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መእተዊ 
 

ምስጋና ነቲ ክቡርን ልዐልን ዜኾነ ጎይታና ዜተገበኦ ይኹን፡፡ እቲ 
ነዙ ሰፉሕ ዒለም (ዩኒቨርስ) ግነየ (ዜመስረተ) ዜኾነ፡፡ ንወዴሰብ 
ብዜተራቀቐ ጥበብ ፇጢርዎ፡፡ ምእንታን ንዕኡ ክግዚእ ዴማ 
ሃይማኖት ዜበሃል ነገር ኣዋቂርሉ፡፡ ከምእዉን ኢኽላስ (ስራሕኻን 
ንኣላህ ምንፃህ) ተቅዋ (ንዕኡ ምፍራሕን) ዜበሉ ነገራት እዉን 
ኣምሂሮም፡፡ 
ናይ ኣላህ ሰላምን ርህሄን ኣብልዕሊ ቶም ካብ ኩሉ ፍጥረታት 
ንላዕሊ ብሩህን ምልኩዐን ዜኾኑ ነቢ ሙሓመዴ(ሰ.ዏ.ወ) 
ይዉረዴ፡፡ ብርግፅ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) እኹል ናይ ተቅዋን ኢኽላስን 
መምህርን ኣርኣያን ኔሮም፡፡ 
* በዙ ኾነ በቲ ናይ ወዴሰብ ህይወት ምህላቅ ይተሪፍ ኢዩ፡፡ ሓዯ 
መዒልቲ ንናይ ሕዴሕዴ ሰብ ፀሓይ ካብ ምዕራባ ኣይቐርን፡፡ እቲ 
ቀንዱ ቁም ነገር ግን እቲ ህይወት ከመይ ይሓልፍ ክትብል ኢዩ፡፡ 
ንአላህ እናፇራሕኻ ንዕኡ ጥራይ ኢልካ ብኢኽላስ ስራሕቲ 
እናተግበርካ ይሕሽ ወይስ ብመሃይምነትን ፣ ሱቕ ኢልካ 
እናዒንዯርካ ምሕላፍ ይሕሽ? ዜብል ኢዩ፡፡ 
* ወዴሰብ ናብ እዚ ዒለም ካብ ዜመፅእ ጀሚሩ ኣብ ጎንታቱ ለዉ 
ነገራት እዉን እናመተ ምዕዚብ ካብ ዜጅምርን እንታይ ዜወሰድ 
ትንህርቲ ኣሎ? ኣብዚ ዒለም ዜተፇጠረሉ ብሓቂ ብይ ዒላማ 
ዴዩ? እዚ ዒለም ንባዕላ እንተኾነትስ? ንሙን አላህ ካብ ወዴሰብ 
ዜዯልዮ ነገርከ እንታይ ኢዩ? በቃ ከም ዴሌቱ እናዒንዯረ ሓሊፈ 
ዴሕሪኡ ሞት ዜበሃል መፂኡ ናብ በዒል ክልተ ወይ ኣርባዕተ 
እመት ጉዴጓዴ ምስ ኣፅዯፎ ናይዙ ሰብ ጉዲይ ኣብቂዐ ዴዩ? ናይዚ 
ህይወት ዒላማኸ እዙ ጥራይ ዴዩ? በሊዕና ሰቲና ከም ዴሌትና 
ዒንዱርና ካብኡ ሙàት ጥራይ? ታይዯኣ! እዙ ሰብ ኣብዚ ዒለም  
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ንዜተውሃበቶ ህይወት ትርጉም ፣ መቐረት ለዋ ክትኸዉን 
ንዒላማ እዉን ሙሉእ ክኸዉንን ዜዯሊ ዜንተኾይኑ መጀመርያ 
ምስ ኣላህ ክፊለጥ ኣለዎ፡፡ ዴሕሪዙ ንዕኡ ጥራይ እናተገዜኦ 
ብንፅሁነት ዜተቃመመ ሰናይ ስራሕቲ እናሰርሐ ተቕዋ ዜበሃል 
ጋቢ ክጉልበብ ኣለዎ፡፡ ንሙኑ እዙ ተቅዋ ዜበሃል ነገር እንታይ 
ኢዩ? ተቅዋ ማለት ኣብ ሞንጎ ጎይታን ባርያን ሎ ረኽቦም 
ብፀልማት ዜዒግቱ ነገራት ኣልጊሱ እቲ ባርያ ናብ ጎይትኡ ብሰናይ 
ስራሕቲ ኣንፂሁ(ብኢኽላስ) እናተግበረ (እናሰርሐ) ቕረቦን በዙ 
ዴማ ዉታሪ ንክኸዉን ጥንካረ ዜህቦን ኢዩ፡፡ 
ስለዙ ተቅዋ (ንኣላህ ምፍራሕ) ዜበልናዮ ነገር ኣብ ዜተወሰነ ግዛ 
ጥራሕ ወይ ዴማ ኣብ ገለገለ ናይ ኣምላኽ ዒይነታት ጥራሕ 
ተግቢርናዮ ኣብ ካልእ ግዛ ዴማ ኣየዴልን ኢልና ንሓዴጎ ነገር 
ኣይኮነን፡፡ እ ዯኣስ ኣብ እምነትና ፣ ዑባዲናን ምስ ካልኦት 
ፍጡራት ኣብ ዜህልወና ማሕበራዊ ረኽቢን ብሓፂሩ ኣብ ኩሉ 
ዒይነት ናይ ህይወት መዲይ (ጉዲይና) ኣብ ሕዴሕዴ ናይ 
ህይወትና ቅፅበት ኣዴላዩን ኣገዲስን ዜኾነ ነገር ኢዩ፡፡ ሓዯሰብ 
ተቅዋ ኣለዎ ክንብል እንተኾይና እቲ ሰብ ምስ ናይ ዒለማት ጎይታ 
ዉታሪ ዜኾነ ሰናይ ረኽቢ እንተሃልይዎን ናቱ ፇታዊ እዉን 
እንተኾይኑን ከም ዜኾነ ክንፇልጥ ኣለና፡፡ 
ብኻሊእ ኣገላልፃ ዴማ ኢኽላስን (ስራሕኻ ንኣላህ ምንፃ) ተቅዋን 
(ንኣላህ ምፍራሕ) ማለት እቲ ሙሽጣዊ እንታይነትና (ስብእናና) 
ካብ ዜተፇላለዩ ሕማማት ምፅራይ ፣ ብናይ ኣላህ ሓይሊ ዴማ 
ሰናያት ስራሕቲ ምስራሕና ዑባዲ ብምስራሕ ዴማ ልብና ብራህዋ 
ዜተመለአት ምግባርን ኢዩ፡፡ ነዚ ከምዙ ዒይነት ዯረጃ ዜበፀሐት 
ልቢ እዙ ዜስዕብ ቁርኣን ዒንቀፅ ከምዙ ይገልፃ፡- 
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 فَ َوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ۚ  َأَفَمن َشَرَح اللَُّو َصْدرَُه ِلْْلِْسََلِم فَ ُهَو َعَلٰى نُوٍر مِّن رَّبِِّو 
[٢٢] ُأولَِٰئَك ِفي َضََلٍل مُِّبيٍن ۚ  قُ ُلوبُ ُهم مِّن ِذْكِر اللَِّو   

    ኣላህ ኣፍ ልቡ ብኢስላም ስፇሐሉን ፣ ንሱ ኸኣ ካብ ጎይትኡ 
ኣብ ብርሃን ዜኾነ (ልቡ ከም ዜነቐፀ ዴዩ?) ልብታቶም ካብ 
ምዜካር ኣላህ ዜነቀፁ ወይለኦም ፣ ንሳቶም ኣብ ግልፂ ስሕተት 
ኢዮም(22) (ዘመር-22). 
ብርግፅ ናይ ከምዙኣ ዒይነት ልቢ ሰብ ዋና ንኽንከዉን ካብቲ 
ዜረኸሰ ተስፊን መንፇሳዊ ፀልማትን ካብ ዜጉልብቡ ስጋዊ ህርፇት 
ክንፀሪ ኣለና፡፡ እቲ ክቡር ኣላህ ኣብዙ ናይ መንፇስሳዊ ቃልሲ 
ከቢዴነቱ ኪሩ ነገር ግና ኣብዙ ቃልሲ ተዒዋታይ ንዜኸዉን ሰብ 
ኣብደንያ ኮነ ኣብ ቀፃሊት ዒለም ዉዱ ከም ዜሽልም ነቲ ኣብዙ 
ቃልሲ ዜተሸነፇ (ዜተሳዕረ) ዴማ ኪሳራ ከም ሐንግጦን ብኸምዙ 
የፍልጠና፡- 

َىا [٢]َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَىا [١]َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا  َهاِر ِإَذا َجَلَّ [٣]َوالن َّ  
َماِء َوَما بَ َناَىا [٤]َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَىا  [٦]َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَىا [٥]َوالسَّ  
َلَح َمن زَكَّاَىا [٨]َفأَْلَهَمَها ُفُجورََىا َوتَ ْقَواَىا [٧]َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَىا  َقْد َأف ْ

[١٠]َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَىا [٩]  
- ብፀሓይን (ግርማ) ብርሃንን ይምሕል(1) ብውርሒ እዉን ምስ 
ሰዒባ(2) ብቀትሪ ግርማ(ፀሓይ) ምስ ገለሃ(3) ብለይቲ (ብፀልማቱ) 
ምስ ሸፇና(4) ብሰማይ ብዜሃነፃ (ጎይታ)(5) ብምዴሪ ብንፀፊ (6) 
ብነፍሲን ብዜስረሓን (7) ሕንጋዯኣን ጥንቃቐኣን ብፍለጣ (ኣላህ 
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ይምሕል) (8) (ካብ ሓጢያት) ንፀሃ ብርግፅ ተዒዊቱ(9) 
(ብሓጢያት) ዜሓበኣ ብርግፅ ፇሺሉ(10)(ኣል ሸምስ 1-10) 
* ጀላሉዱን ሩማ ዜተበሃሉ መንፇሳዊ ምሁር ከምዙ ይብሉና፡- 
ኣንታ ሓቂ ዯሊኻ እትንከራተት ሰብ! ብሓቂኮ ፉርዒዉነ ኮነ ነቢ 
ሙሳ ኣይሞቱን፡፡ ኣብ ናትካ ኣካል ነፍሲ ሪኦም እናተሓዋወሱ 
ይርከቡለው፡፡ ንባዕሎም ኣብ ናትካ እንታይነት ዉሽጢ ኣብ ዯምካን 
ስጋኻን ተኸዊሎም ይፀናተዉለዉ፡፡ ኣብ ዉሸጢ ልብኻ እዉን 
መወዲእታ ይብሉ ቃልሲ የካይደለዉ፡፡ ነዙ ቃልሲ እዙ ብፅሞና 
ኣዲሚፅካ ንፉረዒዉነ ናይ ምዴምሳስ ግዯ ናትካ ኢዩ፡፡ 
ኣቡር(ረ.ዒ) ከምዙ የዋግዐና፡- ሓዯ ግዛ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ 
ኢሎሙና፡- ኣነ ሰባት ብሓቂ እንተዜገብርዎ ዜዴሕንሉ ናይ ቁርኣን 
ዒንቀፅ ይፇልጥለኹ፡፡ ብፆቶም ዴማ ኣንቱም ክቡር ልኡኽ ኣላህ 
እቲኣ ዒንቀፅ ኣየነይቲ ኢያ? ክብሉ ሓተትዎም ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ 
ነዙ ዜስዕብ ዒንቀፅ አንበቡልና፡- 

[٢]َوَمن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعل لَُّو َمْخَرًجا   
- ንኣላህ ዜፇርሕ ሰብ ንዕኡ መዉፅኢ ይገብረሉ…(2) (ጠላቅ-2) 
   ሓዯ መዒልቲ ሓዯ ሰብኣይ ናብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) መፂኡ ክቡር 
ልኡኽ ኣላህ ክገይሽ ኢየሞ ደዒ ይግበሩለይ በሎም፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) 
ዴማ «ኣላህ ተቅዋ ይለግስካ´ ኢሎም ደዒ ገበሩሉ፡፡ እቲ ሰብኣይ 
ዴማ ወሱኽለይ ክብል ዯጊሙ ሓተተ፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ « ኣላህ 
ሓጢያትካ ይምሓርካ´ በልዎ፡፡ እቲ ሰብኣይ ኣዜዩ ተሓጒሱ 
ኣንቱም ክቡር ልኡኽ ኣላህ ኣቦይን ኣዯይን ንዒኹም መስዋእቲ 
ይኹንልኩም ወስኹለይ ክብል መሊሱ ሓተተ፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ 
«ኣብ ዜኸዴካ እንተኸዴካ ኣላህ ሰናይ ስራሕ ንክትሰርሕ 
የግርሀልካ´ በልዎ፡፡ (ቲርሚዙ) 
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ኣብዙ ልቢ ክንብሎ ለና ነገር ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ነዙ ሰብኣይ ዜገበርሉ 
ናይ መጀመርያ ደዒ ተቅዋ ንክልገስ ኢዩ፡፡ ዴሕሪዙ ሓጥያቱ 
ንክመሓር ፀለይሉ፡፡ ኣብ መወዲእታ ዴማ ኣብ ዜኸዯ ከይደ ሰናይ 
ስራሕ ክገርሀሉ ደዒ ጌይረሙሉ፡፡ እዙ ዴማ ሓዯሰብ ኣብ 
መጀመርያ ተቅዋ ሒዘ እንተተንቀሳቂሱ ምሕረት ንከግንይ ኮነ 
ሰናይ ስራሕ ንክገርሀሉ ቀሊል ሙኻኑ እዩ ርእየና፡፡ ሓዯሰብ 
ተቅዋ ክረክብ ዜዯሊ እንተኾይኑ ኣብኩሉ ዒይነት ስርሑ 
ክጥንቀቕን ክነቅሕን ኣለዎ፡፡ እቲ ሓያል ኣላህ ኣብ ቁርኣኑ ብዚዕባ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኮነ ብዚዕባ ቶም ዜሓለፈ ነቢታት መልእኽቲ ከምዙ 
የመሓላልፍ፡፡ 
   …..ኣንቱም ህዜበይ! ካብ ቅፅዒት ኣላህ ዴሕነኒ መን ኢዩ? 
ኣይትዜከሩን? (30) 

 َأَفََل ۚ   ِإْن َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِني ۖ  يَا قَ ْوِم ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا 
[٥١]تَ ْعِقُلوَن   

- ኦ ህዜበይ! ኣብኡ (ኣብ ምብፀሐይ) ዒስቢ ኣይሓተኩምን፡ ዒስበይ 
ኣብቲ ዜፇጠረኒ ጥራይ ኢዩ፡፡ ንስኻትኩም ጠቀርቲ (ቀጠፍቲ) 
ኢኹም፡ (51-ሁዴ) 
* ሓዯ ሰብ ብምስትንታንን ናይዚ ዒለም መልክዕ እናመርመረ 
ግዛኡ እንትጅምር ሓንጎሉ ነዙ ዜስዕብ ሕቶታት ምዴግጋም 
ይጅምር፡፡ ናብዙ ዒለም እንታይ ክገብር መፂአ? ብህይወት ናይ 
ምንባረይ ዒላማ ከ እንታይ ኢዩ? እዙ ስሩሕ ዒለም ናይ መን 
ኢዩ? ዴልዩኒ ነገራት ማልአለይ ከ መን ኢዩ? መወዲእታይ ከ 
እንታይ ኢዩ? ወተ….. 
  ሓዯሰብ ልቢ ኢሉ ነን ሕቶታት እንተስተንቲኑወንን ከም እዉን 
ጎይታኡ ክመርሖ ዴሌት ለዎ እንተኾይኑን ንኣላህ ካብ ምምላኽን 
ኣብትእዚዘ ካብ ምዉዒልን ሓንቲ ሰከንዴ እ ብከንቱ ክትሓልፍ 
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ኣይዯልይን፡፡ ዋላ ህይወት ሓፃር ትኹን ዯኣምበር ነገር ግን 
ንሓዯሰብ ብይረብሕን ፣ ብበለ ተባህለ ሕለፎም ግዛታት 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ይብሉና፡- ክልተ ናይ ጎይታ ብዘሕ ሰብ 
ትኹረት ኣይገብረለንን (ሸለል ይብለን)፡፡ ንሳተን ዉን ጥዕናን 
ትርፉ ግዛ፡፡ (ቡኻሪ) 
 - ብዚዕባ እቲ ዒቕልኻ ፍዜዜ ኣካል ዯንዜዜ ዜኾነ ናይ ፍርዱ 
መዒልቲ (ቂያማ) ልቢ ኢልና እንተስተንቲና ዴሕሪኡ ካብ ግዛና 
ገለ ቅፅበት ትኣክል እ እንተኾነት ብይረብሕ ከምልጠና ግን 
ኣይንዯልን፡፡ እዙ ግና ዒቢ ዜኾነ ናይ ኢማን ጥንካረ የዴልዮ፡፡ 
ምክንያቱ እቲ ቁርኣን መምርሕታትን ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ትእዚዚት 
ተቀቢልና ናብ ተግባር ናይ ምቕያር ባህሪ ስለዴልይ፡፡ ነዙ ጥራሕ 
ብምትግባር ዴማ ኢዩ ኣብዚ ዒለም ዜተርአ ርኢ ኣብ ቀፃሊት 
ዒለም ምዕፃዴ ዜከኣል፡፡ ኣላህ ዴማ ከምዙ ይብል፡- 

َمْت ِلَغٍد   ۚ   َوات َُّقوا اللََّو ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدَّ
[١٨]ِإنَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن   

- ኦ ኣንቱም ዜኣመንኩም! ንኣላህ ፍርሑ ፣ ዜኾነት ነፍሲ ንፅባሕ 
ሕለፇቶ ትርአ ፣ ንኣላህ ፍርሑ ኣብ እትገብርዎ ዉስጠ ፇላጥ 
ኢዩ (18-ሓሽር) 
ካልእ ንተቅዋ ናይ ባዕልና ጥሪት ንገብረሉ መንገዱ ናይ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ጠቕላላ ስብእንኦም ብምምሃር ከምቲ ናቶም ዒይነት 
ኣካይዲ ምኻዴ ኢዩ፡፡ ናይ ነቢ (ሰ.ዏ.ወ) ብፆት ነዙ ነገር ብዯንቢ 
ዜፇልጡ ስለዜነበሩ ዴማ እዮም ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ካብ ኩሉ ነገር 
ኣብሊፆም ካብ ነፍሶም ከይቀረየ ዜፇትዉዎም ዜነበሩ፡፡ ብኹሉ 
ዒይነት ናይ ህይወት መዲይ ዴማ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ይስዕቡ ኔሮም፡፡ 
ካብዙ ሓሊፈ ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ንባዕሎም ኮነ ምስ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) 
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ዜተተሓሓ ዜኾነ ነገር ኣዜዮም ይፇትዉ ኔሮም፡፡ ነዙ ዴማ 
ረጋግፀልና ታሪኽ ንታዒብ፡-  
* ኣነስ ኢብኑ ማሊክ ከም ዋግዐና ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብዘሕ ግዛ ኣብ 
ናይ ኡሙ ሱለይም ገዚ ይኸደ ኔሮም፡፡ ከይድም እዉን ሓዯሓዯ 
ግዛ ኣብቲ አጎዚ ንእሽተይ ግዴም ኢሎም ንቁሩብ ግዛ ይህርሱ 
ኔሮም፡፡ ሓዯ መዒልቲ ኡሙ ሱለይም ኣብ ገዚ ኣብ ይነበረትሉ 
ሰዒት ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ናብ ገዜኣ ከደ፡፡ ከምልማድም ዴማ ቁሩብ 
ክዕርፈ ዯልዮም ሃረሱ፡፡ ካብኡ ኡሙ ሱለይም ኣብ ዘረት (ዯገ) 
ፀኒሓ እንትትምለስ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣብ ገዜኣ ከም ዜሃረሱ ተነገራ፡፡ 
ናብ ገዜኣ እንትትኣትዉ እዉን ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ረሃፅ ካብ 
ግንባሮም ናብቲ ሃሪሶምሉ ዜነበሩ ኣጎዚ እንትንጠባጠብ 
ተመልከተት፡፡ ካብኡ ብቅልጡፍ ከይዲ ናይ ጨናኣ ጥርሙዜ 
ኣምፂኣ ካብቲ ርሃፆም እናልዏለት ናብቲ ጥርሙዜ ክትመልእ 
ጀመረት ኣብዙ ግዛ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ነቅሑ፡፡ «እንታ ዯኣ ትገብሪለኺ?´ 
ኢሎም ሓተትዋ፡፡ ንሳ ዴማ « ኣንቱም ክቡር ልኡኽ ኣላህ እዙ 
ነገር ንዯቅና(ንቆልዐትና) ንበረካ ክኾኖም ክንጥቀመሉ ስለ ዜዯለኹ 
ኢዩ´ በለቶ፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ «ዴንቂ ፅቡቕ ገበርኪ´ በልዋ፡፡ እዙ 
ታሪኽ ርኤና ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብፆት እቲ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜነበሮም 
ዒሚቕ ፍቕሪ ኣዜዩ ዒቢ ከም ዜነበረ ኢዩ፡፡ ንሕና እዉን ኣብዙ 
ናይ ፀልማት በን ኮይና ንጥቀሞ ነገር ኣሎ፡፡ ንሱ እዉን 
ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ካብ ልቢ ምፍቃርን ኣርኣያነቶም ሓንቲ ብሓንቲ 
ምስዒብን ኣብዚ ዒለም ኮነ ኣብ ቀፃሊ ዒለም ንሎ ስክዑት(ዒወት) 
ንክነግንይ ዜሕግና ምሽጢር ኢዩ፡፡ ነቲ ቅኑዕ መንገዱ እንዴሕር 
ሒዜና ነዙ ንኸነፅብቖ ዴማ ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ናይ ህይወት ኣካይዲ 
እንተስዑብና ከምእዉን ንዕኦም ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ኣብሊፅና 
ንዕኦም ብምፍታዉ ላዕልን ታሕትን እንተይልና ኣዙና በላሕቲ 
(ለባማት) የብለና፡፡ ኣላህ(ሱ.ወ) ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ናይ ህይወት ሜዲ 
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ክንስዕብ ኣዜዩ ግቡእ ሙኑ ኣብ ቁርኣን ከም ዜስዕብ 
የተሓሳስበና፡፡ 

 َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ 
- እቲ ልኡኽ ዜሃበኩም (ዜኾነ) ነገር ሓዜዎ…… (ኣል ሓሸር-7) 

 ۗ  ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم 
[٣١]َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم   

- ንኣላህ ትፇትዉ እንተኾይንኩም ኣላህ ንኽፇትወኩምን 
ንሓጥያትኩም ንኽምሕርን ሰዒቡኒ በሎም ፤ ኣላህ መሓሪን 
ርህሩህን ኢዩ፡፡ (31-ኣል ዑምራን) 

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم 
[٢١]اْْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثيًرا   

- ኣብ ኣላህን ዲሕረወይቲ መዒልትን ተስፊ ጌሩ ንኣላህ ብዘሕ 
ንዜዜክር ንዒኹም ብርግፅ ኣብ ሰናይ ኣርኣያ ልኡኽ ኣላህ 
ኣለኩም፡፡ (21-ኣሕዚብ) 

 مَّن ُيِطِ  الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَا اللَّوَ 
- ንልኡኽ ዜምእዜዜ ብርግፅ ንኣላህ ተማእዜ…… (80-ኒሳእ) 
* ነዙ ጉዲይ ብዜምልከት ብዘሕ ናይ ቁርኣን ዒንቀፃት ምዜካር እ 
ዜከኣል እንተኾነ ካብ ሓዱስ ዴማ ንኣብነት ዜኣክል፡- 
«ኣቡ ሁረይራ(ረ.ዒ) ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከም ዜስዕብ እንትብሉ ከም 
ዜሰምዐ ይነግሩና፡፡´ ኣብ ኡመተይ ኩሉ ጀነት ክእትዉ እዮም 
እቶም ዜአበዩ እንትተርፈ ፤ ኣንቱም ልኡኽ ኣላህ ጀነት እተዉ 
ተባሂሉ ዜኣቢ መን ኢዩ? ክብሉ ብፆቶም ሓተትዎም ፤ 
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ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ዜተእኒ ጀነት ክኣትዉ ኢዩ፡፡ ኣይእዜን ኢሉ 
ዜዒመፀ ዴማ (ጀነት ንኸይኣትዉ) ዜኣበየ ኢዩ በሉ፡፡ (ቡኻሪ) 
* ስለዙ ኩላትና ነዙ ዜስዕብ ሕቶ ንባዕልና ክንሓትት ኣለና፡፡ ናተይ 
ኩነታት ከ? ኣከያይዲይ መነባብሮይ ንዕኦም ድ ይመስል? 
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ምዕራፍ ሓደ 
ብፈተናታት (መከራታት) ዝተመለአት ህይወት 

