

የአሊህ መሌዕክተኛ እንዲህ ብሇዋሌ ‹‹ሱቢህን በጀመዒ የሰገደ ከዚያም ፀሀይ እስክትወጣ ድረስ 

ተቀምጦ አሊህን ያወደሰ ቀጥልም ሁሇት ረከዒ የሰገደ ሌክ የተሟሊ የሀጅ የዐምራ ምንዳ 

ይቆጠርሇታሌ›› 
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- እሇቱ (ቀኑ) የተባረከ እንዲሆንሌህ አሊህን መማፀን፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ‹‹አሊህ ሆይ! የዚህ ቀን 

ኸይሩን (መሌካሙን) ድለን ብርሀኑን በረከቱንና ቅናቻውን እሇምንሀሇሁ፡፡ በውስጡም ሆነ 

ከርሱ በኋሊ ካሇው ክፈ ነገር በአንተ እጠበቃሇሁ›› ይለ ነበር፡፡ (አቡዳውድ ዘግበውታሌ) 

- ቀኑን ሙለ መሌካም ሇመስራት ማቀድና መወሰን 

 

 

ከዚህ በኋሊ ተመራጩ ተግባር 

1. ጊዜ ካሇ ትንሽ እረፍት መውሰድ ምንዳውን ግምት ውስጥ በማስገባት ሙዒዝ (ሰሊህ 

ስራውን ይውደድሇትና) ‹‹ (ሇሰሊት) መቆሜን እንደማስበው ሁለ መኝታዬንም አስባሇሁ 

(ምን አገኝበታሇሁ ብዬ አስባሇሁ)›› ይሌ ነበር፡፡ 

2. ወደ ስራ ወይንም ወደ ትምህርት መሄድ 

3. ቀኑን ሙለ አሊህን እያወደሱ ማሳሇፍ (በስራ ቦታም ይሁን በላሊ ስፍራ) 

4. የእሇቱን ሰደቃ (ሌገሳ) መፇፀም የመሊኢኮችን ዱዒእ ግምት ውስጥ በማስገባት ‹‹ አሊህ 

ሆይ! ሇጋሽን ምትክ ስጠው የሚሇውን ዱዒእ 

ዙሁር ሲደርስ ተመራጩ ተግባር 

- አዛን በሰማ ጊዜ መሌስ መስጠትና ዙህርን በጊዜውና በጀመዒ መስገድ በጊዜ በመምጣትን 

ቅዱመ ዝግጅት በማድረግ  ኢብኑ መስዐድ (አሊህ ስራውን ይውደድሇትና) እንዲህ ይሌ ነበር 

‹‹ረሱሌ (ሰ.ዏ.ወ) የቅናቻን ፇሇግ አስተምረውናሌ፣ ከቅናቻ ፇሇጎችም መካከሌ አዛን በተባሇበት 

መስጅድ ውስጥ መስገድ ነው፡፡ (ሙስሉም ዘግበውታሌ)   

ከዏሱር በኋሊ ተመራጩ ተግባር 

ዏስርን መስገድ ከዚያ በፉት አራት ረከዒ ሱና መስገድ  ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ‹‹ከዏስር በፉት አራት 

ረከዒ የሰገደ ሰው አሊህ አዘነሇት›› ብሇዋሌና (አቡዳውድና ቲርሚዚ) 

- መስጂድ ውስጥ ጥሩና ጠቃሚ ምክር የሚሰጥ ከሆነ ምክሩን ማድመጥ 

የተሇያዩ መሌካም ተግባራት 

1. አሊህን ሇማወደስ (ዚክር) ሇማድረግ ወይም እሇታዊ የቁርዒን ድርሻን ሇመቅራት መስጂድ 

መቀመጥ 

2. ባበት አካባቢ በመስጅድም ይሁን በቤት ውስጥ ማፍጠሪያ ማዘጋጀት ወ.ዘ.ተ 

በርካታ መሌካም ስራን መፇፀም  

ከመግሪብ በፉት ያሇ 

ተመራጭ ተግባራት 



ፆመኛ የሆነ ሰው ሉተገብራቸው የሚገቡ ተመራጭ ተግባራት (ዕሇታዊ ፕሮግራም) 

4 
ኢብኑ መስዑድ ኢስላሚክ ሲንተር 

አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ 
www.nesiha.org 

- መግሪብ ከመድረሱ በፉት በዱዒእ መወጠር ምክንያቱም የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) እንዲህ 

ስሊለ ‹‹ሶስት አይነት ሰዎች ዱዒቸው ተመሊሽ አይሆንም (ተቀባይነት ያገኛሌ)›› 

ከተጠቀሱትም መሀሌ አንዱ ‹‹ፆመኛ የሆነ ሰው እስኪያፇጥር›› ቲርሚዚ 

- ማፍጠሪያ ሲደርስ በቴምር እሸት ወይም በቴምር ነጠሊ በሆነ ቁጥር ማሇትም (1፣3፣5…) 

አድርጎ ማፍጠር አፍጥረው ሲጨርሱ የሚባሇውን ዚክርና ዱዒእ አሇመዘንጋት 

ትርጉሙ ‹‹ ጥሙ ጠፊ፣ ደም ስሮችም ራሱ፣ በአሊህ ፍቃድም ምንዳው ፀና›› (አቡዳውድ 

ዘግበውታሌ) 
 

ወቅቱ ከገባ በኋሊ ተመራጩ ተግባር 

- የመግሪብ ሰሊት በመጅድ በጀመዒ ሇመስገድ በጊዜ በመገጠትና ከአዛንና ኢቃም መሃሌ ዱዒ 

ማድረግ  

- ሱና መስገድ 

- ከቤተሰብ ጋር ተሰብስቦ በአንድ ማእድ ሊይ በመሆን ማፍጠር፡፡ አሊህ በሰሊምና በጤና ዕሇቱን 

ሇማጠናቀቅ የበቃንን ጌታ በማመስገንና ቤተሰብን ከማስደሰትም ጋር፡፡ 

- ኢሻእንና ተራዊህን በጀመዒ ሇመስገድ የተሇያዩ ቅድመ ዝግጅቶችን ማድረግ እንደምሳላም፡- 

ውዱዕ ማድረግ ሽቶ መቀባት (ሇወንዶች ጥሩና የፀዳ ሌብስ መሌበስና ወ.ዘ.ተ 

- ያሇውን ምንዳ ግምት ውስጥ በማስገባት ወደ መስጅድ መጓዝ 

ከኢሻዕ በኋሊ ተመራጩ ተግባር 

- ተራዊህን ከኢማሙ ጋር አሟሌቶ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ መስገድ 

- ምንም እንኳ ኢማሞቹ ከአንድ በሊይ ቢሆኑም ረከዒው ቢበዛም አብሮ ማጠናቀቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

መሌዕክተኛው (ሰ.ዏ.ወ) እንዲህ ብሇዋሌ ‹‹ኢማሙ ሰሊቱን እስኪያጠናቅቅ አብሮት የሰገደ 

ላሉቱን እንደቆመ ይፃፍሇታሌ›› 

ላልች ረመዳን ውስ ሉተገበሩ የሚችለ ተግባራት 

- ዚያራ(ዘመድ ፣ጎረቤት ፣ጓደኛ እንዲሁም በሽተኛ) 

- አንዳንድ የዳዕዋ ፐሮግራሞችን መፇፀም 

- ራስን መገምገም 

- ቤተሰብን ማስተማር 

- እና መሰሌ መሌካም ተግባራትን መፇፀም 
 
 

አቡ አብደሊህ (ሙሀመድ ሀሰን)  

 