   ኣብዙ ዩኒቨርስና እታ ብሕይወት ናይ ፍጡራት መንበሪ 
ዜኾነት ዒለምና ምዴሪ ፣ ኣብ ባሕሪ ኮነ ኣብ መሬት ካብ 
ዜንቀሳቀሱ ስፍሪ ቁፅሪ ይብሎም ፍጡራት ኣዜዩ ዯስ ብዜብልን 
ብፅቡቕ መልክዕን ዜተፇጠረ ሰብ ኢዩ፡፡ እዙ ኣዜዩ ማራኺ ብዜኾነ 
ቅርፂ ዜተፇጠረ ወዴሰብ ኣብ ዉሽጢ ምኽሳብ ፣ ምዜካር ፣ 
ምሕታት ፣ ምስትዉዒል ፣ ምኽንያታዊ ሙንን ዜብሉን 
ካልኦትን ፀጋታት ዜሓቆፇ ኢዩ፡፡ ነገር ግና ኣላህ(ሱ.ወ) ነዙ ፍጡር 
እዙ(ወዴሰብ) ዴሕሪ ምስ ፇጠሮ ሱቕ ኢሉ ኣይሓዯጎን፡፡ ናይ ሰብ 
ጉዲይ ኣብዚ ዒለም በሊዐ ሰትዩ ፣ ሊሉን ዒንዱሩን ፣ ወሊደ 
ተዋሊደ ፣ ዒብይ ኣሪጉ ሞይቱን ዴሕሪዙ ናይ ወዴሰብ ጉዕዝ ኣብ 
ከምዙ ከብቅዕ ኣይገበረን፡፡ እ ዯኣስ ጉዕዝኡ ከመይ ሙኑ ኣብ 
ቁርኣን ይነግረና፡፡ 

َرَك ُسًدى  نَساُن َأن يُ ت ْ أََلْم َيُك ُنْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ [٣٦]أََيْحَسُب اْْلِ
[٣٧]يُْمَنٰى   

- ሰብ ብይ ቁፅፅር ክፍኖ (ክሕዯግ) ይሓስብ? ካብ ዜፇስስ ንጣብ 
ፍትወት ኣይነበረን ዴዩ? (36-37) ኣልቂያማ 

نَساُن َما َأْكَفَرُه  ِمن نُّْطَفٍة َخَلَقُو [١٨]ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُو [١٧]قُِتَل اْْلِ
رَُه  َرُه [١٩]فَ َقدَّ ِبيَل َيسَّ بَ َرُه [٢٠]ثُمَّ السَّ [٢١]ثُمَّ َأَماَتُو َفَأق ْ ثُمَّ ِإَذا َشاَء  

[٢٢]أَنَشَرُه   



15 

 

- ሰብ ተቀቲሉ(ተረጊሙ) እንታይ ኣኽሐድ? (17) (ጎይትኡ) ካብ 
ኣየናይ ነገር ፇጢርዎ? ኣይሓስብን(18) ካብ ንጣብ ፍትወት 
(ማይርኢ) ፇጢርዎ ዒቐን ኣካላቱ እዉን ወሲኑ(19) ካብኡ  
 
(መዉፅኢ) መንገዱ ኣቃሊልሉ(20) ካብኡ ኣሚትዎ ፣ ከም 
ዜቕበር ጌርዎ(21) ካብኡ እንተዯለየ የተስኦ(22) (17-22 ዒበሰ) 
 
* ስለዙ ወዴሰብ ናብዚ ዒለም ዙኣ ዜመፁሉ ዋና ዒላማ ንኽፍተን 
ኢዩ፡፡ ወዴሰብ(ኣቦና ኣዯም) ካብ ዜፍጠሩ ኣትሒዝም ኣብዚ ዒለም 
እግሩ ዜረገፀት ዜኾነ ይኹን ሰብ ክፍተን ናይ ግዴን ኢዩ፡፡ ነዙ 
ፇተና እንተይሓሊፈ ዴማ ወይልኡ፡፡ ኣዜዩ  ከቢዴ ፀበባ 
ንቕዴሚቱ ይፅበዩ ኢዩ፡፡ 
* ናይ ወዴሰብ ህይወት ታሪኹ ምፅሓፍ ካብ ዜጅምር ኣትሒዘ 
ለዉ ገፃት እናገለፀ እንተዜዕብ ህይወት ንኹሉ ወዴሰብ ሓንቲ 
ዒይነት ሙና ምተረዯአ፡፡ ንሱ እዉን ፇተና ኢዩ፡፡ ነዙ ዴማ 
እቶም ካብ ፍጡራት ብሉፅ ዜኾኑን ኣላህ(ሱ.ወ) ዒቢ ክብረትን 
ሞገስ ለዎም ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ነዙ ሓቂ ብኸምዙ የሕፅርዎ፡፡ 
* ኣቡ ሁረይራ(ረ.ዒ) ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ሓዯ ሙስሊም ወይ ሓንቲ 
ሙስሊም (ኣብዚዒለም) ኣብባዕሉ ፣ ኣብዯቁ (ወደ)ን ኣብ ንብረቱን 
(ሃፍቱን) ምንም ወንጀል (ሓጢያት) ከይሃለዎ ከሎ እስካብ 
ንጎይትኡ ዜጋነ ተዯጋጋሚ ፇተና ይበፅሖ ኢዩ፡፡ (ቲርማዙ) 
* ኣብዙ ትኹረት ክንህበሉ ዜግበኣና ነጥቢ ወዴሰብ እዙ ኩሉ በን 
ፇተና እንትበፅሖ ከመይ ጌሩ ኣእሙሮኡን ፣ ኣተሓሳስብኡን ናይ 
ምስትዉዒል ክእለቱ ተጠቂሙ ክፃወሮም ከምዜኸኣለን ከመይ 
ጌይሩ ናብ ሰናይ ነገር ክቕይሮም ከምዜኽኣለን ኢዩ፡፡ እንበኣርከስ 
ወዴሰብ ነዙ ኹሉ መከራ ናይ ኣላህ ሓገዜ ከይረኸበ ብባዕሉ ጥራይ 
ክሓልፎምን ክስዕሮም ከም ይኽእል ምፍላጥ እዉን ካብቲ ናይዚ 
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ዒለም ፇተና ሓንቲአን ምሕላፍ ኢዩ፡፡ ይኹን ዯኣምበር ነዙ ኹሉ 
ፀገም ንኽንሓልፍ እቲ መሓራይን ርህሩህን ኣላህ ብይ ገለ 
መምርሒ፣ መፅሓፍትን ነቢታትን ንበይንትና ነቲ ፀገም ክንዋፅኦ 
ኣይሓዯገናን፡፡  
* እቲ ሓቂ ዴማ ኣላህ(ሱ.ወ) ነቢታት፣ መፅሓፍትን ካልኦት 
ትእምርትታን(ወሕይ) እንተይልእኸልና እ ኑሩ ሰማያትን 
ምዴርታት ኣብ ሞንጎኦም ዜሓዜዎም ነገራትን ብምስትዉዒል ነዙ 
ኹሉ ዜፇጠረ ጎይታ ምንባሩ ተረዱእና ኣምልኾ እዉን ንዕኡ 
ጥራይ ከምዜግብኦን ንምፍላጥ ኣይምሓንገዯን ኔሩ፡፡ ኣላህ ከምዙ 
ይብል፡- 

أََلْم تَ َر َأنَّ اللََّو َيْسُجُد َلُو َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اْْلَْرِض َوالشَّْمُس 
 وََكِثيٌر ۖ  َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثيٌر مَِّن النَّاِس 

 ِإنَّ اللََّو يَ ْفَعُل ۚ   َوَمن يُِهِن اللَُّو َفَما َلُو ِمن مُّْكِرٍم ۗ  َحقَّ َعَلْيِو اْلَعَذاُب 
[١٨]َما َيَشاُء   

   ኣላህ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምዴርን ሎ ፀሓይን ወርሒን 
ከዋኽብትን እንባታትን ኣግራባትን ተንቀሳቓስን ብዘሓት ካብ 
ሰባትን ንዕኡ ከም ዜሰግዴሉ ኣይትፇልጡን ዱኹም? (18-ኣልሓጅ) 

ُهَما ََلِعِبيَن  ن َ [١٦]َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ  

    ንሰማይን ምዴርን ኣብ መንጎኦም ንሎን ንቀልዱ 
ኣይፇጠርናን (16-ኣንቢያእ) 
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ተቕዋ እንታይ ኢዩ? 
  ናይ ኣላህ ፇተውቲ ዜኾኑ ሰባት ተቅዋ ዜብል ቃል ብብዘሕ 
መንገዱ ይትርጉሙዎ፡፡ ተቅዋ ዜብል ቃል ብዘሕ ናብ ዉሽጢ 
ከይኣተና ላዕሊ ላዕሊ ንተርጉም እንተይልና «ንባዕልኻ ካብ ዜኾነ 
ይኹን ንኣላህ የሕጉስ ስራሕ ኮነ ረባ ምዕቃብ ፣ ምሕላዉን 
ምርሓቕን´ ማለት ይኸዉን፡፡ ስለዙ ተቅዋ እንተሃሊዩና ናይ 
ጎይታ ሓለዋ ኣለና ማለት ኢዩ፡፡ ስለዙ ተቅዋ ሓዯ ሰብ ነቲ ኣላህ 
ዜኸልከሎ ነገር ብምርሓቕን ነቲ ዜኣዝ ነገር ብዒቕሙ ዜፇቕድ 
ብምትግባርን ካብ ጉይታኡ እዉን ረዱኤት ብምሕታትን ግንዮ 
ሓለዋን ዉሕስናን ኢዩ ምባል ይከኣል፡፡ ስለዙ ተቅዋ ንምግናይ 
ንነፍስና ካብቲ ስጋዊ ዴሌትን ስምዑትን ብምዕጋት ነዙ መንፇሳዊ 
ህይወት ዒቢ ዋጋን ቦታን ክንህቦን ይግብአና፡፡ 
- ተቅዋ ብኻልእ ገፅ ዴማ ንተርጉም እንተይልና «ናይ ኢስላም 
ጠቕላላ ናይ ስነምግባር ዯንብታት ብሙሉእ ልቢን ዴሌትን 
ምትግባር ፣ ንኣላህ ምፍራሕን ብዜተወሃበና ሽሽይ ምትእኽኻልን 
የመልክት፡፡ ዒሊ ኢብኑ ኣቡ ጣሊብ(ረ.ዒ) ተቅዋ ብኸምዙ 
ይገልፅዎ´፡፡ «ተቅዋ ማለት ብዜተረኸበ (ሺሻይ) ምብቅዕቃዕ 
(ይኣኽለኒ ምባልን) ንመዒልቲ ፍርዱ ዴማ ምዴላዉን´ ኢዩ፡፡ 
- እቶም ብተቅዋ ሸነኽ ንወዴሰብ ኣርኣያ ዜኾኑ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብዚዕባ 
ተቅዋን ኣብ ኣየናይ ዯረጃ ከምዜኾነ መቀመጢኡን እንተብራህርሁ 
ሰሚዖም ከምዙ የዋግዐና፡-  
  «ኣይትሓሳሰደ፡ ዋጋ ኣይተጋዴደ፡ ኣይበኣሱ፡ ኣይትኮራረዩ 
(ሓዳኹም ንሓዳኹም ገፅ ኣይኽለኣዩ)፡ ገሌኹም ኣብ ናይ ገሌኹም 
ዕጋዲ ኣይሓምሶ ፣ ንስኻትኩም ናይ ኣላህ ባራዩ ኮይንኩም 
ኣሕዋት ኩኑ፡፡ ሙስሊም ንሙስሊም ሓዉ ኢዩ፡፡ ብሙኑ ዴማ 
ኣይብዴሎን ፣ ኣይሕስዎን ፣ ኣይንዕቆን፡፡´ (ካብኡ ነቢ (ሰ.ዏ.ወ) 
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ብኢድም ናብ ኣፍልቦም እናጠቆሙ) ንኣላህ ምፍራሕ ኣብዙ ኢዩ፡፡ 
በሉ፡፡ (ቅፅል ኣቢሎም) ንሓዯ ሙስሊም ዯሙ ፣ ገንቡን ክብረቱን 
(ክትንክፍ) ክልኩል ኢዩ፡፡ (ሙስሊም) 
* እቲ ክቡር ጎይታና ዴማ እቶም ተቅዋ ለዎም ሰባት (ንዕኡ 
ዜፇርሑ) ዯሞዝም (ዒስቦም) እንታይ ከምዜኾነ ኣብ ቁርኣኑ 
ይነግረና፡፡ 

 َوَساِرُعوا ِإَلٰى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت ۞
[١٣٣]َواْْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن   

   ናብ ምሕረት ጎይታኹምን ናብ ግፍሓ ክንዱ ሰማያትን ምዴርን 
ዜኾነት ገነት ንኣላህ ንዜፇርሑ ዜተዲለወት ናብ ዜኾነት 
ተቀላጠፈ፡፡ (133- ዒምራን) 
* ንሙኑ ናብተቅዋ ከቃርቡና ዜኽእሉ ነገራት እንታይ እንታይ 
ኢዮም? ኣላህ ዴማ ይሕበረና፡- 

ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  َوِإنَّ اللََّو َلَمَ   َۚوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلن َ
[٦٩]اْلُمْحِسِنيَن   

   እቶም ኣብ መንገዴና ንዜተቓለሱ ብርግፅ መንገዴና 
ክንመርሖም ኢና ፣ ኣላህ ከኣ ምስ ሰናያት ኢዩ(69-ዒንከቡት) 

    [٩٩]َواْعُبْد رَبََّك َحتَّٰى يَْأتَِيَك اْلَيِقيُن 

  እቲ ሓቂ (ሞት) ክሳብ ዜመፀካ ንጎይታኸ ተገዚእ (99 - ሒጅር) 
   

[٨]:َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك َوتَ َبتَّْل ِإَلْيِو تَ ْبِتيًَل   
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  ስም ጎይታኻ ክር ፣ ካብ ካልእ ናብኡ (ብተገዚእነት) ምብታኽ 
ተበተኽ (ጠቐሊልካ ናብ ጎይታኻ ተፀምበር)(8-ሙሚል) 
* እዝም ኣብ ላዕሊ ዜተርሩ ዒንቀፃት ርዴኡና ንናይ ባዕልኻ 
ነፍሲ እናተቃለስካ ኣብ ናይ ጎይታ መንገዱ ምልፊዕ (ምፅዒር) 
ተቅዋ ከም ዉህበና ኢዩ፡፡ ንነፍስኻ ዴማ ካብቲ ዉልቃዊ 
ስምዑታን ዴሌታት ጎቲትካ ናብ ናይ ጎይታ ዴሌትን ፍቶትን 
ንምንብርካኸ ዜግበር ቃልሲ ዴማ እቲ ዜዒበየ ጂሃዴ ኢዩ፡፡ 
ኣላህ(ሱ.ወ) ከምዙ ይብሉና፡- 

َوَمن ُيِطِ  اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش اللََّو َويَ ت َّْقِو َفُأولَِٰئَك ُىُم 
[٥٢]اْلَفاِئُزوَن   

  ንኣላህን ንልኡኽን ዜምእዜ ከምእዉን ንኣላህ ዜፇርሕን 
ዜጥንቀቕን ንሳቶም እቶም ዕዉታት ኢዮም (52-ኑር) 

 ِإنَّ اللََّو َلَغِنيٌّ َعِن  َۚوَمن َجاَىَد َفِ نََّما ُيَجاِىُد ِلن َْفِسوِ 
[٦]اْلَعاَلِميَن   

  ዜተቓለሰ ንነብሱ ኢዩ ዜቃለስ ፡ ኣላህ ካብ ዒለማት ዜሃብተመ 
ኢዩ፡፡ (6-ዒንኩቡት) 
* ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) እዉን ከመይ ጌርና ምስ ነፍስና እናተቃለስና ናብ 
ጎይታ ክንቀርብ ከምእንኽእል ኣብ ሓዱሶም ብኸምዙ ይሕብሩና፡፡ 
* ኣቡሁረይራ ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣላህ ኣብ ሓዱሰል ቁዴሲ ከምዙ 
ዜስዕብ ከምዜበለ እንተምህሩ ሰሚዏ ይብሉና፡-  
   ኣላህ ከምዙ ይብል፡ «ንፇታዉየይ ንዜተፃለኦ (ንዜተበኣሶ) ንዕኡ 
ንዉግእ ተዲልየሉ ኣለኹ´፡፡ ሓዯ ባርያይ ናባይ ዜተፇተወ ንክኾን 
ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ፇርዱ (ግዳታ) ዜገበርኩሉ ነገር ካብ ምፍፃም 
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ዜበለፀ ካልእ የለን፡፡ ካብቲ ግዳትኡ ሓሊፈ ዴማ ብዴሌቱ ሱናታት 
(ነዋፉል) እንትትግብር ዴማ ናባይ ኣዜዩ ዜተፇተወ ይኸዉን፡፡ 
እንዴሕር ፇትየዮ ዴማ ዜሪአሉ ዒይኒ ፣ ዜሰምዏሉ እዜኒ ፣ 
ዜዴህስሰሉ ኢዴ ፣ ዜስጉመሉ እግሪ ክኾነሉ እየ፡፡ እንተሓተቱኒ 
እዉን ክህቦ ኢየ፡፡ ሓልወኒ እንተይሉኒ እዉን ክሕልዎ ኢየ፡፡ 
(ቡኻሪ) 
* ኣነስ(ረ.ዒ) እዉን ብመሓላለፍዎ ሓዱስ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ካብ 
ጎይታኦም ሓዱሰል ቁዴሲ ከምዙ ይብሉና፡- ኣላህ ከምዙ ኢሉ፡- 
«ሓዯ ባርያይ ናባይ ሓዯ ስዲሮ ኢዴ ቐሪቡ ዴማ ሓዯ ስጉምቲ 
ይቐርቦ፡ እናቀልጠፇ (እናሰጎመ) እንተመፂዩኒ ዴማ እናጎየኹ ክበፆ 
ኢየ´፡፡ 

نَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس ِبِو نَ ْفُسوُ   َوَنْحُن  َۖوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
َرُب ِإَلْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد  [١٦]َأق ْ  

  ንሰብ ነፍሱ (ብሓስቡ) ንእትዉስዉስ እናፇለጥና ብርግፅ 
ፇጢርናዮ፡ ንሕና ካብ መትኒታት ስራዉር ዯም ናብኡ ዜቐረብና 
ኢና፡፡ (16-ቃፍ) 

 َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ 
  ንሱ ኣብ ዜሃለኹም ሃሊኹም ምሳኹም ኢዩ….. (ሓዱዴ-4) 
* እታ ናይ ተቅዋ ካቦት ዜዯረበት ነፍሲ ከም እዉን ብተቅዋ 
ዜተማላኸዏትን ኣብ ናይ ኣላህ መንገዱ ፅንዒት ከምዜህልዋን ካብ 
ናይ ሸይጣን ወስዋስ ዜተሓለወት ሙናን ለዋ ዉሕስና ኣብ 
ቁርኣን ተገሊፁ ይርከብ፡- 
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َر الزَّاِد الت َّْقَوىٰ   َوات َُّقوِن يَا ُأوِلي اْْلَْلَباِب  َۚوتَ َزوَُّدوا َفِ نَّ َخي ْ
[١٩٧]  

  ተሰነቑ ፤ ካብ ኩሉ ዜሓሸ ስንቂ ጥንቃቐ (ንኣላህ ምፍራሕ) 
ኢዩ ፤ ኦ! ሰብ ኣእምሮ ፍርሑኒ (197-በቀራ) 
* እቶም ኣብ ቁርኣን ዜተርሩ ማዕዲታት ፣ ወቐሳታት፣ 
ሓበሬታትን ከም እዉን ናይ ነቢያት ታሪኽ እዉን ተዯጋጊሞም 
ዜቐረቡልና ብከንቱ ኣይኮነን፡፡ ናይ ዜሓለፈ ህዜብታት ታሪኽ 
እናንበብና ኤህ! ኢልና ክንሓዜነሎም (ክንዴንግፀሎም) ይኮነስ 
ንሕና እዉን ነቲ ዜኸዴዎ ኣካይዲን ስዑብና ነቲ ካብ ተቅዋ ዜግነይ 
ፀጋ ንክንዕዯል ኢዩ፡፡ ኣላህ ከምዙ ይብል፡- 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت 
[٢]َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْ ُهْم ِإيَمانًا َوَعَلٰى رَبِِّهْم يَ ت َوَكَُّلوَن   

  ፍፁም ምእመናን እቶም ኣላህ ምስተከረ ልብታቶም ዜፇርሑን 
ኣያቱ (ዒንቀፃቱ) እንተተነበበሎም ከኣ እምነት ዜዉስኸሎምን ኣብ 
ጎይትኦም ጥራይ ዜምክሑን ኢዮም(2) (ኣንፊል-2) 
* ኢብኑ ዒጣኡላህል ኢስከንዯሪ ዜተብሃሉ ናይ ኣላህ ፇታዊ 
(ወልዩ) ተቅዋ ማለት ኩሉ ነገር ሙኑ ከረዴኡና እንትዴልዩ 
ከምዙ ይብሉና፡፡ ኣንታ ጎይታይ! ንዒኻ ዜረኸበ ሰብ እንታይ 
ይስእን? ንዒኻ ዜስኣነ ሰብ ከ እንታይ ይረክብ? 
* መብዚሕትኡ ሰብ ተቅዋ ንከይህልዎ ዜገብር ነገር መንፇሳዊ 
ጥሜት ፣ ናይዚ ዒለም ህርፇትን ንቁርኣን ከምቲ ዜግብኦን ዜዴለን 
ኣፀቢቕና ይምርዲእናን ኢዩ፡፡ ብዚዕባዙ ዴማ እንሽኣላህ ኣብ 
ዜቅፅል ምዕራፍ ክንዕቦ ኢና፡፡ 
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ምዕራፍ ክልተ 
ህይወት ዓላማ ኣለዋዶ? እንተሃልይዋከ እንታይ 

ኢዩ? 
  ካብ ሎሚ ቅዴሚ 3500 ዒመት ዜነበረ ነቢ ከምዙ ከምዜበለ 
ተንትዩ ይርከብ፡፡ ህይወት (ዕምሪ) (ዕዴመ) 70 ወይ 80 ዒመት 
ጥራ ኢያ እንተኾነት ንሳ እዉን ብጓሂን መከራን ዜተመለአት 
ኢያ፡፡  
ነንሕዴሕዴ ሰብ ዴማ ኣብ ዚዒለም ኣብ ዜነበረሉ ግዛ ናይ ህይወት 
ዒላማ እንታይ ኢዩ? ኢሉ ምሕታቱ ኣይቐርን፡፡ ናብርኡ 
ንምምሕያሽ ፣ ስዴቤቱ ንምጥዋር ኢሉ ሓሲቡ ፀዒርዒር እንትብል 
ከምቲ ዜተበሃለ 70 ወይ 80 ዒመት ይኾኖ፡፡ ዴሕሪኡ ዴማ 
ይመዉት፡፡ በቃ ዴሕሪ ሙማቱ ኩሉ ነገር ኣብቂዐ ማለት ዴዩ? 
እዙ ሰብ ናይ መወዲእታ ጉዕዝኡ ኣጠናቂቑ ዴዩ? ወይስ ካልእ 
ዜፅበዮ ነገር ኣሎ? 

ْعُبُدوِن  نَس ِإَلَّ ِلي َ [٥٦]َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ  

  ጋኔንን ሰብን ንክግንቡኒ እምበር ንኽልእ ኣይፇጠርኩዎምን፡፡ 
(56-ኣልዚሪያት) 

ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل    ۚالَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيب ْ
[٢]َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر   

  እቲ መንኩም ተግባርኩም ዜሓሸ ሙኑ ክፍትነኩም ሞትን 
ህይወትን ዜፇጠረ ኢዩ፡፡ ንሱ ክቡርን መሓርን ኢዩ (2) (ሙልክ) 
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* ዋላ እን ክልተ ዒንቀፃት ቁርኣን ናይ ህይወት ዒላማ እንታይ 
ከም ዜኾነ ንምሕባር እኹላት እንተኾና ግና ይስትዉዕሉ ሰባት 
ነዙ ቁርኣን ዒንቀፅ እንተንብቡ እንታይ ይጠቅሞም? ከመይ ጌሮም 
ከ ንኣላህ ክፇርሑዎ ይኽእሉ? 
* ብሓቂ ኣብዚ ዒለም ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ለዉ 
መብዚሕትኦም ሰባት ሓጎስ ንምርካብ ኢሎም ናይዚ ዒለም ሃብቲ ፡ 
ብልለጭልጭ ነገር ንምርካብ ኢሎም ፀዒርዒር ክብሉ 
ይስትውዏሉ፡፡ ነገር ግን እቶም ናይዚ ዒለም ቁሳዊ ሃብቲ ብብዜሒ 
ተኣኻኸቡ ሰባት ህይወቶም እንታይ ይመስል? ሓጎስ ኣለዎምድ? 
ሓዯ ኣብ ካናዲ ዜርከብ ታዒዚቢ ሙሁር ኣዜዩ ብዘሕ ዒለማዊ 
ሃብቲ ለዎም ሰብት ሕጉሳት ይሙኻኖም ከምዜዚረቡ እዩ 
ዜሕብረና፡፡ ንሙኑ ኣብዚ ዒለም ኩሉ ግዛ ሕጉስ ዜኾነ ሰብ 
ኣሎድ? እንተሃልዩ ዴማ ናይ ታሕጓስ ቁልፉ ኣበይ ከምዜኾነ 
እንተዜሕብረና? 
* ኣብ ዜሓለፇ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኢልና (ሕጉሳት ክንድን) 
ዜኣከብናዮ ናዚ ዒለም ጥቕሚ ጥቕሚ (ሃብቲ) ገለ ነገር  ካብቲ 
ዴሌትና ኣይሳኸዏልናን፡፡ ናይዚ ዒለም ሃብቲ ጥራይ ምእካብ በይኑ 
ነዚ ትርጉም ይብላ ህይወትና ትርጉም ንክህልዋ ክገብር 
ኣይኽእልን፡፡ 
* ሓዯ ናይ ፓለቲካ መራሒ ከምዙ ይብል፡- ንባዕለይ ኮነ ናይ 
ህይወተይ ሓቂ እንታይ ከምዜኾነን ዒለማኡን ንምርዲእ 
ንዒሰርትታት ዒመታት ኣዙዩ ዒሚቕ ምርምር ክገብር ፀኒሐ ኢየ፡፡ 
ኣነ ዜፇልጦም ዴማ ብዘሓት ሰባት ከምዙ ናተይ ከም ዜገብሩ 
ይፇልጥ ኢየ፡፡ ንባዕልና ብኸምዙ ዴማ ንሓትት፡- ኣነ መን ኢየ? 
ናይ ህይወተይ ዒላማ ከ እንታይ ኢዩ? 
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ِن نُ َقيِّْض َلُو َشْيطَانًا فَ ُهَو َلُو َقرِيٌن  َوَمن يَ ْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحمَٰ
[٣٦]  

  ካብ ዜኽሪ ኣልራሕማን (ካብ ቁርኣን) ዜዕዉርን ሸይጣን 
ንቅይዯሉ ፣ ስለዙ ንሱ ንዕኡ ይፍለዮ ብፃ ኢዩ፡፡ (36-ዘኽሩፍ) 
* መብዚሕትኡ ሰብ እዚ ዒለም እናኸፇአት እንትትከይዴ ነዚ 
ህይወት መቐረት ስለዜስእነላ ናይ ህይወት ዒላማ እንታይ ኢዩ 
እናበለ ምሕታቱ ኣይቐርን፡፡ ኣብ ዒለምና ካብ ሓዯ ቢልዮን ንላዕሊ 
ዜኾኑ ሰባት ብሕማም ዜሳቐዩ ኢዮም፡፡ ወይ ዴማ እኹል ምግቢ 
ይረኽቡ ኢዮም፡፡ ኣብዙ በና ዜሞቱ ዯቂ ሰባት ካብ ዜሓለፇ በን 
ካብ ዜሞቱ ሰባት ኣርባዕተ ዕፅፉ ይኾኑ ኢዮም፡፡ በብግዙኡ ገበን 
እናወሰኸ ይኸይዴሎ፡፡ ናይ ስዴራቤታት ምግብታትን ኣዯንዜቲ 
ዕፃዋታት (ሓሽሽት) ምጥቃም ፣ ኤዴስ፣ ካልኦት ብፆታዊ ርክብ 
ዜመፁ ሕማማታትን ካልኦት ጎዲእቲ ሕማማትን ነገራትን 
ምስፍሕፍሖም ነዚ ዒለም ኣዜያ ኣፀጋሚት ክትኾን ይገብርዋ 
ኢዮም፡፡ 
« ናይዚ ዒለም መራሕቲ ዜብሃሉ ሰባት ሰብኣዊ ስዴራቤት 
ንጥቅዐ ለው ዜተፇላለዩ ብዘሓት ፀገማት መፍትሒ ከምፅኡ 
ኣይከኣሉን፡፡ ስለዙ ሰባት ናይ ህይወት ዒላማ እንታይ ኢዩ? 
ኢሎም ምሕታቶም ኣይዯንቕን ፤ ይብሉ ሓዯ ሙሁር፡፡ 
- ብምኑ ነዙ ጉዲይ ብዜምልከት ሙሁራንን ናይ ሃይማኖት 
መራሕቲን እንታይ ዒይነት መልሲ ይህቡ? ነዙ ንኽንዯይ በናት 
ዜፀንሐ ናይ ዯቅሰባት ፀገም ከ መፍትሒ ረኺቦምሉድ? 
- ናይ ኮንፉንሺየስ ሃይማኖት ምሁር ዜኾኑ ዲዋ-ሚንግ. «እቲ ናይ 
መወዲእታ ናይ ህይወት ትርጉም ኣብቲ ልሙዴ ዜኾነ ሰብኣዊ 
ህልዉናና ይርከብ´ ይብሉና፡፡ በዙ ኣካይዲ ዴማ ሰባት ምዉላድም 
፣ ምንባሮምን ንህይወት ንምሕላፍ ክብሉ ፀዒርዒር ምባሎም ቀፃሊ 
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ኢዩ ማለት ኢዩ፡፡ እዙ ዴማ ነቲ ዯቅሰባት ለዎዎ ፀገም 
መፍትሒ ዜኸዉን ገለ ተስፊ እ የብሉን፡፡ ንሙኑ እዙ 
ኣመላኸኽታ ትኽክል ዴዩ? 
- ኣብ ናይ ካልኣይ ዒለም ጦርነት ካብ ናይ ናዙ ኣድልፍ ሂትለር 
መጨፍጨፉ መዯበር ዉሽጢ ብህይወት ዜተረፈ ኤሌ ቪዜል 
ዜተበሃሉ ኣረጋዊ ኣይሁዲዊ ሰብ ከምዙ ይብሉ፡፡ እዙ «ናይ 
ህይወት ዒላማ እንታይ ኢዩ?´ ዜብል ናይ ብዘሓት ሰባት ሕቶ 
መልሲ ክርከበሉ ኣለዎ፡፡ መልሲ ከም ለዎ ይፇልጥ ኢየ፡፡ 
- ናይ ሓዯ መፅሄት ኣዲላዊ ዜኾኑ ቫርማንት ኖይስተር ዜተበሃሉ 
ፀሓፉ ከምዙ ይብሉ፡- ብዚዕባ ባዕሉ ማለት እዉን ብዚዕባ ወዴሰብ 
ኣብዙ ዩኒቨርስ ለዎ ቦታ እንትንሓስብ ካብቲ ቅዴሚ ሕዙ 
ዜነበርዮ ዯቅሰባት ገለ ዕቤት (ስልጣነ) ከምየብልና ኢዩ፡፡ 
ምኽንያቱ ሕዙ እዉን እንተኾነ ኣነ መን ኢየ? ኣብዚ ዒለምስ 
ንምንታይ ኢየ ተረኺበ? ዴሕሪዚ ዒለምከ እንታይ ይፅበየና? ዜብሉ 
ሕቶታት ክሳብ ሕዙ መልሲ ስለ ይረኽብናሎም፡፡ 

ِذِه َأْعَمٰى فَ ُهَو ِفي اْْلِخَرِة َأْعَمٰى َوَأَضلُّ َسِبيًَل  َوَمن َكاَن ِفي ىَٰ
[٧٢]   

- ኣብዚ ዒለም (ልባ) ዕዉር ዜኾነ ኣብ ዯሕረዌቲ (ዒለም) ኣዜዩ 
መንገዱ ዜስሓተን ዕዉርን ኢዩ፡፡ (72-ኢስራእ) 
- ሓዯ ናይ ስርዒት-ለዉጢ ምሁር ዜኾ ስቴፇንጄይ ጎልዴ ዴማ 
ከምዙ ይብሉ፡- እኹል መልሲ ክንረክብ ንሃርፍ ንኸዉን ፤ ነገር 
ግን ፍፁም ኣይነግንይን፡፡ ብዘሓት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ 
ዴሕሪ ሞት ኣብ ዯሕረወይቲ ዒለም (ሰማይ) ንልኣለም ህያዉ 
ኮይንካ ንምንባር ነቲ ትኽክለኛ ናይ ህይወት መንገዱ ምስዒብ 
ኢዩ፡፡ ነቲ ፀይቂ(ክፈእ) ሰብ ዴማ ኣብ ቀፃሊ ዒለም ዜፅበዮ ኣብ 
ሓዊ ኣትዩ ምቅፃል ከምዜኾነ ይዚረቡ፡፡ ነገር ግን ብዙ ኣካይዲ 
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እንተሪእና እዙ ወዴሰብ ንኽንዯይ በናት ሕልፎም ኣፀጋሚ 
ህይወት ቀፃሊ ሙኑ ኢዩ፡፡ ስለዙ ናይ ጎይታ ዒላማ እንዴሕር 
ሰባት ኣብ ሰማይ ክነብሩ እንተኮይኑ ፣ ንምንታይ ንመላእኽቲ 
ከምዜገበሮም ልክዕ ንሰባት እዉን ካብ መጀመርያኡ ኣብ ሰማይ 
ክነብሩ ጌይሩ ይምፇጠሮም ኔሩ? ይብሉ፡፡ 

َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َويَ تَِّبُ  ُكلَّ َشْيطَاٍن 
ُه َفَأنَُّو ُيِضلُُّو َويَ ْهِديِو ِإَلٰى [٣]مَّرِيٍد  ُكِتَب َعَلْيِو َأنَُّو َمن تَ َوَلَّ

   [٤]َعَذاِب السَِّعيِر 

- ካብ ሰባት ካብ ኣላህ ብይ ፍልጠት ዜካታዕን ንእኩይ ሸይጣን 
ዜስዕብን ኣሎ (3) ንዜሰዒቦ የስሕቶ ፡ ናብ ስቓይ ነዲዱ ሓዊ እዉን 
ይመርሖ ብምባል ኣብኡ ተፃሒፈ (ተፇሪደ) (4-ሓጅ) 

َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َوََل ُىًدى َوََل ِكَتاٍب 
نْ َيا ِخْزيٌ  ۖثَاِنَي ِعْطِفِو ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّوِ [٨]مُِّنيٍر    َلُو ِفي الدُّ

ِلَك ِبَما َقدََّمْت َيَداَك [٩] َونُِذيُقُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحرِيِق ۖ   ذَٰ
ٍم لِّْلَعِبيِد  [١٠]َوَأنَّ اللََّو َلْيَس ِبَظَلَّ  

- ካብ ሰባት ብይ ገለ ፍልጠት ብይ መርትዖን ብይ መብርሂን 
መፅሓፍን ኣብ ኣላህ ዜካታዕ ኣሎ (8) ብትዕቢት ካብ መንገዱ 
ኣላህ ከስሕት (ይካታዕ) ኣብ ቀረባ ዒለም ዉርዯት ኣለዎ ኣብ 
መዒልቲ ትንሳኤ ኣሕራሪ መቅፃቲ ኣለዎ (9) እቲ ዴማ ኣእዲዉካ 
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ብዜፇፀምዎ (ሓጢያት) ኢዩ ፤ ኣላህ ከኣ ንባሮቱ በዲሊ ኣይኮነን 
(10) (8-9 ሓጅ) 
* ኣቕይሽቲ እ እንተኾነ ከምዙ ዒይነት ጉዲይ ኣዙዩ እዩ 
ዋቅዖምን ዜርብሽምን፡፡ ኣብ ለንዯን ዜርከብ ናይ ቅደስ ጳዉሎስ 
ካቴዴራል ኣብ ዜሓለፇ መራሒ ዜነበሩ ድክቶር ዲብልዩ ኣር ኢንጅ 
ሓዯ ግዛ ከምዙ ይብሉ፡- ኣብ ናይ ህይወት በነይ እንትነብር ናይ 
ህይወት ትርጉሙን ዒለማን ንምርካብ ኢለ ብዘሕ ፅዑረ ኢየ፡፡ ኣብ 
ዜኾነ ይኹን ግዛ መስረታዊ ሕቶታት ኢዮም ኢለ ናይ 
ዜኣምነሎም ሰለስተ ሕቶታት እዉን መልሲ ንምርካብ ሞኪረ ኔረ፡፡ 
ንሳቶም እዉን ዉታሪነት፡- ናይ ወዴሰብ ጠቕላላ ባህሪ ዜብሉ 
ኢዮም፡፡ ነገር ግን ፃዕረይ ኣይተሳኽዏን፡፡ ንሓዱአን እውን መልሲ 
ኣየግነኹን፡፡ 

  َفََل يُ َناِزُعنََّك ِفي اْْلَْمرِ  ۖلُِّكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُىْم نَاِسُكوهُ 

َوِإن [٦٧] ِإنََّك َلَعَلٰى ُىًدى مُّْسَتِقيٍم  ۖ َوادُْا ِإَلٰى رَبِّكَ ۚ  
َنُكْم يَ ْوَم [٦٨]َجاَدُلوَك فَ ُقِل اللَُّو َأْعَلُم ِبَما تَ ْعَمُلوَن  اللَُّو َيْحُكُم بَ ي ْ

[٦٩]اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفوَن   

- ንኹሉ ህዜቢ ዜምርሑሉ ስርዒት ሃይማኖት ጌርናለና ፤ ስለዙ 
ኣብ ትእዚዚቱ ኣይካትዐኻ ናብ ጎይታኻ ፀዉዕ ፤ ንስኻ ብርግፅ 
ብተመራሕነትን ኣብ ቅኑዕ መንገዱ ኢኻ(67) እንተተካትዐኻ ኣላህ 
እትንብርዎ ዜፇልጥ ኢዩ በሎም (68) ኣላህ ኣብ መዒልቲ ትንሳኤ 
በቲ ብኡ ትፇላለዩሉ ዜነበርኩም ኣብ ሞንጎኹም ይፇርዴ(69) 
(67-69 ኣልሓጅ) 
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* ብዚዕባ ናይ ህይወት ዒላማ ብዜምልከት ብዘሓት ሙሁራትን 
ናይ ሃይማኖት መራሕቲን ዜሃብዎም ዜተፇላለየ ሓሳብ እንታይ 
መፍትሒ ኣምፂኦም? ናይ ኩሎም ሓሳባት ምስ ናይ ሓዯ ኣረጋዊ 
ኣቦ ዜተዚረብዎ ዜመሳሰል ኢዩ፡ ከምዙ ፀኒሐ ኢየ፡፡ ሕዙ ግን 
ሕይወት ዒላምን እንታይ ኢዩ? እናበልኩ ይሓትት ፀኒሐ ኢየ፡፡ 
ሕዙ ግን ሕይወት ዒላማን ትርጉሙን ሃለዋ ኣይሃለዋ 
ኣይግዴሰንን፡፡ 
* ካብዙ ተላዑሎም ብዘሓት ግጉያት ሰባት ኣብ ዒለም ለዉ 
ሃይማኖታት ኣብ ዉሽጦም ብዘሕ ዒይነት ኣመላኻኽታት ከም 
ዜሓቆፇን ሓዯሰብ ዴማ እምነት ሃለዎ ኣይሃለዎ ምንም ምፀኦ 
ለዉጢ የለን ኢሎም ይኣምኑ፡፡ ምናልባት ሃይማኖት ንሓዯሰብ 
ንጋጥሞ ፀገም ብመጠኑ ተፃዊሩ ክኸይዴን ፤ ኣብ ሓንጎሉን 
እዉን ዜተወሰነ ዕረፍቲ ዜህቦን ከምእዉን ንኣእሙሮ ሕፍር ኢዩ 
ዜብል እምነት ኣለዎም፡፡ ካልኦት ሰባት ዴማ ሃይማኖትን ኮንቱ 
እምነትን ምስ በለ ተባህለን ምንም ፇላልዮም ነገር የለን፡፡ 
ንብዘሕ ሚእቲ ዒመታት ዜወሃቡ ዜነበሩ ሃይማኖታዊ ሓሳባት 
ናይቲ ዜተለዒለ ብዚዕባ ህይወት ሕቶ ካብ ይምምላኾም 
ብተወሳኺ ንናይ ዯቂሰባት መነባብሮ ገለ ትኣክል ምምሕያሽ ከም 
የምፅኡ ኢዩ፡፡ እንዴያዉም ናይዚ ዒለም ሃይማኖታዊ ሓሳባት 
ናይቲ ዜለዒለ ብዚዕባ ህይወት ሕቶ ካብ ይምምላኾም ብተወሳኺ 
ንናይ ዯቂ ሰባት መነባብሮ ገለ ምዕባለ ንዴሕሪት ከም ዜጎተትዎን 
ኣብ ሞንጎ ሰባት እዉን ፅልእን ዉግእን ንክበዜሕ ቀንዱ 
መንሳኤታት ኮይኖም እዮም ፤ በሃልቲ ኢዮም፡፡ 
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 ِإن  َۚوِإن ُتِطْ  َأْكثَ َر َمن ِفي اْْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللَّوِ 
[١١٦]يَ تَِّبُعوَن ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإْن ُىْم ِإَلَّ َيْخُرُصوَن   

ኣብ ምዴሪ ካብ ለዉ ንመብዚሕቶም እንተተማእዜካ ካብ መንገዱ 
ኣላህ የስሕቱኻ ምጥርጣር እምበር ካልእ ኣይስዕቡን፡ ንሳቶም 
ሓሰዉቲ ጥራይ ኢዮም፡፡ (116-ኣንዒም) 
- ነገር ግን ሕዙ እዉን ግና ናይ ህይወት ትርጉም (ዒላማ) 
ንምፍላጥ ኢልካ ምጉያይ(ምፅዒር) ዜዴግፈ ሰባት ብዘሓት ኢዮም፡፡ 
ናይ ስርዒት ኣእምሮ ምሁር ዜኾኑ ቪክቶር ፍራንክል ከምዙ 
ይብሉ፡- ሓዯሰብ ናይ ህይወት ትርጉም ንክፇልጥ ኢሉ ካብ 
ዜዯኽሞ ንላዕሊ ዜበለፀ ካልእ ስራሕ የለን፡፡ ሓዯሰብ ናይ ህይወት 
ትርጉም እንተፇሊጡ ካልእ ይቕረ ኣዜዩ ኣፀጋሚ ዜኾነ ነገር 
እንተጓንፎኳ ንክፃወርን ኣብ ዒለም ካብ ለዉ ነገራት ኩሎም 
ብዜበለፀ ክርዴኦ ከም ዜኽእልን ኣፇይ መሊአ ክዚረብ ይኽእል 
ኢየ፡፡ 
* እንበኣርከስ ናይ ህይወት ዒላማን ትርጉሙን መን ክነግረና 
ይኽእል? ንኣብነት ናይ ሓንቲ ቅርፂ መዉፂኢት ማሽን ዒላማን 
ዉፅኢትን መሀዙ ብዯንቢ ጌይሩ ከርዴአካ ከም ዜኽእል ፍሉጥ 
ኢዩ፡፡ ካባና ዜዴለ ነቲ መሃዙ ማሽን ምሕታት ’ዩ፡፡ 
* ጉዲዩ ከምዙ እንተኾይኑ ካብታ ዜነኣሰት ዋህዮ ጀሚሩ ክሳብቲ 
ዜዒበየ ህይወት ለዎ ኣብ ዘርያ ምዴሪ ለዉ ኣዜዮም ዯቀቕቲ 
ዜኾኑ ሞሌኩላትን ኣቶማት ኣዜዩ ዴንቕ ኣቀማምጣን ኣሰራርዒን 
ኣለዎም፡፡ ብዚዕባ እቲ ፍፁምነት ዜተመልኦ ናይ ወዴሰብ ኣእሙሮ 
ኣወቓቕራ ከ እንታይ ትብሉ? እንነብረላ ዒለም ላቶም ናይ ዘረት 
ፀሓይ ምህዋርን ዩኒቨርስን ከ እንታይ ንብል? እዙ ኹሉ ኣዯናቒ 
ነገራትን ካልኦትን ዯኣ ፇጣሪ ኣየዴልዮምንድ? 
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* ኢንሳክሎፒዴያ ኣሜሪካና ኣብ ናይ ህይወታዉያን ፍጥረታት 
ዜሪኦ ኣዙዩ ንምእማኑን ዜከብዴን ዴንቕን ዜኾነ ኣሰራርዒን 
ኣሰራርሓን ብኸምዙ ይገልፆ፡- ዕንበባታት ኮኑ ኣናእሽተይ ነፍስታት 
ወይ ዴማ መጥበዉቲ እንስሳታትን ኣዙና ብዕምቆት 
እንትንምርምር እቲ ናይ ሰዉነቶም ክፍለ ኣካላት ኣሰራርዒን 
ኣቀማምጣን ኣዜዩ ንምግማቱን ንምእማኑን ዜኸብዴ ኢዩ፡፡ 
እንግሊዚዊ ናይ ኸዋኽብቲ ተመራመርቲ ሰር በርናርዴ ሎብል ናይ 
ህያዉያን ኣካላቶም ዜፍጠርሉ ርእታት (ዋህዮታት) (organisms) 
ብዚዕባ ኬሚካላዊ ዉህዯቶም ከምዙ ይብሉ፡- ካብቶም ኣዙዮም 
ኣናእሽቲ ዜኾኑ ናይ ፕሮቲናት ሞሌኩላት ሓዱኦም ንምርካብ 
(ንምፍጣር) ኣዜዩ ዜኸብዴ ኢዩ፡፡ ኣረ ብፍፁም ይሕሰብ ኢዩ፡፡ 

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّٰى يَ َتب َيََّن َلُهْم َأنَُّو 
[٥٣] َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  ۗاْلَحقُّ   

  ንሱ (ቁርኣን) ሓቂ ሙኑ ክሳብ ዜግለፀሎም ኣብ (ዜረሓቐ) 
ዝባታትን ኣብ ነፍስታቶምን ተኣምራታትና ክነሪኦም ኢና፡፡ ጎይታኻ 
ንሱ ኣብ ነገራት ኩሉ ተዒዚቢ ሙኑ ኣይኣኽሎምን? (53 
ፍሲለት) 
  ብተወሳኺ ናይ ከዋኽብቲ ተመራመርቲ ዜኾኑ ፍሬዴ ወይል 
ከምዙ ብሉ፡- ናይ ባይሎጂ (ስነ-ህይወት) ትምህርቲ ክፍሊ ክሳብ 
ሕዙ ህይወት ብኣጋጣሚ ዜተገነየ ኢዩ ካብ ዜብል ሓሳብ ዜልወጡ 
ኣይመስሉን፡፡ ነገር ግና ተመራመርቲ ብዚዕባ ናይ ስነ ህይወት 
ኣዙዩ ዴንቕን ንምግማት ዜኸብዴን ስርዒት ምንቅስቃስን 
ብዜረኽቡ ቁፅሪ ህይወት ብኣጋጣሚ ዜተገነየት ሙና ኣዜዩ 
ዜነኣሰ ዕዴል እናኾነ መፂኡ፡፡ ኢሉ ኢሉ ዴማ ኣብ መወዲእታ 
ፍፁም ብኣጋጣሚ ክትፍጠር ኣይትኽእልን፡፡ 
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* ኣብ ቀረባ ግዛ ኣዙዮም  እናማዕበሉ ዜመፁ ለዉ ናይ ሳይንስ 
ክፍሊ ዜኾነ ሞሌኩላር ባዮሎጂ ብፍላይ ኣብ ጂን (ርኢ 
ወዴሰብ)፣ ሞሌኩልን ኣቶምን ፅንዒት ዜገብር ኢዩ፡፡ ናይዙ ክፍሊ 
ሳይንስ ምሁር ዜኾኑ ሚካኤል ዳንታን ኣብዙ ሕዙ ኣፅኒዖም 
ዜረኽብዎ ነገር ከምዙ ይነግሩና፡- ካብቶም ንፇልጦም ዋህዮታት 
ብኣዲናጋራይነቱ (ኣዜዩ ዯንቕን ኣእሙሮ ይበፅሖን ካብ ሙን 
ዜተለዒለ) እቲ ዜነኣሰ መጠን ለዎ ሓዯ ዋህዮ እንተወሲዴና 
ኣስራርሕኡ ቅርፁን ኣቀማምጥኡን ኣዜዩ ዯንቕን ዯናግርን ካብ 
ሙን ዜተላዒለ ከምዙ ዒይነት ፍጥረት ዴማ ብኣጋጣሚ ዜተገነየ 
ኢዩ ኢልካ ምሕሳብ ይሕሰብ ኢዩ፡፡ እዙ ፍጥረት ብኣጋጣሚ 
ዜተገነየ ሙኑ ሓሳብ ዉዴቂ ዜኾነሉ ምኽንያት ናይቲ ፍጥረት 
ኣዯናግራይነትን ኣፇጣጥራን ጥራይ ይኮነስ ናይቲ ዜተሰረሐሉ 
(ዜተቀመጠሉ ኣሰራርዒ) ወሰን ይብሉ ዴንቕ ክእለት ኢዩ፡፡ 
ዳንታን ወግዖም ይቅፅሉልና፡- ብዜኸዴና ኬዴና እንተነስተዉዕል 
ክንዱ ዜተመራመርና እንተንመራመር ነዙ ዋህዮ ብኣጋጣሚ ኢዩ 
ተገንዩ ዜብል ሓሳብ ዉዴቂ ዜገብረልና እቲ ካብቲ ፍጥረት ኣዜዩ 
ዜማርኽ ናይ ፇጣሪ ክእለትን ብቅዒትን ኢዩ፡፡ 
* ብኣጋጣሚ ዜተገነዩ ፍጥረታት ንሕና ካብ ዒቕምና ንላዕሊ ዜኾነ 
ኣዜዩ ዜኸብዴ ነገር ብኣጋጣሚ ካብ ዜግነዩ ፍፁም ኣዙዩ ዴንቕ 
ዜኾነ ፕሮቲን ወይ ጂን (ርኢ) ክግነይ ይገብሩ ኢዮም ኢልካ 
ምሕሳብ ይመስልድ?  
* ሓዯ ዋህዮ ካብቶም ህይወት ይብሎም ኣዜዩ ዜተራቀቐ ዜኾነ 
ኣሰራርሓ ለዎም ክባራት ኣእማን ኣዙዩ ዒቢ ፍልልይ ኢዩ 
ለዎ፡፡ ዳንታን ሓሳቦም እንትዚዜሙ፡- እቶም ነዙ ኹሉ ፍጥረት 
ብኣጋጣሚ ኢዩ ተገንዩ ዜብሉ ሰባት ሓቂ ክቕበሉ ይዯልዩን 
ብነበረያ ነበረ ዜኣምኑን ኢዮም፡፡ እንዴያዉም ፍጡራት ብኣጋጣሚ 
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እዮም ተገንዮም ዜብል ሓሳብ ኣብ ዯርጋዊ መን ኣብ 19 ክ/ 
ተስፊሕፉሑ ዜነበረ ፅዉፅዋይ ኢዩ፡፡ 

  َوِللَِّو اْلَمَثُل اْْلَْعَلىٰ  ِۖللَِّذيَن ََل يُ ْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرِة َمَثُل السَّْوءِ 

[٦٠] َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ۚ    

- ነቶም ብዲሕረወይቲ ዒለም ዛኣምኑ ክፈእ መመስ ኣለዎም፡ 
ንኣላህ መምለሲ ኣለዎ ንሱ ክቡርን ጥበባዉን ኪዩ (60-ነሕል) 

َعاَء ِإَذا َولَّْوا  َفِ نََّك ََل ُتْسِمُ  اْلَمْوَتٰى َوََل ُتْسِمُ  الصُّمَّ الدُّ
 ِإن ُتْسِمُ   َۖوَما َأنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعن َضََلَلِتِهمْ [٥٢]ُمْدِبرِيَن 

[٥٣]ِإَلَّ َمن يُ ْؤِمُن بِآيَاتَِنا فَ ُهم مُّْسِلُموَن   

  ንስኻ ንምዉታት ኣይተስምዕን ፡ ንፀማማት ከኣ ተጠዉዮም ምስ 
ሃዯሙ ፃዊዑት ኣይተስምዕን (52) ንስኻ ንዕዉራት ካብ ስሕተቶም 
ትመርሕ ኣይኮንካን…….. (53-ሩም)  
* ሕይወት ይብሎም ነገራት ሱቕ ኢሎም ብኣጋጣሚ ህይወት 
ለዎ ነገር ክፇጥሩ ኣይኽእሉን፡፡ ነንሕዴሕዴ ፍጥረት ዴማ ናይ 
ግዴን ዜሰርሖ ኣካል የዴልዮ ኢዩ፡፡ ስለዙ ዴማ እዙ ኣብ መሬት 
ለዉ ኣዜዩ ዜገርም ናይ ኣፇጣጥራ ስርዒት ለዎም ፍጡራት 
ብኣጋጣሚ ክርከቡ ኣይኽእሉን፡፡ እስቲ ብይ ገለ ናይ ኣፇጣጥር 
ስርዒት ዜተፇጥረ እንታይ ኣሎ? እቲ ፍጡር ቅርፁ ኣዜዩ ከቢዴን 
ዴንቕን ብዜኾነ ቁፅሪ ናይቲ ዜፇጠሮ ኣካል ሓይልን ብቅዒትን 
የመላኽት፡፡ 
- ነዙ ኹሉ ብሓዯ ኣብነት ምርግጋፅ ይከኣል? ሓዯ ቀለም 
ዜተቀበአ ነገር እንተሪእና ዜኾነ ቀባኢ (ለማፂ) ከምዜቐበኦ 
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ንርዲእ፡፡ ሓዯ መፅሓፍ እንትነንብብ እዉን ዜኾነ ፀሓፉ ከም 
ዜፀሓፎ ንፇልጥ፡፡ ገዚ እዉን እንትንርኢ ገዚ ዜስርሕ (ነዲቓይ) 
ከም ሎ ኢና ንርዲእ፡፡ ናይ ትራፉክ መብራህቲ እንትንዕብ እዉን 
ነዙ ሕጊ ዉፅአ ኣካል ከም ሎ ኣይጠፍአናን፡፡ ነዝም ነገራት 
እዙኦም መን ከምዜሰረሖም እ ፇሊና እንተይፇለጥናዮ ነገር ግን 
ንዕኦም ዜፇጠረ (ዜሰርሕ) ኣካል ከምሎ ግን ዜሕበአና ኣይኮነን፡፡ 
ከምእዉን ኣብ ምዴሪ ለዉ ሕያዉ ፍጥረታት እንትንዕብ ነዙ 
ኣዜዩ ከቢዴ ዜኾነ ስርዒት ፍጥረቶም ዜፇጠረ ኣካል ከም ሎ 
ንርዲእ፡፡ እዙ ነን ኩለን ቢልዮናት ናይ ከዋኽብቲ ጥምረት ሓቊፈ 
ዜሓ እዙ ሰፉሕ ህዋዊ ዒለም (ዩኒቨርስ) ኣዜዩ ዜገርምን 
ንምርዲኡ ዜኸብዴን ካብ ሙኑ ዜተለዒለ ነዙ ፍጥረት ከዲልዉ 
ዜኽእል ሓይልን ክእለትን ለዎ ኣካል ከምሎ ርደእ ኢዩ፡፡ እዝም 
ኣብዙ ዩኚቨርስ ዜርከቡ ዒበይትን ኣናእሽተይ ፍጥረታት ናይ 
ምንቅስቃሳቶም ብርሃኖም ፣ ዴምፆም ፣ ናይ ኤልክትሪክ 
ማግኔቶም ናይ ስሕበት ሓይሎምን ኣዜዩ ዜገርምን ገለ ጉዴለት 
ብይብሉ ኣካይዲ ስርዒት እዮም ዜምርሑ፡፡ ታይዯኣ ነዝም 
ፍጥረታትን ብስርዒት ንቀሳቅስ ሕጊ ብይ ሓጋጊ ክፍጠር 
ይኽእልድ? 
* ናይ ስነ ሮኬት ሳይንቲስት ዜኾኑ ጀርመናዊ ፎን ብራዉን ከምዙ 
ይብሉ፡- እዙ ናይዙ ዩኒቨርስ ኣሰራርሓ ሕግን ገለ ጉዴለት ኮነ ጌጋ 
ስለ ይብሉ ሮኬት ንምስራሕ ኣየፀግመናንን ካብዙ ብተወሳኺ 
እዉን እቲ ናብ ወርሒ ዜትኮስ ሮኬት ዜኸዯሉ ግዛ ክንዱ ናይ 
ማይክሮ ሰከንዴ ትኣክል ከይተጋገና ጊዛኡ ክነቕምጥ ንኽእል 
ኢና፡፡ ስለዙ ነዙ ስርዒታትን ህግታትን ዲለወ ኣካል ክህልዉ 
ኣለዎ፡፡ 
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 مَّا تَ َرٰى ِفي َخْلِق  ۖالَِّذي َخَلَق َسْبَ  َسَماَواٍت ِطَباًقا
ِن ِمن تَ َفاُوتٍ   َفاْرِجِ  اْلَبَصَر َىْل تَ َرٰى ِمن ُفُطوٍر  ۖالرَّْحمَٰ

 ثُمَّ اْرِجِ  اْلَبَصَر َكرَّتَ ْيِن يَنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو [٣]
 [٤]َحِسيٌر 

- እቲ ንሸዉዒተ ሰማይ ኣፀፊፂፈ ዜፇጠረ ኢዩ፡፡ ብኣፇጣጥራ 
ኣርራሕማን ዜተፇላለየን ይተወሃሃዯን ኣይትሪኢን ፤ ኣዑንትኻ 
ምለስ ካብ ነቃዒት ገለ ትሪኢድ?(3) ካብኡ ዯጋጊምካ ዒይንካ 
መላልስ ፤ ዒይንኻ ተዋሪደን ዯኺሙን ይምለሰካ(4)(3-4 ሙልክ)  
  ብርግፅ ነቲ ዒቢ ቀራፂን ሕጊን ስርዒትን ዯንጋጋይን በዙ ስጋዊ 
ዒይንና ክንሪኦ ኣይንኽልን፡፡ ከይረኣዩ ዜኣመኑ ፃዴቓት ኢዮም፡፡ 
ዜብል ተፃሒፈ ይርከብ፡፡ ንሙኑ ነዙ ኹሉ ትእምርትታትን 
ምሽጢራትን ዴሕሪ ምርኣዩ ዜኽሕዴ ይህልዉድኾን? ስለዙ ተቅዋ 
ማለት ካብቲ ናይ ስምዑት ሕዋስትና ዜረሓቑ ዜኾነ ነገራት ብእኡ 
ምእማን ኢዩ፡፡ 

َناُىْم يُنِفُقوَن  الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَََّلَة َوِممَّا َرزَق ْ
[٣]  

 እቶም ብርሑቅ ዜኣምኑ ሰባት ቑሙን ካብቲ ዜሃብናዮም 
(ሽሻይ) እዉን ዜምፅዉቱን ኢዮም (3-በቀራ)  
ንኣብነት ናይ መሬት ሓይሊ ስሕበት ፣ ማግኔት ፣ ወይ ናይ 
ኤሌትሪክ ሓይልን ከም እዉን ናይ ሬዴዮ ማዕበላት ብዒይንና ስለ 
ይረኣናዮም የለዉን ኢልናድ ክንኽሕዴ? ስለዙ ነቲ ነዙ ኣብዙ 
ዩኒቨርስ ሎ ፍጥረት ብሙሉእ ግነየን ዜንቀሳቐስሉ ስርዒት 
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ዲለወን ዜኾነ ኣካል ብዒይንና ስለ ይረኣናዮ ጥራሕ ከመይ ጌርና 
ክንክሕዴ ንኽእል? 

 َوُىَو اللَِّطيُف  َۖلَّ ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُك اْْلَْبَصارَ 
[١٠٣]اْلَخِبيُر   

- ኣዑንቲ ኣየርክብኦን (ኣይበፅሕኦን) ፤ ንሱ ንኣዑንቲ የርክብ ፤ 
ንሱ ርህሩህ ዉሽጢ ፇላጥ ኢዩ፡፡ (103-ኣንዒም) 
 ናይ ፇዙክስ ተመራማራይ ዜኾኑ ፐል ዳቪስ ወዴሰብ ብኣጋጣሚ 
ከምይተገነየ ኢዮም ዜጠቕሱ፡፡ ማለት ናብዙ ዒለም ዜመፀሉ 
ዒላማ ኣሎ ኢዩ ክብሉ ይዉስኹ፡፡ በቲ ዜገበርክዎ ምርምር እዙ 
ናይዚ ዩኒቨርስ ኣዜዩ ዜገርም ምንቅስቃስ ብኣጋጣሚ ዜተገነየ ኢዩ 
ምባል ይኸብዯኒ ኢዩ፡፡ ዜኾነ ካልእ ዒሚቕ ዜኾነ መብራህርሂ 
ዴልዮ ነገር ከምሎ እየ ዜርዲእ፡፡ 

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّٰى يَ َتب َيََّن َلُهْم َأنَُّو 
َأََل [٥٣] َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  ۗاْلَحقُّ 

[٥٤] َأََل ِإنَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء مُِّحيٌط  ِۗإن َُّهْم ِفي ِمْريٍَة مِّن لَِّقاِء رَبِِّهمْ   

  ንሱ (ቁርኣን) ሓቂ ሙኑ ክሳብ ዜግለፀሎም ኣብ (ዜረሓቐ) 
ባታትን ኣብ ነፍስታቶምን ተኣምራታትና ክነሪኦም ኢና ፤ 
ጎይታኻ ንሱ ኣብ ነገራት ኩሉ ተዒዚቢ ሙኖም ኣይኣኽሎምን 
(53) ንሳቶም ካብ ምርኻብ ጎይታኦም ኣብ ምንርጣር ኢዮም ፤ 
ንሱ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣኽባቢ ኢዩ (54) (53-34 ፈሲለት) 
 እንበኣርከስ ኣብ ዒለም ዯቅሰባት በተለይ ካብ ሙስሊሚን ወፃእቲ 
ካልኦት ነቲ ብይምፍላጦም እዩ፡፡ ናይ ኣላህ (ሱ.ወ) ባህሪን 
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መግለፂኢን ናይዚ ዒለምን ኣብ ዉሽጣ ዜሓቆፎቶም ፍጥረታትን 
በተለይ ወዴሰብን ዜተፇጠረሉ ዒላማ እንተይፇሊጡ ዴማ ንኣላህ 
ተቅዋ (ፍርሒ) ኣይህልዎን፡፡ ስለዙ ንጎይታ ከየጓዯልካን 
ከይጨለፍካን ምፍላጥ ምስ ናይ ህይወት ዒላማ ምፍላጥ ፅኑዕ 
ረኽቢ ኣለዎ፡፡ ኣላህ ዴማ ከምዙ ይብል፡- 

َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواْْلَْرُض َجِميًعا قَ ْبَضُتُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة 
 ُسْبَحانَُو َوتَ َعاَلٰى َعمَّا ُيْشرُِكوَن  َۚوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنوِ 

[٦٧]  

  ንኣላህ ኣብ መዒልቲ ትንሳኤ ምዴሪ ኩላ ዕàኽ ክትከዉን 
ሰማይት እዉን ብሓይሉ ይጥቕለሉ (ምስዙ ካልእ ብምፅማድም) 
ዜግባእ ክብሩ ኣየኽብርዎን ካብ ሽርኽዎ ነፂሁ፡ ልዑሉ (67-
ዘመር)  

نسِ   َلُهْم قُ ُلوٌب َلَّ  َۖوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن اْلِجنِّ َواْْلِ
يَ ْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َلَّ يُ ْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن َلَّ 

 ُأولَِٰئَك ُىُم  ۚ ُأولَِٰئَك َكاْْلَنْ َعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ  َۚيْسَمُعوَن ِبَها
   [١٧٩]اْلَغاِفُلوَن 

 ካብ ኣጋንንትን ካብ ሰባትን ብዘሓት ንገሃነም ፇጢርና ፤ 
ልብታት ኣለዎም ይርዴእሎም ፤ ኣዑንቲ ኣለዎም ይርእዩለን ፤ 
ኣእዚን ኣለዎም ይሰምዐለን ፤ ንሳቶም ከም እንስታት ኢዮም ፤ 
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እዯኣ ንሳቶም ኣዙዮም ዜስሓቱ ኢዮም ፤ እቶም ዜንጉዒት 
ንሳቶም እዮም (179-ኣዕራፍ) 

ምዕራፍ ሰለሰተ 
ኣብ ጉዳይካ ኹሉ ዉሽጢ ተቅዋ (ንኣላህ ፍርሒ) 

ይሃልዉካ 
   ዒለም ካብ ቀዯም ላዕልን ታሕትን ዜመለአት ኢያ ኔራ ፤ 
ሕዜዉን ኢያ፡፡ ናይ ወዴሰብ ህይወት ኣብ ሞንጎ ናይ መከራን 
ፀገምን ምስ ናይ ሓጎስን ራህዋን ኣማኣኺላ ትነብር ፍጥረት ኢያ፡፡ 
ሓዯሰብ ኣብ ህይወቱ መከራን ፀገምን ከሕልፍ ናይ ግዴን ኢዩ፡፡ 
ከምኡልክዕ ዴማ ራህዋን ምቾትን እውን የሕልፍ ኢዩ፡፡ ስለዙ 
ናይዚ ዒለም ኣካይዲ ብዯንቢ እንተስተዉዑልና እቲ ጓሂኣን 
መከራኣን ዜበሐ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡ እቲ ናይ ዒለማት ጎይታ 
ኣላህ(ሱ.ወ) ነዙ ሓቂ እዙ ብኸምዙ ይገልፀልና፡፡ 

نَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلٰى رَبَِّك َكْدًحا َفُمََلِقيِو  [٦]يَا َأي َُّها اْْلِ  

  ኦ ኣንታ ሰብ! ንስኻ ንጎይታኻ ክሳብ ትራኸብ ምልፊዕ ለፊዑ 
ኢኻ ፤ ተራኻቢኡ እዉን ኢኻ (6-ኢንሺቃቅ) 
 ስለዙ ብኹሉ ዒይነት ናይ ህይወት ምንቅስቃስ ተቅዋ ክህልወና 
ይግባእ፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ነዙ ነገር እዙ ኣፅኒዖም ብኸምዙ 
የተሓሳስቡና፡- ኣብ ፀገም ግዛ ኮነ ኣብራህዋ ንኣላህ ፍርሓዮ፡፡ 
ይብሉና፡፡ 
ስለዙ ኣብ መከራ ግዛ ትዕግስቲ ጌርና ኣመዚንቲ እዉን ኮይና ናይ 
ኣላህ ረዴኤት ብምሕታት ንነገራት ክንቆፃፀር ግዴን ኢዩ፡፡ ራህዋን 
ሺሻይን ኣብ ዜተማለኦ ግዛ ዴማ ንጎይታና ኣመስገንቲ ክንከዉን 
ይግባእ፡፡ ካብዙ ሓሊፈ ግና ካብ ትዕቢት ዜተለዒለ ኣለኹ ኣለኹ 
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እናበልካ ናብ ዜተዋረዯ ዯረጃ ምጥሓል ናይ ሙእሚን ባህሪ 
ኣይኮነን፡፡ ሓዯ ፇተና(ፀገም) ኣብ ጋጥመና ግዛ እዉን ኣብ 
ዉሽጡ ካልእ ሰናይ ነገር ሒዘ ክኸዉን ይኽእል ይኾን ኢልና  
 
ብትዕግስቲ ዉሽጥና ክነረጋግእ ኣለና፡፡ ብከምዙ ዒይነት ኣበሃህላ 
እዙ ፀበባ እዙ ንዒይ ኣብ ዉሽጡ ፅቡቕ ነገር ይህልዎ ይኾን ፣ 
ወይ ዴማ ኣላህ ብትዕግስተይ ዒቢ ዒስቢ (አጅሪ) ክህበኒ ይኾን 
ምባል ኢዩ፡፡ 
 

ናብ ኣላህ እንቃረበሎም መንገዴታት 
 

ኣላህ ከም ዜስዕብ ይብል፡- 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوابْ ت َُغوا ِإَلْيِو اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدوا 
[٣٥]ِفي َسِبيِلِو َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن   

  ኦ ኣንቱም ዜኣመንኩም! ንኣላህ ፍርሑ፡ ናብ እዉን መቃረቢ 
(ሰናይ ተግባር) ዴልዩ፡ ምእንታን ክትዕወቱ ብመንገዱ ተቓለሱ 
(35-ማኢዲ) 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر 
ُوِلي اْْلَْلَباِب  رَب ََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد [١٩٠]َْليَاٍت ْلِّ

[١٩٢] َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر  َۖأْخَزيْ َتوُ   

  ንሰማያትን ምዴርን ኣብ ምፍጣር ንለይትን ቀትርን ኣብ 
ምፍልላይ ንበዒል ኣእሙሮታት ብርግፅ ምልክታት ኣለዉ(190) 
(ንሳቶም) እቶም ቆይሞም ተቐሚጦምን ተጋዱሞምን ንኣላህ 
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ዜዜክሩ ብኣፇጣጥራ ሰማያትን ምዴሪን ዜስትንተኑ ፣ ኦ ጎይታና! 
ነዙ ብከንቱ ኣይፇጣርካዮን ፤ ንፁህ ኢኻ ፤ ካብ መቅፃዕቲ ሓዊ 
ኣዴሕነና ዜብሉ ኢዮም(191)(ዑምራን 190-191) 

 
ምዕራፍ ኣርባዕተ 

ናብ ድሕነት ዘቃርቡና ምሽጢራት 

 
  ኣላህ ኣብ ናይ ቁርኣን ገለገለ ምዕራፊት ብማሕላ እንተ 
ጀሚሩዎም እቲ ንብቦም ሰብ ነቶም ዒንቀፃት ትኹረት ክህበሎም 
ስለ ዜዯለየ ኢዩ፡፡ ብኻልእ ገፅ ዴማ ኣላህ ኣብዙሑ ኣብሓዯ 
ምዕራፍ እንተምሒሉ ኣብቲ ሱራ ኣዙዩ ኣፅኒዐ ንሰብ ከስተብሃለሉ 
ዜግብኦም ነገር ከምሎ ምእንታን ክፇልጡ ኢዩ፡፡ ንኣብነት ኣላህ 
ኣብ ሱረቱል- ሸምስ ኣብ መእተዊኡ ብሸዉዒተ ናይ ፍጥረታትን 
ክስተታትን ምሒሉ ኢዩ፡፡ ኣብ መወዲእታ እቲ ማሕላ ዴማ ብዚዕባ 
ነፍሲን ኣብ ዉሽጣ ዜሓቶ ስምዑትን ዜንባለን ዜምልከት እዩ፡፡ 
ከምእዉን ሓዯሰብ ንናይ ነፍሱ ስምዑት ስዑቡ ናብ ዜኣተወቶ 
እናተወ ኣብ ሓጢያት እንተጥሒልዋ እዙ ሰብ ካብ ፇሸልቲ 
ሙኑ ይነግረና፡- ብኸምዙ፡- 

َىا [٢]َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَىا [١]َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا  َهاِر ِإَذا َجَلَّ َوالن َّ
َماِء َوَما بَ َناَىا [٤]َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَىا [٣] َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَىا [٥]َوالسَّ
[٨]َفأَْلَهَمَها ُفُجورََىا َوتَ ْقَواَىا [٧]َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَىا [٦]  

   ብፀሓይን (ግርማ) ብርሃናን ይምሕል (1) ብወርሒ ዉን ምስ 
ሰዒባ (2) ብቀትሪ ግርማ (ፀሓይ) ምስ ገለሃ (3) ብለይቲ 



40 

 

(ብፀልማት) ምስ ሸፇና (4) ብሰማይ ብዜሃነፃ (ጎይታ) (5) ብምዴሪ 
ብንፀፊ (6) ብነፍሲን ብዜስርሓን (7) ሕንጋዯኣን ጥንቃቐኣን 
ብፍለጣን (ኣላህ ይምሕል) (8) (ኣልሸምሲ - 1-8) 
 
 
 
እቲ ናይ ዒለማት ጎይታ ዴህሪ እዙ ኩሉ ማሕላታት ሎ ዒላማ 
ከምዙ ይገልፆ፡፡ 

َلَح َمن زَكَّاَىا   [١٠]َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَىا [٩]َقْد َأف ْ   

  (ካብ ሓጢያት) ንፀሃ ብርግፅ ተዒዊቱ(9) (ብሓጥያት) ዜሓበኣ 
ብርግፅ ፇሺሉ(10) (9-10 ኣልሸምስ) 
* ቁርኣን ኣብዙ ምዕራፍ ረዴአና ነፍስያ ንሕማቅ ኮነ ንፅቡቕ 
ተግባር ዜተገረሀት ሙናን ናብ ዜዯለዮ ዴማ ዜመርሓ እቲ 
በዒል ዋናኣ ሙኑ ኢዩ፡፡ ስለዙ ተቅዋ ንክህልወና ቀንዱ 
ዜሕግና ነገር ንነፍስና ካብ ስምዑታ ምዕጋት ኢዩ፡፡ 
 

ናብቲ ግጉይ ጎዯና ኣይትዜበል 
 

  ኣብ ሃይማኖት ምንም ምልምማፅ (ምምስሳል) የለን፡፡ ሓዯ ሰብ 
ኣሚነ ኢየ እንተይሉ ካብ ከሓዴቲ ኮነ ካብ ሓጢያተኛታት ሙሉእ 
ንሙሉእ ክርሕቕ ኣለዎ፡፡ ቁርኣን ከምዙ ይብለና፡-  

بِيَن  َوََل ُتِطْ  [٩]َودُّوا َلْو ُتْدِىُن فَ ُيْدِىُنوَن [٨]َفََل ُتِطِ  اْلُمَكذِّ
ٍف مَِّهيٍن  مَّنَّاٍا لِّْلَخْيِر [١١]َىمَّاٍز مَّشَّاٍء بَِنِميٍم [١٠]ُكلَّ َحَلَّ

ِلَك زَنِيٍم [١٢]ُمْعَتٍد َأثِيٍم  [١٣]ُعُتلٍّ بَ ْعَد ذَٰ  
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  ንሓዉስቲ ኣይትማእዜ (8) እንተትመሳሰሎምን 
እንተዜመሳሰሉኻን ፇተዉ(9) ንኹሉ መሓሊ ዉርዯተኛ 
ኣይትማእዜ (10) ንሰብ እናካፇአን እናባኣሰን ዜኸይዴ (11) 
ንዒጋቲ ሰናይ ፣ ገሃሲን(ዯረት ሓላፉ) ሓጢያተኛን ኣይትማእዜ 
(12) ነቓፅ ፣ ብዴሕሪኡ ዴማ ዯቓላ ኢዩ(13) (8-13 ኣልቀለም) 
* ኣላህ ኣብዙ ላዕለዋይ ዒንቀፃት እንታይ ክምዕዯና ከምዜዯለየ 
ግልፂ ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ናይ ወዴሰብ ነፍሲ ብተፇጥሮኣ 
ንመቓምጥታን መናብርታን ስለ ትመሳሰል ኢዩ፡፡ ኣላህ ዴማ 
ኣብካልእ ዒንቀፅ ከምዙ ይብለና፡- 

 َوََل تَ رَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن  ََلُموا فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ   
  ናብቶም ዜብዯሉ ከኣ ኣይትልገቡ (ኣይትቕረቡ) ፤ (እንተይአለ) 
ሓዊ ክትንከፇኩም ኢያ….. (113-ሁዴ) 
 ቶም እናዒርኮም ሰባትን ምስቶም መዋዒልትናን ኣዙና ክንጥንቀቅ 
ኣለና፡፡ ምኽንያቱ ኣዜዩ ክፈእን ሓጢያተኛን፣ ልቡ ነቓፅ (ዋላ 
ሙስሊም) እንተኾይኑ ኣብዙሕና ምስኡ ምዉዒል ብብዚሕና ቁፅሪ 
ኣብ ሞንጎናን ኣብ ሞንጎኡን ሎ ናይ ባህሪ ፍልልይ እናፀበበ 
ዴሕሪ ምምፅኡ ኣብ መወዲእታ ናቱ ፀባይ ብምዉራስ ሓዯ ዒይነት 
ስለ ንኸዉን ኢዩ፡፡ እዙ ምቅርራብ ዴማ ኣብዚ ቀረባ ዒለምዙኣ 
ጥራይ ተገዱቡ ዜቐሪ ይኮነስ ሳዕቤኑ ክሳብቲ ዯሕረዋይ ዒለም 
ቀፃሊ ሙኑ ጎይታና ኣብ ቁርኣን ይነግረና፡-  

َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاِلُم َعَلٰى َيَدْيِو يَ ُقوُل يَا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَ  
[٢٨]يَا َويْ َلَتٰى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفََلنًا َخِليًَل [٢٧]الرَُّسوِل َسِبيًَل   
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 وََكاَن الشَّْيطَاُن  ۗلََّقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءِني
نَساِن َخُذوًَل  [٢٩]:ِلْْلِ  

  በዲሊ፡- ዋይ ትምኒተይ! ምስ ልኡኽ ቅኑዕ መንገዱ እንተዜሕዜ 
ኔሩ እናበለ (ብጣዕሳ) ክልተ ኣእዲዉ ዜነኽሰሉ መዒልቲ (ክር) 
(27) ዋይ ጥፍኣተይ! ንእገለ ፇታዊ ጌረ እንተይሕዜ ኔረ (ይምነ) 
(28) (ቃል እምነት) ምስ መፀአኒ ዴሕሪኡ ካብ ዜኽሪ ብርግፅ 
ኣስሒቱኒ (ይብል) ፤ ሰይጣን ከኣ ንሰብ (ኣዋሪደ) ጠላሚ ኢዩ 
(29) (ፍርቃን 27-29) 
* ኣላህ(ሱ.ወ) ነቶም ንዕኡ ፀላእቲ ዜኾኑን ዜዋግኡን ሰባት 
ፇተዉቲ ኮነ ኣዕርኽቲ ጌርና ክንሕዜ ከም ይብልና ብግልፂ 
ይመኽረና፡፡ 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَياَء تُ ْلُقوَن 
ِإَلْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءَُكم مَِّن اْلَحقِّ ُيْخرُِجوَن 

 َأن تُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو رَبُِّكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا  ۙالرَُّسوَل َوِإيَّاُكمْ 
 ُتِسرُّوَن ِإَلْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوَأنَا َأْعَلُم  ِۚفي َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِتي

 َوَمن يَ ْفَعْلُو ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء  ِۚبَما َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتمْ 
   [١]السَِّبيِل 
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   ኦ ኣንቱም ዜኣመንኩም ንፀላእተይን ፀላእትኹምን 
ኣይትመሓዉዎም ካብ ሓቂ ንዜመፀአልኩም ሃይማኖት እናከሓደ 
ነቲ ልኡኽ ንዒኹምን ብኣላህ ጎይታኹም ስለ ዜኣመንኩም(ካብ 
መካ) ይሰጉ(1-ሙምተሒናህ) 
   ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ክብሉ ናይ ሰናይ ዒርኪን ናይ ክፈእ ዒርኪን 
ምሳሌ ይነግሩና፡፡ ምስ ሰናይ ሰብ ዜዒርኽ (ዜቕመጥ) ሰብ ልክዕ 
ምስ ሸያጢ ፅቡቕ ጨና ከም ዜቕመጥ ሰብ ኢዩ፡፡ ጨና ወይ 
ይገዜእ እንተይገዜኦ እኳ ፅቡቕ ጨና ይጨንዎ፡፡ ምስ ክፈእ 
(ፀይቂ) ሰብ ዜዒርኽ (ዜቕመጥ) ልክዕ ኣብ ጎኒ ነፊሒ ሓዊ (ሓፂን 
ቀጥቃጢ) ከምዜቕመጥ ሰብ እዩ፡፡ ወይ ሓዊ ተፇናጢሩ የንዴዲ 
ወይ ከዒ ካብቲ ሓሙኽሽቲ ይዕጠን (ይዕፍኖ)፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣብ 
ካልእ ሓዱሶም ዴማ ከምዙ ይብሉ፡፡ ንሙናፉቃት (ምስሉያት) 
ጎይታይ(ሓለቓይ) ኣይትበልዎም፡፡ ምኽንያቱ ነቲ ሰብ ኣብ 
ልዕሌኹም ትዕቢት ይዉስኾን ንጎይታኹም እዉን ተቆጥዐ 
ስለለኹም ኢኹም፡፡ (ኣቡ ዲዉዴ) ብተወሳኺ እዉን ከም ዜስዕብ 
ብሉና፡፡ 
ምስ ሰባት ዜተመሳሰለ ከምኣቶም (ካብኣቶም) ኢዩ፡፡ (ኣቡ ዲዉዴ) 
ዋላ ተቅዋ ኣብ ልብና ንምስራፅ ከቢዴ እንተኾነ ነገር ግና ንናይ 
ከሓዴቲ ፣ ንናይ ኣይሁዴ ናይ ክርስትያን ቁስ ኣካላዊ ባህልታቶም 
፣ ናይ ኣነባብርኦም መልክዕ ምምስሳል ኣብ ኢማና ዯካማታት 
ንክንከውን ዒቢ ግዯ ኢዩ ዜጫወት፡፡ ወግዕታቶም ምስዒብ (ምዴናቅ 
ኮነ ምዴጋፍ) ኣብ ልቢ ምፅኦ ናይ ንፍቅና ሳዕቤን ከቢዴ ኢዩ፡፡ 
ነዙ ዴማ ኢዮም ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ንመስሊምን 9ይ መዒልቲ ናይ 
ሙሓረም ወርሒ ንክፀሙዎ እንትእዜዘ 10ይ ን መበል 11 
መዒልትን እዉን ክዉስኹወን ዜኣዘ ምኽንያቱ ዴማ 9ይ 
መዒልቲ ኣይሁዴ እዉን ይፀሙዎ ስለዜነበሩ ኢዩ፡፡ ስለዙ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከመይ ጌርና ሃይማኖትና ምስ ካልኦት ሃይማኖት 
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ከይተመሳስልና ክንከዴ ከምለና ዯንጊጎሙልና ኢዮም፡፡ ስለዙ 
ብይረብሑ ናይ ጓናታት (ከሓዴቲ) ሓሳባት ልብና ብምጭናቕ 
ከም እዉን ዜነብሩሉ ናይ ህይወት መልክዕ እናቀዲሕካ ናብ 
ሃይማኖትካ ምዉሳኽ ልክዕ ዯምስርካ (ጅማትካ) ከም ምቁራፅ 
ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ዴማ ናትና ዱን ሒዜዎ ዜመፀ ናይ ህይወት 
አካይዲ ሓዱግና ናይ ካልእ ኣብ ንስዕብ ምስ ጎይታ ለና ረኽቢ 
ስለዜቁረፅ እዙ ዴማ ጅማቱ (ዯምስሩ) ዜተቖረፀ ዯሙ ፇሲሱ 
ተወዱኡ ሙàቱ ከምይተርፎ ሰብ ልክዕ ኢዩ፡፡ 
ልቢ (ቀልቢ) ባዕላ (ዒርሳ) ዜኸኣለትን ካልእ ይትረፍ እቲ ናይ 
ትእዚዚት ቀንዱ ማዕበል ዜኾነ ሓንጎል እ ምስ ሞተ ንሳ ግን 
ህርመታ (ዉቅዑታ) ትቅፅል ሙና እዩ ሳይንስ ረጋግፁልና፡፡ 
ስለዙ ካብ ዜተፇላለዩ ንልቢ ዜብክሉ ኣተሓሳስባታት ኮነ ስራሕቲ 
ምሕላዉ ተቅዋ ንክነግንይ ቀንዱ መንገዱ ኢዩ፡፡ 
 

ኩሉ ሻዕ ምስ ሓቀኛታት ኹኑ 
  መብዚሕትኡ ግዛ ካብቶም ዯጋጊሞም ንቐርቦም ሰባት ፅኑዕ 
ዜስዕበና ሙኑ ተፇጥራዊ ባህሪ’ዩ፡፡ ብርግፅ ብስራሕ ወይ ብሓዯ 
ሓዯ ጉዲይ ምስቶም ባህሪኦም ኮነ ምንቅስቃሳቶም ካብ ና ቁርኣን 
ወፃኢ ዜኾነን ኢስላሚ መልክዕ ይብሎም ዜኾኑን ካብዙ ሓሊፈ 
እዉን ምስ ካሓዴቲ ክንጋነይ ሓቢርና ክንዉዕል ንኽእል ንኾን፡፡ 
ነገር ግና ኣብዙ ግዛ እንታይ ክንገብር ከምለናን ክሳብ መዒዜ 
ሓቢርና ክንÒዒዜ ከም ንኽእልን እንዉስኖ ባዕልና ኢና፡፡ ምንም 

ቃልሲ ከይገበርና ተቅዋ ዜበሃል ነገር ልክዕ ከም ርቲ ኣብ ርእስና 
ባዕሉ መፂኡ ክዒልብ ክንፅበ የብልናን፡፡ ኣላህ(ሱ.ወ) ነዙ 
ብዜምልከት ከምዙ ይብል፡፡  
እቶም ኣብ መንገዴና ዜቓለሱ ብርግፅ መንገዴና ክንመርሖም ኢና 
፤ ኣላህ ከኣ ምስ ሰናያት ኢዩ፡፡ (69-ዒንከቡት)  
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ንሓቂ ኣፅኒዕኻ ምሓዜን ኣብኡ ጠጠዉ ምባልን ናይ ፃዴቓት 
ስራሕ እንትኸዉን ናይ ጎይታ ርህሄ ንምርካብን ልብና ንምቅናዕን 
ዴማ ወሳኒ ኢዩ፡፡ ኣላህ ነቶም ሓቀኛታትን ንሓቅን ዜፇትዉ 
ሙኑ ኣብ ብዘሕ ቦታ ገሊፁ ይርከብ፡- ካብ እቶም ገሊኦም፡- 

 َوالصَّاِدِقيَن َوالصَّاِدَقاتِ 
  ሓቀኛታትን (ኣወዲታት) ሓቀኛታትን (ኣዋልዴን)….(ኣሕዚብ 35) 

ًرا لَُّهْم   [٢١]فَ َلْو َصَدُقوا اللََّو َلَكاَن َخي ْ  

  ንኣላህ እንተዜኣምኑ ንዕኦም ዜሓሸ ሙኾነ(21-መሓመዴ) 

   [١١٩]يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَ  الصَّاِدِقيَن  

   ኦ ኣንቱም ዜኣመንኩም! ንኣላህ ፍርሑ ምስ ሓቀኛታት ኹኑ 
(ተዉባህ 119)  
እቶም ፍቱዉ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ሓቀኛ ሙን (ሓቂ) ሓርነት ከም 
ዜልግስ ብኸምዙ ይነግሩና፡- ሓቂ ናብ ሰናይ ነገር ይመርሕ ፤ 
ሰናይ ስራሕ ዴማ ናብ ጀነት ይመርሕ፡፡ ሓሶት ናብ ሕማቕ 
(ክፈእ) ስራሕ ይመርሕ ፤ ክፈእ ስራሕ ዴማ ናብ ጀሃነም 
ይመርሕ፡፡ ሓዯሰብ ሓሶት እንትዯጋግም ኣብዲ ኣላህ ሓሳዊ ተባሂሉ 
ይምዜገብ (ይፀሓፍ) ፡፡ (ቡኻሪን ሙስሊምን)  
* ኣቡ ሙሓመዴ ሓሰን ኢብን ዒሊ(ረ.ዒ) ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜሰመዖ 
ሓዱስ ከምዙ ይነግረና «ጠራጥረካ ነገር ሕዯግ ናብ የጠራጥረካ 
እቶ፡፡ ሓቂ ንሓንጎል ዕረፍቲ እንትትኾን ሓሶት ዴማ ንሓንጎል 
ዜብፅብፅ ኢዩ፡፡ (ቡኻሪን ሙስሊምን) 
ኣብ ካልእ ሓዱስ ዴማ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ይብሉና፡- ሓዯ ዒዲጋይን 
ሸያጣይን ኣብ ዜሸያየጥሉ ግዛ ክሳብ ወዱኦም ይተፇላለዩ እቲ 
ዕዲጋ ክፇርስ ይኽእል ኢዩ፡፡ ዒዲጋይን ገዜኣይን ሓቂ እንተተዚሪቦም 
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እቲ መሽጠኦም ዜተባረኸ ኢዩ፡፡ ናይቲ ኣቅሓ ነዉሪ 
እንተሓቢኦምን እንተሓስዮምን ግና እቲ ምሽይያጦም በረካ 
ይስእን፡፡ (ቡኻሪን ሙስሊምን) 
* ሰዕዴ ሲራዙ ምስ ሓቀኛታት ሙን ጥቅሙ እንትገልፁ ከምዙ 
ይብሉ፡- እቲ ናይቶም ብፆት በዒቲ (ኣስሓቡል ካህፍ) ከልቢ 
ምስቶም ናይ ኣላህ ባራዩ ብሙኑ ጥራይ ኣብ ደንያ ካብ ለዉ 
ኣኻልብ ተፇልዩ ኣብ ቁርኣን ታሪኹ ንክዜከር በቂዐ ኢዩ፡፡ ብኻልእ 
ገፅ ግና ምስ እቶም ሓቀኛታት ካብ ሙን ንዒርሶም ርሕቑ 
ሰባት ከም ናይ ነቢ ኑሕን ሉጥን(ዒ.ሰ) ኣንስቲ ዜበሉ ኣብ መሬት 
ካብ ዜወረዯን ኣዜዩ ሳቒ ቅፅዒት ብተወሳኺ ኣብቲ ቀፃሊ ዒለም 
ካብ ሎ ኣዜዩ ከቢዴ ቅፅዒትን ኣየምለጣን፡፡ እዙ ርኤና ዴማ 
ፅቡቕ ስራሕ ዯኣምበር ናይ ሰናያት ሰባት ኣዜማዴ (ስጋ) ሙን 
ሓራ ኣየውፅእን፡፡ ነዙ መርትዖ ዜኾነና ዴማ ኣቡሁረይራ ካብ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜስምዕዎ ሓዱስ ከምዙ የዉግዐና፡፡ ንሓዯ ሙእሚን 
ካብቲ ለዎ ጭንቀት ዜገለገለ ኣላህ ኣብቲ መዒልቲ ፍርደ ሓዯ 
ጭንቀት የልግሰሉ፡፡….. ሰባት ኣብ ናይ ኣላህ ገዚ (መስጂዴ) 
ተኣኪቦም ናይ ኣላህ ቁርኣን ኣብ ንብቡ ግዛ ኣብ ልዕሊኦም 
ምርግጋእ የስፍን፡፡ ናይ ኣላህ ርህራሄ እዉን ይኸቦም፡፡ 
መልኣይካታት እዉን ይዕጅብዎም፡፡ ኣላህ ኣብቶም ናብኡ ኣዜዮም 
ቀረባ ዜኾኑ መልኣይካታት ኮይኑ ይዜክሮም፡፡ ስርሑ ንዴሕሪት 
ዜጎተቶ(ትርፎ) ርኡ ኣየቕዴሞን፡፡ (ሙስሊም) 
 

ጓህሪ ከም ምዕàኽ (ምጭባጥ) 
  ኣብ ሓዱስ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከም ምሀርዎ ከምዙ ይብሉና፡- ንዒረብ 
ወይልኦም! ዒቢ ዜኾነ ፇተና ተዲልዩሎሙሎ(ይፅበዮምሎ)፡፡ 
ሓዯሰብ ሙእሚን ኮይኑ የንግህ ከሓዱ(ካፉር) ኮይኑ ምሰየሉ፡፡ 
ሙእሚን ኮይኑ ኣምሽዩ ዴማ ከሓዱ ኮይኑ ዜሓዴረሉ ፇተና፡፡ 
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ንናይ ዒለማዊ ጥቕሚ(ደንያ) ኢሉ ዱኑ ዜሸጠሉ ግዛ ክመፅእ 
ኢዩ፡፡ ኣብቲ ግዛ ዱኑ ኣፅኒዐ ዜሓ ሰብ ልክዕ ከም ጓህሪ 
ዜዒሞኸ(ዜጨበጠ) ሰብ ኢዩ፡፡ (ኣሕመዴ ሙስሊምን ቲርማዙ) 

 
ተቅዋ ኣብ ኣምልኾ (ዑባዲ) በተለይ ኣብ ሶላት  
  ንኣላህ ኢልና ኣብ ንሰርሖም ስራሕትታት ኣዙና ብዜተጠንቀቕና 
ቁፅሪን ናብ ኣላህ እዉን ብዜቐረብና ቁፅሪ ተቅዋ ከም ነግንይ 
ርደእ ኢዩ፡፡ ስራሕትና እዉን ኣብ ኣላህ ተቀባልነት ዜረክብ 
እንዴሕር ዯኣ ነቲ ስራሕ ብጥንቃቐ ሰሪሕናዮ ጥራይ ኢዩ፡፡ 
ንኣብነት ሶላት እንተወሲዴና በብመዒልቱ ክንሰግዴ ዜተኣዜናሉ 
ቀንዱ ምኽንያት በብመዒልቱ ዜተፇላለዩ ክፍልታት ምስ ኣላህ 
ረኽቢ ክህልዎምን ክፀንዕን ከምእዉን ረኽብና ቀፃሊ ምእንታን 
ክኸዉንን ከምኡዉን ካብ ኣፀያፍቲ ነገራት ርሒቅና ምንታን 
ክንዉዕል ተሓሲቡ ኢዩ፡፡ እዙ ኣብ ነናይ ሕዴሕዴ ሶላት ዉሽጢ 
ሎ ጥበብ እዩ፡፡ ኣላህ(ሱ.ወ) ብዚዕባ ሶላት ከምዙ ይብለና፡- 

َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ  َۖوَأِقِم الصَََّلةَ    ۗ ِإنَّ الصَََّلَة تَ ن ْ
[٤٥] َواللَُّو يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن  َۗوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَ رُ   

  ንሶላት ኣቁሙ ፤ ስግዯት ካብ ነዉርን ዜፅላእ ነገርን ትኽልክልን 
ኢያ ፤ ንኣላህ ምዜካር ዜዒበየ ኢዩ ኣላህ ንእትሰርሕዎ ይፇልጥ 
(45) (ዒንከቡት 45) 
  ስለዙ ካብዙ ናይ ቁርኣን ዒንቀፅ ብምባል ንሕና እንሰግዲ ሶላት ከ 
ብሓቂ ካብ ዜፅላእ ነገርን ካብ ነዉሪ ነገራትን ትኽልክለናድ? 
መልስና እዉን እወ! እንኾይኑ ኣሰየ! ዜተዒዯልና ሰባት ኢና ነገር 
ግና መልስና ኣይ! እንተኾይኑ ኣብ ዒቢ ፀገም ከምለና 
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ክንፇልጥለና ማለት’ዩ፡፡ እዙ ዜስዕብ ናይ ቁርኣን ዒንቀፅ ዴማ 
ሙእሚኒን ኣብ ሶላት እንትኾኑ ልቦም ኮነ መንፇሶም ናብ ኣላህ 
ጥራይ ከምት(ክሓስብ) ከምለዎ ኢዩ ዜምዕዯና፡- 

َتِرب  [١٩]َكَلَّ ََل ُتِطْعُو َواْسُجْد َواق ْ  

   ኣይኮነን! ኣይትማእዜ ፤ ስግዴ ተቃረብ (19-ዒለቅ) 
 ነገር ግና እቲ ሓቂ ካብዙ ንነጀዉ (ንዯሓር) ኢዩ ሎ፡፡ ምኽንያቱ 
መብዚሕትና ኣብ ሶላት ኮይና ስለኣላህ ይኮይነ እንሓስብስ ስለ 
ቤተሰብና ፣ ንግዴና ፣ ስራሕናን ካልእ ዒለማዉን ማሕበራዉን 
ጉዲይናን ኢና ንሓስብ፡፡ እዙ ዴማ ካብቲ ግልፂ ዜኾነ ናይ ሸይጣን 
ወስዋስ ዜመፀ ኢዩ፡፡ ከምቲ ኣላህ ዜኣና ጌርናን ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) 
እዉን ከምቲ ዜሰገዴዎ ዒይነት ኣሰጋግዲ እንተንስግዴ ኔርና 
ስዴራቤታዊ ህይወትና ምፀበቐ ፣ ንግዴና ምተሳኸዏ ፣ ልፍዒትና 
እውን ምተዒወተ፡፡ እቲ ዜገርምን ዯንግፅን ናይ ቁርኣን ዒንቀፅ 
እዉን ኩሉ ግዛ ክሳብ እቲ ቀፃሊ ዒለም ኣብ እዜንና ዯወል 
እናዯወለ ዜነብር ከምዙ ዜስዕብ ይቀርብ፡ 

     [٥]الَِّذيَن ُىْم َعن َصََلِتِهْم َساُىوَن [٤]فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن 

 ንሰገዴቲ ወይለኦም! (4) ነቶም ንሳቶም ካብ ሶላቶም ዜንጉዒት 
(ዜኾኑ) (5) (4-5 ማዐን)  
ኣብ ካልእ ቦታ ዴማ ኣላህ ነቶም ንዕኡ እናፇርሑን ተመሲጦም 
(ብኹሹዕ) ዜሰግደ ሰባት እንተበስሮም ከምዙ ይብለና፡- 

َلَح اْلُمْؤِمُنوَن  [٢]الَِّذيَن ُىْم ِفي َصََلِتِهْم َخاِشُعوَن [١]َقْد َأف ْ  

   ምእመናን ብርግፅ ተዒዊቶም (1) እቶም ንሳቶም ኣብ ስግዯቶም 
(ንኣላህ) ሓነኽቲ (ተመሰጥቲ) (2) (1-2 ሙእሚኑን) 
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ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ሓዯ መዒልቲ ሓዯ ሰብኣይ እናሰገዯ ጭሕሙ 
እናዯራረ እንትሪኡ ከምዙ በሉ፡፡ ተዒቡ! ናይዙ ሰብ ልቢ ንኣላህ 
እንተትፇርሕ ኔራ (ኹሹዕ እንተዜህልዋ ኔሩ) ኣካላቱ እዉን ንኣላህ 
ምፇርሑ (ምተኣዯቡ) ኔሮም፡፡ 
 

ተቅዋ ኣብ ግዛ ፆም  
  ፆም ማለት ናይ ኣላህ ፍቶቱን ዒስቡን (ኣጅሩን) ዯሊኻ ዒርስኻ 
ካብ ምግብን መስተን ከምእዉን ካብ ፀያፍ ተግባራትን ቃላትን 
ዒቂብካ ምዉዒል ኢዩ፡፡ ፆም ትኽክለኛን ተቐባልነት ብለዎ ባህሪ 
ክሳብ ዜተፇፀመ እውን እቲ ፀዋማይ ጠቅላላ ባህሪኡ ንከመዒራሪ ፣ 
ንነፍሱ ንክእዴብን ናብ ኣላህ ንክቐርብን ዒቢ ግዯ ኣለዎ፡፡ ካልእ 
ካብ ፆም እነግንዮ ጥቕሚ፡- ኣብቲ ዜፆምናዮ መዒልቲ ኣዜዩ 
እንትጠምየናን እንትፀምእናን ንሓንቲ ዲቦን ንብርጭቆ ማይን 
እንህቦ ግምት ክሳብ ክንዯየናይ ከም ዜኾነ የምህረና፡፡ ምኽንያቱ 
ኣብቲ ግዛ ዒቢ መሲሉ ዜርእዮ ዲቦን ማይን ዯኣምበር እቲ ኹሉ 
ዜሰብሰቦ ንብረት ኣብ ሓንጎሉ ኣይመፀሉን፡፡ እዙ ዴማ ወዴሰብ 
ዴኹም ሙኑን ብኣካሉ ኮነ ብሃብቱ ክምካሕ ከምይብሉን 
የርኤና፡፡ ንኣብነት ኣብ ካልእ ግዛ እታ ቁራስ ዲቦ ኣዜያ ኣብ 
እተዴልዮ ግዛን ብይ ንሳ ህይወቱ ኣብ ክተርፇሉ ይኽእል 
ኩነታት ነታ ዲቦ ለዎ ሃብቲ ከፉሉ ክገዜኣ ኣይፀልእን፡፡ ስለዙ 
ፆም ወዴሰብ ልክዐ ክፇልጥ ዜገብሮን ኣብዚ ዒለም ዴማ ካብ ናይ 
ጎይታ ዴሌትን ፍቃዴን ወፃኢ ገለ ነገር ክገብር ይክእል ፍጡር 
ሙኑ ንክንርዲእ ዜገብርን ኢዩ፡፡ 
እንበኣርከስ ንፆምና ተቅዋ እንተወሲኽናሉ ዴማ ተቀባልነት ዜረክብ 
እንትኸዉን እንዴሕር ተቅዋ ይብሉ ግና ካብ ጥሜትን ፅምእን 
ወፃኢ ገለ ጥቕሚ ከም ይብሉን ኢዩ፡፡ ነዙ ዴማ ኣላህ፡- 
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يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن 
[١٨٣]ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن   

  ኣንቱም ዜኣመንኩም! ፆም ከምቶም ኣብ ቅዴሜኹም ዜነበሩ 
(ህዜብታት) ዜተፀሓፎም ኣባኹም እዉን ተፃሒፈ (ተዯንጊጉሎ) 
ምእንቲ ክትጥንቀቑ (ክትፇርሑ) (183-በቀራ) 
   ወዴሰብ እቲ ዜኣከቦ ሃፍቲ ኩሉ ካልእ ይቕረ እዚ ዒለም እዙኣ 
እ እንተኾነት ንዒኣ ከፉሉ ካብ ጥሜትን ፅምኣቱን ክገላግል ከም 
ዜዯሊ ንምርዲእ ነዙ ዜስዕብ ሓዱስ ንሪኦ፡፡  
* እቲ ፍሉጥ ናይ ዒባሳዉያን ንጉስ ሃሩነል ረሺዴ ኣብ ግዛኡ 
ኣዜዩ ጥበበኛን (ዒሊም) እሙንን ዜነበረ ኢብን ኢማክ ዜተበሃለ 
መማኽርቲ ኔርዎ፡፡ ሓዯ ግዛ ሓቢሮም እናዕለሉ ከለዉ ኢብን 
ማሊክ ንሃሩነል ረሺዴ ኣብ ኢደ ብርጭቆ ማይ ሒዘ እንትሪኦ 
ከምዙ ክብል ሓተቶ፡- ኣንታ ናይ ሙእሚንን መራሒ! ኣዙኻ 
እንተትፀምእ እና ዴማ ነዚ ዜሓዜካያ ብርጭቆ ማይ ንኽትገዜኣ 
ሙሉእ ስልጣንካ እንተትሕተት ክትህባድ ምፀላእኻ? እቲ ንጉስ 
ዴማ በዙ ሕቶ ተዯኒቑ ኣዙየ ክመዉት ክሳብ ዜብል እንተዜፀምእ 
ኔረ ነዚ ማይ ንክገዜኣ ክብል ሙሉ ስልጣነይ ምኽፇልኩ ኔረ በለ፡፡ 
እቲ ዒሊም ዴማ ዴንቂ  እምበኣርከስ! ስልጣን ማለት ምንም 
ይረብሕን ካብ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ይሕይሽን ሙኑ 
ኣስተዉዕል ፤ በልዎ፡፡ 
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ተቅዋ ምፅዋት እንትህብ  
   ዜተፀገሙ ሰባት ምፅዋት ክንህብ እንከለና ክንፇልጦ ዜግብኣና 
ናይ መጀምርያ ነጥቢ እቲ እንህቦ ገንብ ትኽክለኛ በዒል ዋንኡ 
ኣላህ ሙኑ ኢዩ፡፡ እዙ ዴማ ተቅዋ ንክህልወና ለዒዕለና ነጥቢ 
ኢዩ፡፡ ወዴሰብ ብተፇጥሮኡ ቁቀዏ ሰሪፅዎ ኢዩ፡፡ ነገር ግን ነዙ 
ባህሪ እዙ ብምቁፅፃር ወይዴማ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሰዉነት 
ብምዉጋዴ ኢዩ ነቲ ናይ ጀነት መንገዱ ምሓዜ ንጅምር፡፡ እቲ 
ጥበበኛን መስተዉዒልን ጎይታና ዴማ ናይ ወዴሰብ ባህሪ ቆዕን 
ኣብቲ ዜተወሃቦ ፀጋ ናይ ካልኦት መሰል ይሕሉ ሙኑ ስለ 
ዜፇለጠ ነዙ ባህሪና ዴማ ምንታን ክንቃለስ ኣብ ቁርኣኑ ከምዙ 
የኻኽረና፡፡ 

نَساَن ُخِلَق َىُلوًعا  َوِإَذا [٢٠]ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا [١٩]ِإنَّ اْْلِ
ُر َمُنوًعا  الَِّذيَن ُىْم َعَلٰى َصََلِتِهْم [٢٢]ِإَلَّ اْلُمَصلِّيَن [٢١]َمسَُّو اْلَخي ْ

[٢٤]:َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم [٢٣]َداِئُموَن   

  ሰብ ርቡፅ (ህዉኽ) ኮይኑ ተፇጠረ (19) ክፈእ (ነገር) ምስ ረኸቦ 
ይበሳጮ(20) ሰናይ (ነገር) ምስረኸቦ ይበቅቕ(ይቁቁዕ) (21) ብይካ 
እቶም ሰገዴቲ (ፀሎተኛታት (22) እቶም ኣብ ስግዯቶም ዉተርቲ 
(23) እቶም ኣብ ገንቦም ፍሉጥ መሰል ሎ(24)(19-24 መዒሪጅ) 
* ስለዙ ኣላህ(ሱ.ወ) ካባና ዜዯለዮ እቲ እንምፅዉቶ ሕዴሕዴ ወርቂ 
ኮነ ገንብ ኣብ እንምፅዉተሉ ግዛ ነንሕዴሕዴ ሰዯቃ ብዜሃብና 
ልክዕ ብኣኣ ኣላህ ካብ ጀሃነም ከርሕቀና እንሓስብ ክንከዉን ኢዩ፡፡ 
ኣላህ ከምዙ ይብል፡- 
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ِإنَّا [٩]ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اللَِّو ََل نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاًء َوََل ُشُكورًا 
ِلَك [١٠]َنَخاُف ِمن رَّب َِّنا يَ ْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا  فَ َوَقاُىُم اللَُّو َشرَّ ذَٰ

ْوِم َوَلقَّاُىْم َنْضَرًة َوُسُرورًا  [١١]اْلي َ  

 (ነብሶም) ዜፇትዉዎ ምግቢ ንዴኻ ፣ ንኽታም ንምሩኽን 
ንእሱርን ይምግቡ (8) ንምግበኩም ለና ኣላህ ንኽፇትወልና 
ጥራይ ኢዩ ፣ ካባኹም ዋጋን ምምስጋንን ኣይዯልን (9) ንሕና ካብ 
ጎይታና (እቲ ንገፅ) ፀዉግ ብርቱዕ መዒልቲ ንፇርሕ ይብሉ (10) 
(ኣዴዲህር (8-10) 
እዙ ናይ ቁርኣን ዒንቀፅ ርዴአና እቶም ሰባት ዜምፅዉትዎ 
ንጎይታኦም ንከሕጉሱ ጥራይ ዯኣምበር ካብቶም ሰባት ገለ ነገር 
ማለት ምስጋና ፣ ክፍሊት (ዋጋ) ኮነ ካልእ ዉህብቶ ዯልዮም 
ኣይኮኑን፡፡ ብኻልእ ገፅ ዴማ እቶም ሰዯቃኦም (ምፅወታኦም) 
ንሰባት ዴሕሪ ምስሃቡዎም ነቶም ሰባት ሂበካ እኮ! 
(ኣይገበርኩልካድ) እናበሉ ሕፍሩን ዜሃስዩን ኣላህ ከምዙ 
ይወቅሶም፡፡  
 

ُعَها َأًذى ٌر مِّن َصَدَقٍة يَ ْتب َ  َواللَُّو  ۗقَ ْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ
يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تُ ْبِطُلوا َصَدَقاِتُكم [٢٦٣]َغِنيٌّ َحِليٌم 
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بِاْلَمنِّ َواْْلََذٰى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُو رِئَاَء النَّاِس َوََل يُ ْؤِمُن بِاللَِّو 
ْوِم اْْلِخرِ    َۖواْلي َ

  ሰናይ ፍሉጥ ረባን ምሕረትን ምክፊእ ካብ ዜስዕባ ምፅዋት 
ዜሓሸት ኢያ ፤ ኣላህ ከኣ ሃብታምን ፀዋርን ኢዩ (263) ኦ ኣንቱም 
ዜኣመንኩም! ከምቲ ገንቡ ንሰባት ከርኢ ዜህብን ኣብ ኣላህን 
ዲሕረወይቲ መዒልቲን ይኣምንን ንምፅዋትኩም ብምምፅዲቕን 
ብምክፊእን ኣይተበላሽዉ….. (264) (263-264 በቀራ) 
  ወዴሰብ ካብቲ ለዎን ግዳቱ ዒቐን እናውፀአ ንዴኻታት ፣ 
ንዴኹማት ብምሃብ ፅዴቂ ንከየግኒ ሸይጣን ኣብ ቅዴሚኡ 
ኣንጋሕጢጡ ብናይ ዴኽነት ቃል ሕሹኽ እናበለ የፇራርሖ፡፡ እዙ 
እዉን ኣብ ቁርኣን ተገሊፁ ይርከብ፡- 
   
  ሸይጣን (ንከይትህቡ) ብዴኽነት የፇራርሓኩም…… 
ኣላህ ዴማ ነቶም ናይ ሸይጣንን ነፍሶን ቁቀዏ ብምርጋፅ 
ንጎይታኦም ከፍትዉ ኢሎም ዜምፅዉቱ ዒቢ ዒስቢ ከም ዜህቦም 
ቃል ኣትይሎምሎ፡፡ 

[٩]َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو َفُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن   

  ካብ ንፍገት ነፍሱ ዜሕሎ ንሳቶም እቶም ዕዉታት ኢዮም (9) 
(ኣልሓሽር 9)  
እቲ ንሰዯቃ እንህቦ ነገር ካብቲ ፅቡቕ ክኸዉን ኣለዎ፡፡ እንተይ 
ኣለ ንባዕልና ተወሃብቲ ኮይንና እንተንኸዉን እናፀላእናዮ ዯኣንበር  
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ክንቅበሎ ይንፇቱ ዜኾነ ነገር ንሕና እውን ንካልኦት ከምኡ 
ዒይነት ክንህብ የብልናን፡፡ ነዙ ዴማ ኣላህ ከምዙ ይብል፡- 

 َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء  َۚلن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّٰى تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ 
[٩٢]َفِ نَّ اللََّو ِبِو َعِليٌم   

  ክሳብ ካብቲ እትፇትዉዎ ነቲ ሙሉእ ፍቶት ኣላህ ኣይትረኽቡን 
፤ ዜኾነ እትምፅዉትዎ ኣላህ ይፇልጦ ኢዩ፡፡ (92-ኣልዑምራን) 
 

ተቅዋ ኣብ ሓጂ እዋን 
   ናይ ሓጂ ስርዒት ዋላ ንኽፍፀም ናይ ኣካላዉን ገንብን 
ክእለት(ብቅዒት) ዜሓትት እንተኾነ ነገርግን ነቲ ሓጂ ኣብ 
ዜፍፀመሉ እዋን ግን ቅኑዕ ኣረኣእያን ኢኽላስን(ምንፃህ) 
ንምትግባሩ ዴማ ተቅዋ የዴልዮ ኢዩ፡፡ እቲ ንሓጂ ኢልካ ናብ ናይ 
ኣላህ ገዚ (ቤይቱላሃል ሓራም) ምኻዴካ ጥራሕ ዒቢ ኣጅሪ 
ከምለዎ ኮይኑ እናሃለወ ብእኡ ልክዕ ዴማ ኣብኡ ኬዴካ ካብቲ 
ኣላህ ዜኸልከሎ ነገራት ምኽልካልን በቲ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜገበርዎ ናይ 
ሓጂ ኣገባብራ ዒይነት ምግባርን ነቲ ሓጂ ተቐባልነት ንክህልዎ 
ዜገብሩ ዒበይቲ ነጥብታት እዮም፡፡ ኣብ ሓጅ ግዛ ካብ ዜተኸልከሉ 
ነገራት ንኣብነት ኣራዊት ምህዲን ፣ ምስ ሰበይትኻ ርክብ ምፍፃም 
አፀያፉ ነገራትን ቃላትን ምፍፃምን ካልኦትን ኢዮም፡፡ ነዙ ኹሉ 
ብምርሓቅ ንፁህ ዜኾነ ናይ ሓጂ ስነ-ስርዒት ንዜፇፀመ ሰብ ልክዕ 
ኣዱኡ ከም ዜወለዯቶ ኮይኑ ከም ዜምለስ ኢዩ እንትብሉ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) የበስሩና፡፡ 
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ምዕራፍ ሓሙሽተ 
ናይ ተቅዋ ዕንቅፋታት 

1. ኩርዒት(ትዕቢት)፡- ወዴሰብ ናብ ጎይትኡ ኣላህ ምእንታን 

ከይቃረብ ቀንዱን ናይ መጀመርያን ምኽንያት (ዕንቅፊት) 
ኩርዒት ማለት እዉን ንነፍስኻ ካብ ዜግብኣ ንላዕሊ ቦታ 
ምሃብ ኢዩ፡፡ እዙ ዴማ ዜግለፅ እቲ ኣላህ(ሱ.ወ) ዜሃበና 
ፀጋታት ከም ሃፍቲ ፣ ፍልጠት ፣ ጥዕና ፣ መልክዕ ፣ 
ብልሓትን ፣ ቅርፅ ፣ ሓይሊን ካልኦት ልክዕ ባዕልና 
ብሓይልና ብፍልጠትናን ከምግነናዮም ኢዩ፡፡ 
ኩርዒት(ትዕቢት) መንከማይነት ዜብሉ ባህሪታት 
ንመጀመርያ ግዛ ኣብ ዱያብሎስ(ኢብሊስ) ኢዮም ተጠኒሶም 
ተወሊድም፡፡ ብዴሕሪኡ እዉን ከም እንኒ ፇርዒዉነን ሃማንን 
ቃሩንን ዜበሉ ትዕቢተኛታት እዉን ተርእዮም ኢዮም፡፡ እቲ 
ንዒለማት ግነየ ፣ ሰናዯኦን ፣ መዒራረየን ዜፇጠረን 
ዜኾነ ጎይታና ኣዙዩ ዜፀልኦ ሰብ እቲ ስልጣኑ ንዕኡ(ንኣላህ) 
ዜወዲዯርን ብርቱብን (ፀባይ) ሰብን ኢዮም፡፡ ነዙ ዴማ ኣብ 
ቁርኣኑ ከምዙ ይብለና፡- 

ُلَغ  َۖوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا  ِإنََّك َلن َتْخِرَق اْْلَْرَض َوَلن تَ ب ْ
    [٣٧]اْلِجَباَل ُطوًَل 

  ኣብ ምዴሪ ብዴርቅና (ትዕቢት) ንስኻ ንምዴሪ ኣይተንኩላን ፤ 
ብንውሓትካ እዉን ንእንባታት ኣይተርክብን፡፡ (37-ኢስራእ) 
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 ِإنَّ  َۖوََل ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا
َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك [١٨]اللََّو ََل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 

 ِإنَّ َأنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر  َۚواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ 
[١٩]   

 ምዕጉርትኻ(ብትዕቢት) ካብሰባት ኣይትጥወ ፤ ኣብምዴሪ 
ተፇንጢዜካ ኣይትኺዴ ኣላህ ዕቡይን ጃህራምን ኣይፇቱን(18) ኣብ 
ኣካይዲኻ ማእከላይ ኩን ፤ ዴምፅኻ እዉን ኣትሕት ካብ ዴምፅታት 
እቲ ፅዩፍ ዴምፂ ኣእደግ ኢዩ(19) (ሉቅማን 18-19) 
* ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ከምዙ ይብሉና « ሽርጡ (ቀምሹ ወይ ሰሪኡ) 
ብኩርዒት እናንዉሐ ኣብ መሬት እናጎተተ ዜኸይዴ ሰብ ኣላህ ኣብ 
መዒልቲ ፍርደ ናብኡ ኣይሪኢን (ይቁጥዖ ኢዩ) ፡፡´ (ቡኻሪ) 

2. ቁቁዕ (ህርፇት)፡- ወዴሰብ ናብ ጎይትኡ ከይቀርብ ካብ 
ተዒናቅፍዎ ካልእ ቁቁዕ (ስስዏ ወይ ህርፇት) ኢዩ፡፡ ብዚዕባ ቁቁዏ 
ኣብ ዜሓለፇ ምዕራፍ ስለ ብራህራህናዮ ንሕዙ ሓዯሓዯ ተወሰኽቲ 
መጣናኸርቲ ዒንቀፃት ርኢና ክንሓለፍ ኢና፡፡ ኣላህ ብዚዕባ ናይ ሰብ 
ቁቁዏ ከምዙ ይብል፡-  

َْمَسْكُتْم َخْشَيَة  ُقل لَّْو َأنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن رَْحَمِة رَبِّي ِإًذا ْلَّ
نَفاقِ  نَساُن قَ ُتورًا  ۚاْْلِ     [١٠٠] وََكاَن اْْلِ

  ንስኻትኩም ንመኽናት ርህራሄ ጎታኹም እንተትዉንኑ 
ኔርኩም ኣብዙ ግዛ ብምሃብ ከይወዴኣኩም ምፇራሕኹም 
ኔርኩም፡፡ ሰብ ቆቃዕ ኢዩ (100-ኢስራእ) 
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ኣላህ(ሱ.ወ) ምስ ገንብና ከመይ ዒይነት ርክብ ክህልወና 
ከምለዎን ከመይ ክነዉፀኦ ከምለናን እንተነግረና ከምዙ ይብል፡- 

َوََل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلٰى ُعُنِقَك َوََل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط 
ْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسورًا  [٢٩]فَ ت َ  

 ኢዴካ ናብ ክሳዴካ እስርቲ ኣይትግበር (ኣይትቆቁዕ) ፤ ምዜርጋሕ 
ከኣ ብኹሉ ኣይትርገሓያ ፤ ሕሙይን ጉሁይን ትኸዉን (29-
ኢስራእ) 

ِلَك  َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَن ذَٰ
    [٦٧]قَ َواًما 

  እቶም ምስ ዜምፅዉቱ ይርዉን (የባኽኑን) ይበቁን 
(ይቁቁዐን) ኢዮም ፤ (ምፅዋተኦም) ኣብ ሞንጎዙ ትኽክል ኢዩ፡፡ 
(67-ፍርቃን) 

َناُكم مِّن قَ ْبِل َأن يَْأِتَي َأَحدَُكُم اْلَمْوُت  َوَأنِفُقوا ِمن مَّا َرزَق ْ
فَ ي َُقوَل َربِّ َلْوََل َأخَّْرتَِني ِإَلٰى َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكن مَِّن 

[١٠]الصَّاِلِحيَن   

  ንሓዱኹም ሞት መፂእዎ፡ ኦ ጎይታይ! ክምፅዊትን ካብ ሰናያት 
ክኽዉንን ቁሩብ እንተተፅንሓኒ ቅዴሚ ምባሉ ካብ ዜሃብናኩም 
ሽሻይ መፅዉቱ (10-ሙናፉቁን) 
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3. ሸለልተኛነት (ዕሽሽነት)፡- ኣብዚ ዒለም በቲ ናይዚ ጠፊኢት ዒለም 
ብለጭልጭ ነገር ተታሊሉ በቲ ሽልማታ ተማሪኹ ንመፃኢ ዒለም 
ይዲለዉ ሰብ ኣዜዩ ዒሻን ሽለልተኛን ኢዩ፡፡ ካብዙ ንላዕሊ ዴማ 
ንተቅዋ ዜዴርምስን ናይ ኢብሊስ ሰዒባይ ዜገብርን ካልእ የለን፡፡ 
ኣብ ቁርኣን ዉሽጢ ብዚዕባ ከምዙኦም ዒይነት ሰባት ኣላህ 
ይነግረና፡፡ 

نْ َيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها  ِإنَّ الَِّذيَن ََل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاْلَحَياِة الدُّ
[٧]َوالَِّذيَن ُىْم َعْن آيَاتَِنا َغاِفُلوَن    

  እቶም ንምርኻብና ዜቐበፁ (ተስፊ ዜቆረፁ) ንቀረባ ህይወት 
ዜፇትዉ ብእኣ ከኣ ዜዒገቡ ንሳቶም (ካብ ዒንቀፃት) ዜንጉዒት 
ኢዮም፡፡ (7-ዩኑስ) 

نْ َيا ۖيَا َأي َُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّو َحقٌّ    َفََل تَ ُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ

    [٥] َوََل يَ ُغرَّنَُّكم بِاللَِّو اْلَغُروُر ۖ  

  ኦ ኣንቱም ሰባት! ቆፀራ ኣላህ ሓቂ ኢዩ፡ ቀረባ ና ህይወት 
ኣይተታልኩም ፤ መታለሊ (ሰይጣን) (ብምሕረት) ኣላህ 
ኣየታልልኩም፡፡ (5-ፊጢር) 

نْ َيا  ُهْم َلْهًوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحَياُة الدُّ   ۚالَِّذيَن اتََّخُذوا ِدين َ
َذا َوَما َكانُوا بِآيَاتَِنا  ْوَم نَنَساُىْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يَ ْوِمِهْم ىَٰ َفاْلي َ

[٥١]َيْجَحُدوَن   
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   እቶም ንሃይማኖት መላገፂን መፃወቲን ዜገበሩ ቀረባ ህይወት 
ታለለቶም ከምቲ ንመዒልቶም ምርኻቦም ርስዏቶምን ኣብ 
ትእምርትታትና ይክሕዴ ዜነበሩ ሎሚ ንርስዖም(51-ኣዕራፍ) 
  ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብዚዕባ ትልልን ዜንጉዕን ዜኾ ሰብ ገፀባህሪኡ 
እንትብራህርሁ ከምዙ ይብሉና፡- «በሊሕ (ጎበዜ) ማለት ስምዑቱ 
ተቆፃፂሩ ሒዘ ዴሕሪ ሞት ንሎ ህይወት ዜዲለዉ እዩ፡፡ ሰነፍ 
(ዕሽዉ) ማለት ዴማ ስምዑቱ ተኸቲሉ ዜፀዴፍን (ኣብ ሓጢያት 
እናሓሙስ) ካብ ኣላህ እዉን ብይ ገለ ልፍዒት ርሕመቱ ኮንቱ 
ተስፊ (ትምኒት) ዜገብር ኢዩ፡፡´ (ቲርማዙ) 
* ኣቡሰዑዱኒል ኹዴሪ(ረ.ዒ) ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዜስዕብ እንትብሉ 
ሰሚዏ ይብሉና፡፡ እዚ ዒለም ዙኣ(ደንያ) ሓምለወይቲን ምቅርቲን 
ኢያ፡ ኣላህ ኣብዚ ዒለም ንእትሰርሕዎ ክዕብ ተተካእቲ 
(ኸሊፊታቱ) ጌሩኩም፡፡ ምስዚ ደንያ ዜህልወኩም ረኽቢ እዉን 
ተጠንቀቑ ከምእዉን ምስ ዯቂ ኣንስትዮ ለኩም ረኽቢ ተጠንቀቁ፡፡ 
ንኣላህ ፍርሑ ፤ ምኽንያቱ ናይ ዯቂ እስራኤል ናይ መጀምርያ 
ዜተፇኑሉ ብዯቂ ኣንስትዮ ኢዩ ኔሩ፡፡ (ሙስሊም) 
4. ናይ ገንብ ፍቕሪ፡- እዙ ዴማ እቲ ራብዒይ ናብ ተቅዋ ኣብ 
ንገብሮ ጉዕዝ ዒጊቱ ዜሕና ኢዩ፡፡ ገንብ ጎይታኻ ዴዩ? ብዜብል 
ርእስ ባርያኻ? ብዜብል ርእሲ ኣብ ናይ ሓዯ ሃይማኖት ዜቀርብን 
ዜዲሎን ብሮሸር(መዜገብ) ግነኽዎ ፅሑፍ ምስ ቁርኣንን ናይ ነቢ 
ሓዱስነትን ኣስማዕሚዕና እስቲ ዴህሰሳ ንግበር፡፡ ምኽንያቱ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ጥበብ(ፍልጠት) ናይ ሓዯ ሙስሊም ዜጠፇአቶ 
ኣቅሑኡ ኢያ፡፡ ኣብ ዜረኸባ ይርከባ ክሕዚ (ክወስዲ ፡ ከልዕላ) 
ኣለዎ፡፡ ስለዜበሉና ኢዩ፡፡ ካብዙ ሓሊፈ ዴማ እዙ ለናዮ ወዴሰብ 
ብናይ ገንብ ፍቕሪ ዜዒበዴሉ ኢዩ፡፡ ስለዙ ነዙ ፅሑፍ 
እንተዲህሲስናዮ ካብዙ ናይ ተቅዋ ቀንዱ ጠንቂ (ፀረ) ዜኾነ ነገር 
ኣብ ምፍዋስ ገለ ይረዴአና ይኸዉን ኢዩ ኢለ ምገበርካ? ዴኻምን 
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ላዕልን ታሕትን ይብሉ መነባብሮ ንምሕላፍ ድ ምሓሰብካ? ነቲ 
ናይ ቁርኣን መፅሓፍ ተረጋጊእኻ ንምንባብን ኣብዉሽጡ ዜሓዝ 
ጥበባት ንክትዕብ ድኾን ንዉሕ ዜበለ ሓቢርካ ምተቀመጥካ 
ኔርካ? 
* ኣዙዩ ሕዜን ነገር ግና ብዘሓት በዒል ዒቢ ሃፍቲ ዜኾኑ ሰባት 
ነዙ ነገር (ዜርዜር) ኣይገብርዎን፡፡ እዯኣስ ነቲ ኣብ ዴኽነት 
ግዛኦም ዜሰኣንዎ (ዜሃረፍዎ) ናይ ካብ ሰባት ዜምነይዎ ክብረት 
ኣዙዩ ንነዊሕ ግዛ ንክፀንሓሎም ካብቲ ዜነብርዎ ብዜገዯዯ 
እናዯኸሙን እናተጨነቑን ነቲ ዜተረፇ ህይወቶም ካልእ ሃፍቲ 
ንክዉስኹ ኢዮም ዜጓየዩ፡፡ 

زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر 
اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّىِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم 

نْ َيا َۗواْلَحْرثِ  ِلَك َمَتاُا اْلَحَياِة الدُّ  َواللَُّو ِعنَدُه ُحْسُن  ۖ ذَٰ
   [١٤]اْلَمآِب 

  ካብ ኣንስቲን ኣወዲት ቆልዐን ፣ ዜተጨረሐ(ዜተኻነ) ገንብን፣ 
ካብ ወርቅን ብሩርን ፣ ካብ ዜተዋፇሩ ኣፍራስን ፣ ማልን ፣ ካብ 
ዜርእቲን ዜኾኑ ዴሌታት ምፍታዉ ንሰባት ተዋህበ ፤ እቲ ኹሉ 
መገልገሊ ቀረባ ህይወት ኢዩ፡፡ ኣላህ እውን ፅቡቕ መመሰሊ 
(ጀነት) ኣለዎ (14-ዑምራን) 
ይኹን ዯኣምበር ቁፅሮም ዉሑዲት ይበሃሉ ሰባት ንገንብ ናይ 
ለዎም ፍቕሪ ኣብ ጥዕነኦም ፤ ኣብ ስዴራቤቶም ፣ ኣብ 
ህይወቶም ዯቆም ስነምግባርን ብፀሖ ፀገም እናረኣዩን ዜርእዎ 
እና ዒፀደን ኢዮም፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣብ ሓዱስ ከምዜስዕብ ይሕብሩና 
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* ወዱ ኣዲም ሓዯ ሽንጥሮ ሙሉእ ወርቂ እንተዜህልዎ ካልኣይቲ 
ሽንጥሮ ወርቂ ክትህልዎ ምተመነየ ኔሩ፡፡ ነዙ ግና (ንወዴሰብ) ኣፍ 
ዜመለኦ ሓመዴ ጥራይ ኢዩ፡፡ (ቡኻሪን ሙስሊምን) 
* ኣብ ቀረፃ ግዛታት ብመፅሓፍቲ ፣ ብመፅሄታት ጋዛጣታት 
ዜመፁ ርእስታት ፣ ብተሌቪዥን ዜመሓላለፍ ፕሮገራማትን ካብ 
ልክዕ ንላዕሊ ናይ ቅብጠት(ሕንቁቅ) ሂወት ምፀኦ ፀገም እውን 
ብዘሓት ምንጭታት ከም ዜሕብርዎ ብናይ ቁሳዊ ነገራት ምፅማዴ 
ንኣእሙሮ ኮነ ንሰዉነት ከም ዜጎዴእን ከምእዉን ንስምዑት 
ከምዜጎዴእን ኢዩ፡፡ 
* ሓዯ ፍሉጥ ምሁር ከምዙ ይብሉና፡፡ ሓዯሰብ ካብ ዴኽነት ኣብ 
ዜላቐቐሉ ግዛ ዴሕሪዙ ናይቲ ሰብ ኣታዊ ምዉሳኹ ምስቲ ዜረኽቦ 
ዯስታ እንትነፃፀር ኣዜዩ ንእሽተይ ኢዩ፡፡ ኣብ ዜሓለፇ በናት ሓዯ 
ጋዛጠኛ ምስ ካብ ናይ ዒለም ኣለዉ ዜተብሃሉ ሃፍታም ዜኾኑ 
ናይ ሓፂን መፂን ፊብሪካ ዜነበሮም ኣንዴሩ ካርጌ ምስኦም ናይ 
ቃል ምልልስ (ቃለ-መሕተት) እንትገብረሎም እቶም ሃብታም 
ዜተዚረብዎ ቁምነገር ዜርሳዕ ኣይነበረን፡፡ ካርጌ ከምዙ ኢሎም 
ኔሮም፡- 
- ሰባት ብኣይ ክቐንኡ ኣይግብኦምን፡፡ እቲ ዜኣከብኩዎ ሃብቲ 
እንታይ ክጠቐመኒ ይኽእልድ? ሎሚ 60 ኢዩ ዒመተይ፡፡ እቲ 
ዜበለዖ ምግቢ እ ብዯንቢ ኣይሓቀለይን፡፡ መንእሰይነትን ጥዕናን 
ዜሸጠለይ ሰብ እንተዜርከብ ብብዘሕ ሚልዮናት ምገዚእኹዎ ኔረ፡፡ 
እቲ ጋዛጠኛ ዴማ ሚስተር ካርጌ ሃንዯበት ገፆም ኣዘር ኣቢሎም 
ዴምፆም ኣትሒቶም ካብ ብስጭት ዜተላዕለ ዉሽጦም ሎ ጓሂ 
ክገልፁ ብይምኽኣሎም ከምዯገና ክነብር ዜኽእል እንተዜኸዉን 
ኔረ ኩሉ ነገር ፇትየ ምሃብኩ ኔረ፡፡ 
* ብናይ ነዲዱ ዕዲጋ ብብዘሕ ሚልዮን ዜግመት ሃብቲ ለዎ 
ዱንፓል ነዙ ሓሳብ ምስ ሰመዏ ንዕኡ ብምዴጋም ዴሕሪ ግዛ 
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ከምዙ እንትብል ተሰሚዐ፡- ገንብ ምናልባት ምስ ዯስታ ምስኣን 
ርክብ ክህልዎ ይኽእል ዯኣ ይኾን እንበር ምስ ዯስታ ምግናይ ግና 
ርክብ ኣለዎ እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልናን፡፡ 
* ስለዙ ነዙ ታሪኽ እንትነስተዉዕል ኣብዚ ዒለም ስራሕ ጥራሕ 
ምስራሕ ዋጋ ከምይብሉ ኢዩ፡፡ ሓዯ ኣዉስትራልያዊ ሰብ ከምዙ 
ይብል፡- ሓቂ ንራረብ እንተተባሂሉ ማንም ሰብ ክመዉት ኢሉ 
ፃዕረሞት ኣብ ዜተሓሉ ግዛ ዋይ ኣነ! ኣብ ስርሐይ ቁሩብ 
እንተዜፀንሕሞ ንእሽተይ እንተዜሰርሕ ኢሉ ዜጉሂ የለን፡፡ ብርግፅ 
ህይወትና ምእንታን ትርጉም ክህልዎን ስክዑት ክህልዎ ንስራሕ 
ዜኸዉን ግዛ ክንምዴብ ኣለና፡፡ ነገር ግና ብኡልክዕ ንካልኦት 
ነገራት እዉን ግዛ ወተ፡፡ እሞኸ ነዝም ናይ ህይወት ኣገዯስቲ 
ዜኾኑ ነገራት ብሚዚናዉነት ምክያዴ ይከኣልድ ይኾን? 

 
ናይ ገንብ ካልአዋይ መልክዕ፡- 
 
«ወርቂ ናብ ወርቂ ይመርሕ፡፡ ካብኡ ናብ ዕረፍቲ ምስኣን ኣብ 
መወዲእታ ዴማ ናብ ፅሩይ ዴኽነት የብፅሕ፡፡´ ካህሊል ጂብራን 
ሊባኖሳዊ ፇላስፊን ዯራሲን) 
ብናይ ገንብ ሕማም ትሰቃይ ድ ትኸዉን? ኣብ ዒለም በዙ 
ሕማም ዜተለኸፈ ብዘሓት ሰባት ከም ለዎ ፀብፃባት ይሕብሩ፡፡ 
ንሙኑ እንታይ ዒይነት ሕማም እዩ? ኣብ ብሪጣንያ ናይ 
ኣእምሮ ጥዕና ተመራማሪ ዜኾነ ድክቶር ሮጀር ሄንዯርስን ብሰብኪ 
ገንብ ምስኣን ብጓሂን ብምጭናቅን ንጋጥሞም ኣካላዊን 
መንፇሳዊን ሕማምን ንምርዲእ ነቲ ሕማም ናይ ገንብ ምስኣን 
ብጓሂን ብምጭናቅን ንጋጥሞም ኣካላዊን መንፇሳዊን ሕማምን 
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ንምርዲእ ነቲ ሕማም ናይ ገንብ ሕማም ኢሎም ሰይይሞም 
ኣለዉ፡፡ በዙ ሕማም ዜተለኸፈ ዴማ ዜርኣዮም ምልክታት ናይ 
እስትንፊስ ፀገም ፣ ርእሲ ሕማም ፣ ዕዉልዉል ፣ ሽፍታ ፣ 
ምግቢ ምዕፃዉ ፣ ብዜኾነን ብይኮነን ምቁጣዕ ናይ ምርባሽ 
ስምዑትን ኣዙዩ ዜብፅብፅ ኣተሓሳስባታት ይርከቡዎም፡፡ ሄንዯርሰን 
ብዚዕባ ገንብ ምጭናቅ ንፅበት (ናይ ኣእምሮ ፣ ጥዕና ፣ ግዛ ፣ 
ኩሉ ነገር ምፅባብ) ቀንዱ መልዏሊ ኢዩ ፤ ይብሉ፡፡ 
ኣብቀረባ ግዛ ጀሚሩ ቁፅሮም እናበዜሑ ዜመፁ ሰባት ብሰንኪ 
ገንብ ዜመፁ ሕማማት ምልካፎም ኣይገርምን፡፡ ገንብ ንምግናይ 
ኢልካ ካብ ዒቐን ንላዕሊ ምስራሕ ጎዲኢ ርጉዱ ፣ ናይ ኣልኮል 
(መስተ ወልፉ ፣ ንልቢ ሕማም ፣ ኣብ ስራሕ ቦታ ጋጥሙ 
ፀጋማት ፣ ንናይ መነቃቅሒ መዴሓኒት ወልፉ ንሓይል ዴኻም ፣ 
ንናይ ኣእምሮ ጭንቀትን ብሰንኪ ፅበት ዜመፀ ዜተፇላለዩ 
ሕማማትን ይጋልፅ ኢዩ፡፡ ሓዯ ናይ ጃፓን ፀብፃብ ከም ዜሕብሮ 
ኣብ ጃፓን ብብዒመቱ ብሰንኪ ስራሕ ምብዚሕ ክሳብ 10000 ሰባት 
ከምዜሞቱን እዙ ቁፅሪ ዴማ ምስ ናይታ ሃገር በብዒመቱ ብሰንኪ  
 
መኪና ሓዯጋ ዜሞቱ በዙሒ ሰባት ተመሳሳሊ ኢዩ፡፡ ከሮሺ «ካብ 
መጠን ንላዕሊ ብምስራሕ ዜመፅእ ሞት)´ ተባሂሉ ዜፅዋዕ እዙ 
ፀገም ኣብ ጃፓን ጥራይ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ኩሉ ዒለም እዩ፡፡ ነዙ 
ኣጉል ጉዴኣታት ስተዉዏለ ሓዯ ሙሁር ከምዙ ይብል፡፡ 
«ንኽንነብር ኢና ንሰርሕ እምበር ንኽንሰርሕ ኣይኮናን ንነብር፡፡´ 
ስለዙ እቲ ኩነታት እናቀነሰ ዴዩ ወይስ እናኸበዯ ኢዩ ዜኸይዴ? 
እናገዯዯ እንዴያዉም ካብ ግዛ ናብ ግዛ እናከፇአ እዩ ዜመፅእ 
ሎ፡፡ ሓንቲ ኢንግሊዚዊት ከምዙ ትብለና እቲ ስርሐይ ካብ 
ሓይለይ ገለ ስለየቕርየለይ ንዯቀይ ዜኸዉን ጉልበት ይስእን እየ፡፡ 
ክትብል ምርረታ ትገልፅ፡፡ ኣብ ዩናይትዴ ስቴት ሃገር 5 ዜኾኑ 
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ዯቂ ዒሰርትታት ሰገናት እንትሕተቱ ሓዱኦም ኣነ ኣዜዩ ጉህየኒ 
ጊዛይ ምስ ወለዯይ ኮይነ እናትዜናነኹ ብይምሕላፇይ ኢዩ 
ይብል፡፡ ኣብታ ጉዲ ትበሃል ሃገር ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ 
መዒልቲ ብማእኸላይ ዯርጋ 12 ዯቂቃ ጥራ ኢዮም ዋግዐ (ካብ 
ብስራሕ ኣዜዮም ምፅማድም) ዜተላዕለ፡፡ ብዘሃት ሰባት ኣብ ስራሕ 
ካብ ጋጠሞም ጭንቕንቕ ምልስ ኢሎም ንዴሕሪት ጠጠዉ 
ኢሎም ብምሕሳብ ነቲ ዜነበረዎ ብምርማሮም ንእሽተይ ለዉጢ 
ኣግንዮም ኢዮም፡፡ ሓዯ በዒል ክልተ ዯቂ ዜኾነ ኣቦ ከምዙ ይብል 
ኣነ ትርፉ ሰዒት ይሰርሕ ስለ ዜነበርኩን በዒልቲ ሓዲረይ እዉን 
ቀዲምን ሰንበትን ትሰርሕ ስለ ዜነበረት ኣይንጋነይን ኔርና፡፡ 
ዯሕራይ ግን ነቲ ዜነበርናዮ ህይወት ከም ሓዱሽ መርሚርና 
ኣካያይዲና እንትንልዉጥ ሕዙ ኣዙና ሕጉሳት ኢና፡፡  
* ኣብዙ ለናዮ መን ካብ 850 ሚልዮን ንላዕሊ ሰባት ብናይ 
ጥሜት ሓለንጊ ኣብ ዜግረፍሉ በን ሃፍታም ሙን ኢልካ 
ምሕሳብ ኣዜዩ ከቢዴ እዩ፡፡ ይኹ ዯኣንበር ዯቂ ሰባት ኣብዚ ዒለም 
ዒላማኦም ሃብታም ንሙንን ገንብ ዜገዜኦም ነገራት ንምእካብ  
 
 
 
 
ጥራ እንተኾይኑ እንታይ ከስዕብ ይኽእል? እዙ ዒይነት ኣተሓሳስባ 
ኣብ ዯቅናኸ ስዕቦ ፀገም እንታይ ኢዩ?  
* ኣብ ዩናይቲዴ ስቴት ሓዯ ቆልዒ ኣብ ሓዯ ዒመት ዉሽጢ ጥራይ 
ብቴሌቨዥን ዜመሓላለፍ ናብ 40000 ማስታወቅያ (ኣዴቨርታይዜ) 
ከምርኢ ተበፂሑ፡፡ ኣብ ልዕሊዙ ዴማ ቆልዐት ኣብዲ ዕርኽነቶም 
ገዚ ዜርአ ቪዴዮ ፣ ናይ ኮምፒተር ጌም ፣ ኣዜዩ ዜማርኽ 
ክዲዉንቲ ንኽግአሎም ንወለድም እንትሓትዎም ዴማ ገምት፡፡ 
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ምስዙ ጎኒ ንጎኒ ዴማ ወለድም ዯቆም ዜዯለይዎ ነገር የማልኡሎም 
ንምንታይ? ምኽንያቱ ቆልዐ እንከለው ንሳቶም ገለ ነገር 
ስለይተማላኣሎም ንዯቆም ግና ዯስ ዜበሎም ነገር ከማልኦሎም 
ይዉስኑ፡፡ ካልኦት ዴማ ንዯቆም ኩሉ ነገር እንተይገዙኦሙሎም 
ዯቆም ከይኩርዩን ከይበኽዩን ይፇርሑ፡፡ ካልኦት ዴማ ብስራሕ 
ምኽንያት ንዯቆም ስለየግንይዎም ኣብ ዜመፅሉ እዋን ጥራይ 
ኣዙዩ ብዘሕ መፃወቲ ብምግዚእ ነዙ ከከሓሕሱ ይሙክሩ፡፡ ካልኦት 
ዴማ ሰሙኖም ኣብ ስራሕ ተፀሚድም ስለ ሕልፍዎ ናብ ገዚ ኣብ 
ዜመፁላ ሰዒት ቆልዐት ሓዯ ነገር እንትሓትዎም «ኣይኾንን´ 
ኢልካ እንቢ ምባል ናብ ካልእ ምቁያቕ (ብፅብፅ) ስለ ሰጋግር ነቲ 
ዜዯለይዎ ገዙእኻ ምግልጋል ይሓይሽ ዜብሉ እዉን ኣለዉ፡፡ 
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ምዕራፍ - ሽድሽተ 
ተቅዋ ፀባይና ንክዕሪ ዘለዎ ግደ 

  እቲ ካባና ናይ ዒላማት ጎይታ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ንዯቂሰባት ኮነ 
ንፍጡራት ርህራሄ(ርሕመት) ጌይሩ እንትልእኾም ንናይ ቁርኣንን 
ሱናን መምሀሪ ብቁዕ ገይሩ ኢዩ፡፡ ስለዙ እቲ ምዕቡል ዜኾነ 
ስብእናኦም ምስቲ ሰናይ ባህሪኦም ኣፀናቢሩ ካብ ፍጥረታት እቶም 
ቆንጆን ዜተማልኡን ጌርዎም ካብኡ ዴማ ሙሉእ ብሙሉእ 
ንክንስዕቦም ከምዙ ይእዜና፡፡ 

لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو 
ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثيًرا  [٢١]َواْلي َ  

 ኣብ ኣላህን ዲሕረወይቲ መዒልቲን ተስፊ ገይሩ ንኣላህ ብዘሕ 
ንዜዜክር ንዒኹም ብርግፅ ኣብ ሰናይ ኣርኣያ ልኡኽ ኣላህ ኣለኩም 
(21) (ኣሕዚብ) 

[٤]َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم   

ንስኻ ኣብ ዜዒበየ ባህሪ ኢኻ 

   [١٠٧]َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَلَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن 

(ኦ መሓመዴ!) ንዒለማት ርህሄ ክንበር ኣይለኣኽናካን (107 
ኣልኣንብያእ) 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ናይ ዒርሶም ናብዙ ደንያ ዜመፅኡሉ ቀንዱ ዕቅዴ 
ከምዙ ይገልፅዎ፡፡ ኣነ ዜተላኣኽኩ ሰናይ ስነምግባር ንክመልእ 
ኢዩ፡፡ (ኢብን ረጀብ) ኣብ ክልእ ሓዱስ ዴማ ኣብ ዜኾንካ ኮይንካ 
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ንኣላህ ፍራሕ፡፡ ነቲ ሕማቅ(ክፈእ) ስራሕካ ሰናይ ስራሕ ኣስዕበሉ 
ምንታን ክሕብሰልካ፡፡ ምስ ሰባት ዴማ ብፅቡቕ ስነ-ምግባር (ባህሪ) 
ተነባበሮም(ተኣታተዎም)፡፡(ቲርማዙ) 
* ሓዯ ናይ ዲዕዋ ገባሪ ሰብ (ደዒ) ኣብዙ ሕዙ ለዉ ሰባት 
ብኽልተ ዒይነት ይኽፍሎም፡፡ 
- እቶም ናይ መጀመርያ ስነ-ምግባሮም (ባህሪኦም) ኣዜዩ 
ዜተበላሸወን (ክፈኣት) ሰባትን ኮይኖም ከለዉ ነገር ግን እቲ 
ሃይማኖታዊ ግዳታታት ዜፍፅሙን የምልጡን ኢዮም፡፡ 
- እቶም ካልኦዎት ዴማ ስነ-ምግባሮም ኣዜዩ ሰናይን ገርሂን ኮይኑ 
ነገር ግና ናይ ኣላህ ኣብ ልዕሊኦም ቐመጦ ግዳታት ንምትግባር 
ዜናግዐ ኢዮም፡፡ ስለዙ እዝም ክልተ ሰባት ኣብ ኢስላም ከመይ 
ዒይነት ቦታ ለዎም ይመስለኩም? ምንም ቦታ የብሎምን ማለት 
እዉን ንኢስላም ከገልግሉ ኢዮም ተባሂሉ ተስፊ ዜግበረሎም 
ኣይኮኑን፡፡ ስለዙ ኣብዲ ኣላህ ፅቡቕ ዯረጃን ተቀባልነትን ክህልዎ 
ዜዯሊ ሰብ ስነ-ምግባሩ ዜተስተኻኸለ (ሰናይ) ኮይኑ ጎኒ ንጎኒ ዴማ 
ኣብ ዑባዲ ጠንካራ ክኸዉን ኣለዎ፡፡ እዙ ዲዑ ናይ ስነ-ምግባር 
ጉዲይ ሸልል ዜበሃል ነገር ከምይኮነ በዙ ዜስዕብ ታሪኽ የረዴአና፡፡ 
 ሓዯግዛ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብጎይታይ ይኹነኒ ኣይኣመነን! ብጎታይ 
ይኹነኒ ኣይኣመነን! ብጎይታ ይኹነኒ ኣይኣመነን! ኢሎም፡፡ 
ብፆቶም ዴማ ኣንቱም ክቡር ነቢ መን ኢዩ ቲ ይኣመነ? ኢሎም 
እንትሓትዎም ጎረቤቱ ካብ ሸሩ ዜሰግእ ዜኾነ ሰብ ኢሎም መለሱ፡፡ 
ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ክዲዉንቲ ሓፂባ ገና ምስማዮም ኣብ 
ናይታ ጎረቤት ሓፂባ ኣስጢሓቶም ክዯርቁ ዜቀረቡ ክዲዉንቲ ኣብ 
ልዕሊኡ ዯሪባ እንተስጢሓቶ እታ ጎረቤት ከመይ ኢያስቲ? ብስርሓ 
ትሓርቅ (ትቆስል)? እታ ጎረቤት (ክፍእቲ) ዜሰረሐቶ ሸር ቀሊል 
ጌርኩም ኣይትሕሰቡዎ፡፡ ብርግፅ ክሳብ ይቶበተትን ንጎረቤታ 
ከይዲ ዒዉፍታ ይሓተታን በቲ ጉህየታ ልክዕ የሐጎስታን በቲ 
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ጉሀየታ ልክዕ የሓጎሰታን ግዛ እቲ ሸሪ ዜፅሕፍ ኣብ ፀጋማይ 
(ግራይ) ጎና ሎ መልኣይካ ከም ዜፅሕፎ ርግፀኛ ኹኑ፡፡ ምኽንያቱ 
ኣብ ልዕሊኣ (ኣብነታ) ክግበረላ ይትፇትዎ ነገር ናብ ካልእ ሰብ 
ስለ ዜገበረት ኢዩ፡፡ 
* ሓዯ መዒልቲ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ተቀሚጦም ከለዉ ሰባት መፂኦም 
ብከምዙ ኣዋገዐዎም፡፡ ኣንቱም ልኡኽ ኣላህ እከሊት እኮ ኣብ ሶላት 
፣ ፆም ፣ ሰዯቃ ኣዜያ ጎበዜ ኢያ (ካብ ፇርዱ ሓሊፈ ሱናታት 
ተብዜሕ ኢያ) ነገር ግን ንጎራብታ ትሃስይ (ኣዚ ትገብር) ኢያ፡፡ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣብዙ ግዛ ንሳ ዯኣ ናይ ጀሃነም እንዲእያ በሉ፡፡ 
ሱብሓነላህ እስቲ ንመልከት ሓዯሰብ ኣዜዩ ኣብ ዑባዲ ጠንካራ 
ኮይኑ ኣኽላቑ (ስነ-ምግባሩ) ዜተበላሸወ እንተኾይኑ ካብ ናይ 
ጀሃነም መቀፃፀሊ ሙን እንታይ የዴሕኖ፡፡ ናይዚ ሰበይቲ ዕፃ 
ተመልከቱ፡፡ ካብ እቶም ሰባት ኣንቱም ልኡኽ ኣላህ እከሊት ዴማ 
ካብ ፇርዴታት ወፃኢ ብዘሕ ሶላት ፣ ፆም ፣ ሰዯቃን የብለን ፣ 
ጥራይ ንሳ ንጎራባብታ ጥዑቲ (ሰናይ) ኢያ ሓዯሓዯ ነገር እዉን 
ትገብረሎም እንትብልዎም ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ንሳማ ናይ ጀነት 
ኢያ፡፡ ኢሎም ብስራት ተዚረቡ፡፡ እቲ ክቡርን ምስጉንን ጎይታና 
ሸይጣን ባህሪና ከይፅይቐልና ብኸምዙ የጥንቅቐና፡፡ 

 ِإنَُّو ُىَو السَِّميُ   َۖوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ ْزٌ  َفاْسَتِعْذ بِاللَّوِ 
[٣٦]اْلَعِليُم   

 ካብ ሸይጣን ጉስጎሳ (ወስዋስ) እንተረኺቡካ ብኣላህ ተሓሎ፡ ንሱ 
ሰሚዑን ፇላጥን ኢዩ (36- ፍሲለት)  
እቶም ኣብ ላዕሊ ዜገለፅናዮም ዲዑ ከምዙ ይብሉና፡- 
እስቲ ለይቲ ተሲኣ ንወዲ ኣብ ጎረባብታ ዜመሓላለፍሉ መንገዱ 
ርስሓት ክዯፍእ እንትእዜዜ ሰበይቲኸ እንታይ ንበል? ምናልባት 
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ግን እኮ እዚ ሰበይቲ ፇጅሪ(ሱብሒ) ሶላት ሰጊዲ ክትኸዉን ትኽእል 
፣ ሒጃብ እዉን ኣፀቢቓ ትገብር ሰበይቲ ክትኸዉን ትኽእል፡፡ 
ኣንቱም ሰባት እስካብ መዒዜ ኢናስቲ? ዑባዲን ፅቡቕ ፀባይን 
እናፇላለና እንጉዒዜ? ኢማሙ ኣሕመዴ ኣብ ዉረይዎ ሓዱስ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣብ ጀነት ናተይ ጎረባብተይ ዜኾኑ እቶም ሰናይ ባህሪ 
(ፅቡቕ ፀባይ) ለዎም ሰባት ኢዮም ይብሉና፡፡ 
 

ተቅዋን ኢእሳርን ለዎም ርክብ 
  ኣል-ኢኽላስ ኢልና እንፅዉዖ ናይ ዒረብኛ ቃል ትርጉሙ «ካብ 
ነፍስኻ ንላዕሊ ንካልኦት ሰባት ኸይርን ፅቡቕ ነገርን ክረኽቡ 
ምዴላይን ምፍታዉን ምቅዲምን ኢዩ፡፡ ብርግፅ ከምዙ ዒይነት 
ኣኽላቅ(ባህሪ) ኣብዙ ለናሉ በን ኣብ ሙስሊም ሱማ (ሕ/ሰብ) 
ክግነይ ፇፂሙ ይሕሰብ ኢዩ፡፡ ነገር ግን እዙ ኣብ ብፆት ነቢን 
ኣብቶም ዴሕሪኦም ስዑቦም ዜመፁ ትዉልዴታትን ኣዜዩ ዒቢ ቦታ 
ዜወሃቦ ዜነበረ ኢዩ፡፡ 
እቲ ክቡርን ሓያልን ኣላህ ናይ መካ ሙስሊሚን (ሙሃጂሪን) ናብ 
መዱና ኣብ ዜስዯዴሉ እውን ናይ መዱና ረዱአቶም (ኣንሳር) ዴማ 
ንኣሕዋቶም ብኸመይ ዒይነት ዴሙቕ ኣቀባብላ ከም 
ዜተቀበልዎምን ለዎም ሃፍቲ እዉን (ካልእ ይትረፍ ኣንስቶም 
ንሕዋቶም ክብሉ ዜፇሑን) ከመይ ገይሮም ንነፍሶም ሓዱጎም 
ንሕዋቶም ከም ቐዯሙን ዋላ ንዒርሶም ኣዜዩ ዴልዮም 
እንትኾነ፡፡ 

يَماَن ِمن قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر  اَر َواْْلِ َوالَِّذيَن تَ ب َوَُّءوا الدَّ
ِإَلْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َويُ ْؤِثُروَن 
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 َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو  َۚعَلٰى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
[٩]َفُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن   

 እቶም ቅዴሚኦም ነታ ሃገር መንበሪ ዜገበሩ እምነት እዉን 
ዜለመደ ናብኦም ንዜተሰዯደ ይፇትዉ፡፡ (እቶም ስዯተኛታት) ካብ 
ዜተወሃቡዎ ነገር ኣብ ልቦም ቂምታ ኣይረኸቡን፡፡ ዋላካ ኣብኦም 
ሽግር እንተሃለዎም ካብ ነፍስታቶም ነቲ ካልእ ይመርፁ፡፡ ካብ 
ንፍገት ነፍሱ ዜሕሎ ንሳቶም እቶም ዕዉታት ኢዮም (9-ሓሽር) 
እዙ ዜስዕብ ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ሓዱስ ዴማ ናይ ኣልኢእሳር 
ትኽክለኛ ትርጉም የብራህርሀልና ሓዯ ካባኻትኩም ከምቲ ንነፍሱ 
ዜፇትዎ ንሓዉ እስከ ዜፇትዉ ኣይኣመነን፡፡ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ናብ መዱና ኣብ ዜስዯዴሉ ግዛ ነቶም ክልቲኦም ጉጅለ 
ማለት እዉን ንስዯተኛታትን(ሙሃጂሪን) ንዯቂ መዱናን (ኣንርን) 
ብናይ ኣላህ ዱን ሽም ሓዯ ምስሓዯ ሓዉ እናገበሩ 
ኣጣሚሮሙዎም ኢዮም፡፡ ነዙ ዜገልፀልና ዯስ ዜብል ዚንታ ናይ 
ዒብደራሕማን ኢብን ዒዉፍን (ሙሃጂር) ምስ ሓዉ ኣንር ሰዑዴ 
ኢብን ረቢዒ(ረ.ዒ) ከምዙ እንትበሃሃሉ ተንቲዩ፡፡ 
- ሰዑዴ ንዒብደራሕማን ከምዙ ይብሎ፡- ኣብ መዱና ካብ ለዉ 
ሃፊትም ዜወዲዯረኒ የለን፡፡ ክልተ ምሩፃት ናይ ኣትኽልቲ ቦታታት 
እዉን ኣለዉኒ፡፡ ሓዱኡ መሪፅካ ዉሰዴ፡፡ ከምእዉን ክልተ ኣንስቲ 
ኣለዋኒ፡፡ ዯስ ዜበለትካ ምረፅሞ ሓዱአን ፇቲሐ ከመርዕወካ፡፡ 
ይኹንዯኣምበር ዒብደራሕማን ብናይ ሰዑዴ ኣራርባ ዋላ ኣዜዩ 
ልቡ ነገር ኣይዯልን ጥራይ እቲ ናይ ዕዲጋ ቦታ ክተርእየኒ ኢየ 
ዜዯሊ፡፡ (እና ከይዯ ንግዱ ክጅምር ኢየ ዜዯሊ) በሎ፡፡ 
* እዙ ዜስዕብ ታሪኽ ዐመር(ረ.ዒ) ሓዯ ግዛ ብኣጋጣሚ ናብ ገዜኡ 
ብዉህብቶ መልክዕ ዒሳ ተወሃቦ፡፡ ኣብዙ ግዛ ሰበይቱ ዒብደላህ ዒሳ 
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ከምዜፇቱ ኣዜያ ስለትፇልጥ ብዯንቢ ገይራ ጠቢሳ ኣዲሊያ 
ኣምፀትሉ፡፡ ንክበልዕ እዉን ኣቕረበትሉ፡፡ በዙ ግዛ ሓዯ ለማኒ 
መፂኡ ዯገኣፍ ኣንሕኩሐ ዒብደላህ ዴማ እቲ ምግቢ ነቲ ለማኒ 
ክትህቦ ንሰበይቱ ኣዚ፡፡ ንሳ ዴማ ንዕኡ ናይ ስገም ሕንባሻን ስጋን 
ክህቦ ኢየ ንሳኻ ሱቅ ኢልካ ብላዕ በለቶ፡፡ ዒብደላህ ግና ነዙ 
ዜስዕብ ናይ ቁርኣን ዒንቀፅ ኣንበበላ፡፡  
   «ክሳብ ካብቲ ትፍትዉዎ ትምፅዉቱ ነቲ ሙሉእ ፍቶት ኣላህ 
ኣይትረኽቡን፡ ዜኾነ እትምፅዉትዎ ኣላህ ይፇልጦ ኢዩ፡፡ (92-
ዑምራን)´  
  ካብኡ ነቲ ዒሳ ሃብዮ በላ፡፡ ንሳ እዉን ነቲ ንኡስ ዒሳ ሒዚ ከዯት 
ነቲ ለማኒ ሃበቶ ከምዙ ዴማ በለቶ እዙ ጥቡስ ዒሳ ብሓዯ ዱርሃም 
ኣይትቅይረንን? እቲ ለማኒ እዉን ሓዯ ዱናር ተቀቢሉ ነቲ ዒሳ 
መሊሱላ ከዯ፡፡ ካብኡ ሒዚቶ ኣትያ ናብ ሰብያኣ ቀረበቶ፡፡ ዒብደላህ 
ብስርሓ ኣዙዩ ተገሪሙ ንክበልዕ እንትቐርብ እቲ ለማኒ ተመሊሱ 
መፂኡ ኣንሕኩሐ፡፡ ካብኡ ዒብደላህ ዯጊሙ ነቲ ዒሳ ሃብዮ በላ፡፡ 
ሰበይቱ ዴማ ሓዯ ግዛ ኮ ሂበዮ ኢየ በለት፡፡ ዒብደላህ ዴማ ሓዯ 
ግዛ ጥራይ እኮ ኣይኮናን ክንምፅዉት ተኣዙዜና ፤ ብዘሕ ግዛ 
ክንምፅዉት ኢዩ በለ፡፡ እታ ሰበይቱ ዴማ ነቲ ዒሳ ሒዚ ከይዲ ነቲ 
ለማኒ እንዯገና ብሓዯ ዱናር ገዜአቶ፡፡ ከምዙ እዉን በለቶ፡፡ በይዚኻ 
ተመሊስካ ኣትምፃእ ኢኻ፡፡ 

ተቅዋ ኣብ ኢሕሳን እንትግለፅ 
* ኢሕኣን (ምፅባቕ) ዜብል ቃል እቲ ቀጥታዊ ትርጉም ጌጋ  
ይብልካ ሙን ፣ ኣመዒራሪኻ ምስራሕ ብኢኽላስ እውን 
ምግብዲዴ ኢዩ፡፡ ኢሕሳን ናይ ኢስላማዊ ስነ-ምግባር እቲ ቀንዱ 
መግለፂ እዩ፡፡ እቲ ንሰርሖ ስራሕ ዑባዲና ፣ ረባና ፣ ባህሪና ኩሉ 
ትሕቲ ኢሕሳን ውሽጢ ምእንታን ክጥመሩልና ንኣላህ ንክንፇርሕ 
ናይ ግዴን ኢዩ፡፡ ቁርኣን ብዚዕባ ኢሕሳን ከምዙ ይብል-  
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َهٰى َعِن   ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َويَ ن ْ ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ
[٩٠] يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن  ۚاْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلب َْغيِ   

 ኣላህ ብፍትሒን ብሰናይ ንበዒል ዜምዴና ብምሃብን ይእዜዜ ፣ 
ካብ ኽፍእ (ካብ ዜሙዉ) ካብ ዜፅላእ ካብ ምብዲል ይኽልክል ፤ 
ምእንታን ክትዜክሩ ይምዕዯኩም፡፡ (90-ነሕል) 
  ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ከም ዜስዕብ ይብሉና፡- ኣላህ ነቶም ስርሖም 
ኣፀቢቆምን ብዯንቢ ኣፅኒዖም (ኣጠንኪሮም) ዜሰርሑ ሰባት 
ይፇትዉ፡፡(ጠበራኒ ፣ ሃይስሚ) ኣብ ካሊእ ሓዱስ ዴማ ከምዙ 
ይብሉና፡፡ «ናይ ኣላህ ፍቶት ክትረኽቡ ኣትሃርፈን ዱኹም? 
እንበኣርከስ ከምኡ ተኾይኑ ስሕኩም ኣፀብቑ፡፡ ስሕኩም ክተፅብቑ 
ኣዙዩኹም ብዜለፊዕኹም ቁፅሪ ኣላህ እናፇተወኩም ይመፅእ፡፡´ 
¨b#ያዕላ ሸዲዴ ኢብን ኣዉስ(ረ.ዒ) ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ትብሉ ሰሚዏ 
ይብሉና፡፡ ኣላህ ኣብ ዜኾነ ይኹን ነገር ምፅባቕ ኣዙዘ ኢዩ፡፡ 
እንትትቐትሉ ኣፀቢቕኩም ቅተሉ፡፡ እንትትሓርደ እውን 
ኣተሓራርዲኹም ኣፀብቑ፡፡ ካባኹም ሓዯ እንትትሓርዴ መጀመርያ 
ካርኡ ኣፀቢቑ ይስሓል፡፡ ነቲ ዜሕረዴ እንስሳ እዉን ካብ ስቃይ 
ይገለግሎ፡፡ (ሙስሊም) 
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ምዕራፍ ሸዉዓተ 
ተቅዋ ምስ ምብቅዕቃዕ (ሪዷ) ዘለዎ ረኽቢ 

ናይ ዯቅሰባት ኩነታት ኣብ ዘርየኦም ናይ ለዉ ክስታታት 
ብኣርባዕተ ዒይነት መቂልካ ክርአ ይከኣል ኢዩ፡፡ 
1. ዯጊኦምን ዉሽጦምን ሰናያት ዜኾነ ሰባት ፤ ሓዯ ሓላል ብዜኾነ 

መንገዱ ስርሑ ሃፍቲ ኣግንዩ ነዙ ዴማ ኣብ ፍቁዲት ዜኾነ 
ነገር ዉዕል ከም በብግዛኡ ምምፅዋት ፣ ናይ ዯቅሰባት 
ህይወት ዜሓሸ ምእንታን ክኸዉን ምርዲእ ፣ ናይ እንስሳታትን 
ኣብ ከባቢኡ ናይ ለዉ ኩሎም ፍጡራት ሓቆምን ሙስሊም 
ዜህልዉ እዩ፡፡ እዙ እቲ ዜሰርሖ ስራሕቲ ናይ ጎይታ ፍቶት 
ንኽረክብ ጥይት ኢዩ፡፡ ከምዙ ዒይነት ሰብ ዴማ ዉሽጡን 
ዯጊኡን ዜተመላኽዏን ኢዩ፡፡ 

2. ዯጊኦምን ዉሽጦምን ኣዜዩ ዜረስሐ (ክፈኣት) ሰባት፡- እዙኦም 
ዴማ ነፍሱ ኩሉ ግዛ ናብ ዜጎተቶ ናይ ጥመትን ፅዩቕ 
ተግባርን መንገዱን ዒይኑ ጨፉኑ ዜጉተት ኢዩ፡፡ እዙ 
ዜገብረሉ ቀንዱ ምኽንያት ዴማ ራህዋ ክርከብ ኢየ ኢሉ 
ንባዕሉ ብምትላል ኢዩ፡፡ ከምዙ ዒይነት ሰብ ዴማ ኣብዚ ቀረባ 
ዒለም ኮነ ኣብታ ቀፃሊት ዒለም ዉርዯትን ጓሂን ጥራይ ኢዩ 
ዜጎናፀፍ፡፡ 

3. ዯጊኦም ፅቡቓት ዜመስሉ ዉሽጦም ግና ክፈኣት (ሕማቕ) 
ዜኾኑ ክስተት፡- ሓዯ ግዛ ዯጊኦም እንትንሪኦም ፅቡቓት 
ዜመስሉና ኣብ ዯሕራይ ግና ብዘሕ መዒትን ስቓይን ሒዝሙልና 
ዜመፁ ኢዮም፡፡ ንኣብነት ብሸለልተኛነት ዜእከብ ሃፍቲ ኣብ 
መወዲእታ ናብ ጥመት ንምዉጉታቱ ዜመዒራረዩ የለን፡፡ ስለዙ 
ንጎይታና ዜኾነ ሃፍቲ ወይ ፀጋ ንክህበና ኣብ ንልምነሉ እቲ 
ንዯልዮ ነገር ክንወሃብ ጥራይ ይኮነስ እቲ ዜወሃበና ኣዜዩ  
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ዜጠቕመና እዉን ንክኸዉን ኣተሓሒዜና ምልማን፡፡ ንነገሩ 
ጎይታና ናይ ኩላትና ባህሪ ብዯንቢ ስለ ዜፇልጦ እንትህበና እዉን 
ብዒቐን ኢዩ፡፡ 

َغْوا ِفي اْْلَْرِض َولَِٰكن يُ ن َزُِّل  َوَلْو َبَسَط اللَُّو الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلب َ
[٢٧] ِإنَُّو ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيٌر  ِۚبَقَدٍر مَّا َيَشاءُ    

ኣላህ ንኩሎም ባሮቱ ሺሻይ እንተትዜርግሕ ኣብ ምዴሪ መበላሸዉ 
ግን ንዜዯልዮ ብዒቐን የዉርዴ ፤ ንሱ ኣብ ባሮቱ ዉስጠ ፇላጥን 
ተመልካቲን ኢዩ፡፡ (27-ሹራ) 

 َوَعَسٰى َأن َتْكَرُىوا َشْيًئا  ُۖكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُىَو ُكْرٌه لَُّكمْ 
ٌر لَُّكمْ    ۗ َوَعَسٰى َأن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرٌّ لَُّكمْ  َۖوُىَو َخي ْ

[٢١٦]َواللَُّو يَ ْعَلُم َوَأنُتْم ََل تَ ْعَلُموَن   

 ዉግእ ንስኻትኩም እናፀላእኩም ኣባኹ ተፀሓፇት (ተፇረዯት)፡ 
ምናልባት ገለ ነገር ንሱ ንዒኹም ዜሓሸ እንከሎ ትፀልኡ ፣ 
ምናልባት እዉን ገሊኡ ነገር ንሱ ንዒኹም ሕማቕ እንከሎ 
ትፇትዉ ፣ ኣላህ ይፇልጥ ንስኻትኩም ግን ኣትፇልጡን፡፡(በቀራ 
216) 
4. ዯጊኦም ክፈኣት (ሕማቓት) ዜመስሉ ውሽጦም ግና ፅቡቓት 
(ረባሕቲ) ዜኾነ ነገራት፡- ንኣብነት ሓዯሰብ እንዴሕር ዯኣ ሓሚሙ 
እቲ ሕማሙ ኮነ ካልኦት ሰባት እዙ ሰብ ኣብ ዒቢ ፀገም 
ከምዜጠሓለ ኢዮም ሪእዩ፡፡ ነገር ግን እዙ ሰብ ነዙ ጋጥም 
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ክስተት ብናይ መለኮታዊ መነፀር እንተስተዉዑልዎ ንዕኡ ዒቢ 
ረብሓን ፅቡቕ ነገር ሙኑን ይርዲእ፡፡ 
- ዒብደላህ ኢብኑ መስዐዴ(ረ.ዒ) ከምዙ ይብሉና፡- ናብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) 
እንትኸዴ ርእሶም ኣዜዩ ረስኒ ኔርዎም (ማለት እውን ርእሲ 
ሕማም)፡፡ ካብኡ ኣንቱም ልኡኽ ኣላህ እዙ ረስኒኹም ኣዜዩ ሓያል 
ኢዩ በልኩዎም፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) እወ ከመይዯኣ! ሓዯ ካባኹ ካብ 
ዜሕዝ ርእሲ ሕማም ዕፅፉ ኢዩ ዜሕመኒ በሉኒ፡፡ ኣነ ዴማ ከምዙ 
ተኾይኑማ ኣጅሪ እዉን ዕፅፉ ኢኹ ተግንዩ ማለት ዴዩ? 
በልኩዎም፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ከምዙ በሉኒ፡፡ ሓዯ ሙስሊም ዜኾነ 
ሓዯ ፀገም እንተጋጢሙዎ፡፡ ብኡልክዕ ካብ ወንጀሉ ገለ ይሕጠጠሉ 
ኢዩ፡፡ ዋላ እሾኽ ናይ ዜወገአቶ ከይቀረየት፡፡ (ቡኻሪ) 
ስለዙ ተቅዋ ተሰኒቕና በቲ ኣላህ ዜሃበና ፀጋ ተኣኻኺልና ንዕኡ 
እውን እናመስገና ነቲ ናይ ጎይታና ፍቶት ክንረክብ ንኽእል ኢና 
ማለት ኢዩ፡፡ 

ተቅዋ ኣብ ተዉበት ግዛ 
  ተዉበትና ምእንታን ክቕበልና ካብ ልቢ ዜመንጨወ ነስሓን ነቲ 
ሓጥያት እዉን ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠዉ ምባልን ናይ ግዴን 
ኢዩ፡፡ ተዉበት ኣብ እንገብረሉ እዋን ናይ ተቅዋ ጥቅሚ እቲ 
ብወንጀል ፀልሚቱ ዜነበረ ልብና ብርሃን ክረክብን እቲ ፀሚሙ 
ዜነበረ እዜንና ክኽፇትን እቲ ዒርሚሙ ዜነበረ ኣፍና እዉን 
ክፍታሕን ይገብር፡፡ ብኸምዙ ዒይነት ዴማ ነፍስና ካብ ሓንጎልና 
ተናዊፁ ዜወፅእ ናይ ነስሓ ዴምፂ (ዋይታ) ብልብና ተንፀባሪቑ ናይ 
ጎይታና ንኽንቀርብ ይመርሐና፡፡ ኣዑንትና እውን ግዯአን ብንብዒት 
ይፃወታ ፤ ኣእዲዉ እዉን ናብ ሰማይ ይዜርግሑ፡፡ ብኸምዙ 
ዒይነት ኣካይዲ ዴማ እቲ ሓቀኛ ናይ ተዉበት መቐረት ናብ 
ተቕዋ ይመርሕ፡፡ 
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- እቲ ርህሩህ ፣ ለዋህን ፣ ፇላጥን ዜኾነ ጎይታና ባሮቱ ሓጢያት 
ሰሪሖም (ዋላ ሺርኪ) ካብኡ (ካብ ኣላህ) ተስፊ ቅርፆም ከይጠፍኡ 
ብኸምዙ የፅናዕንዖምን ይዕዴሞምን፡፡ 

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلٰى َأنُفِسِهْم ََل تَ ْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة 
نُوَب َجِميًعا ۚاللَّوِ   ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  ۚ ِإنَّ اللََّو يَ ْغِفُر الذُّ

[٥٣]  

   ኦ ኣንቱም ኣብ ነፍስታትኩም ሓጢያት ብዚሕኩም ባሮተይ! 
ካብ ርህራሄ ኣላህ ኣትቅበፁ ኣላህ ንሓጢያታት ብምልኡ ይምሕር 
ኢዩ፡፡ ንሱ መሓርን ርህሩህን ኢዩ በሎም (53-ዘመር) 
ስለዙ ነስሓ ፣ተዉበትን ኸይር ስራሕ ምስራሕ ነቲ ኣብ ሞንጎ 
ኣላህን ባርያኡን ተፇጢሩ ዜነበረ መጋረዱ (ከዋሊ) ዜገፍፍ እዩ፡፡ 
ነቲ ዜሓርፇፇ ርክቦም የልስልስ ፤ ናይ ኣላህ ቁጥዏ የዜሕል፡፡ እዙ 
ዴማ ተቅዋ እንብሎ እዩ፡፡ 
* ሰይዴ ዒሊ(ረ.ዒ) ንሓዯ ናይ ሓንቲ ከተማ መመሓዲዯሪ ከምዙ 
ይብልዎ፡፡ ንሰባት ብርሑቅ ኮይነ እናተፀናተወ (እናዴበየ) ንኣጣል 
ከም ዜእምት (ዜምት) ተኹላ ኣይትኹን፡፡ ንዕኦም ፍቕርን 
የዋህነትን ይሃልኻ፡፡ ካብ ልብኻ እዉን ቅኑዕ ኩነሎም፡፡ እዙ 
ክትገብር ከለኻ ዴማ ወይ ናይ እምነት ኣሕዋትካ (ሙስሊሚን) 
ወይ ዴማ ዯቅሰባት ብሙኖም ኢዩ፡፡ ዯቅሰባትን በብግዙኡ ክጋገዩ 
ይኽእሉ ኢዮም፡፡ ነቶም ሓገዜ ዴልዮም ዴዉያት ኢዴካ 
ርግሓሎም፡፡ ካብ ኣላህ እውን ርሕመት ለምነሎም፡፡ ኩሉ ግዛ 
ዴማ ይቕረ በለሎም፡፡ ከኣሎም ዴማ፡፡ ኣብ ናይ ኣላህ ትእዚዜ ግና 
ሸለል ከይትብል፡፡ ቃል ዒለም ኣይሃልኻ፡፡ ሓዯ ሻዕ ይቕረ እንቴልካ 
ዴማ ዯጊምካ ኣይተፍርስ፡፡ ዋላ ብጥፍእዎ ጥፊኣት ንሰባት 
ብምቅፃዕኻ ኣይትተሓጎስ፡፡ 
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* ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብፃይ ዜነበረ ኣቡዲርዲእ(ረ.ዒ) ኣብ ናይ ዯማስቆ 
ቃዱ (ዲኛ) ኣብ ዜነበረሉ መን ሓዯ መዒልቲ ኣብ መንገዱ ሰባት 
ንሓዯ ሓጢያት ዜፇፀመ ሰብ ተኣኪቦም ይፀርፍዎን የፀብዴርዎን 
ተዒቡ፡፡ ካብኡ ከምዙ በሎም «ኣንቱም ሰባት! ሓዯ ሓዉኩም ኣብ 
ገዯል ፀዱፈ እንተትረኽቡ እንታይ ምገበርኩም? እቶም ሰባት ዴማ 
ገመዴ ክንዉርዉረሉ ኔርና ጎቲትና እዉን መዉፃእናዮ በሉ´፡፡ 
ኣቡዲርዲእ ዴማ ከምዙ በሉ «ንምንታ ዯኣ ነዙ ናብ ናይ ሓጢያት 
ገዯል ዜፀዯፇ ሓዉኩምከ ናይ ርህራሄ ገመዴኩም 
ይትዉርዉርሉ? ንሳቶም ዴማ እዙ ሰብ ኣየናዲዯካን ማለት ዴዩ? 
ኢሎም ሓተትዎም፡፡ ኣቡዯርዲእ ዴማ ጥበብ ዜተመለአት ቃል 
ከምዙ መለሰሎም እቲ ሰብ ዯኣ ታይ ገይሩኒ ዜፀልኦ? ኣነ ፅልአኒ 
እቲ ስርሑ ኢዩ´ 

[٨٢]َوِإنِّي َلَغفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدٰى   

  ኣነ ኸኣ ንዜተናስሐን ዜኣመነን ሰናይ ዜገበረን ካብኡ 
ንዜተመረሐን ብርግፅ መሓሪ ኢየ (82-ጣሃ) 
 

ተቅዋ ብፅቡቕ ነገር ኣብ ምእዛዝን ካብ 
ፀያፍ ስራሕ ኣብ ምኽልካልን ዘለዎ ግደ 

 

 َوادُْا ِإَلٰى رَبِّكَ 
ናብ ጎይታኻ ፀዉዕ……. (ቀሶስ- 86) 

  ادُْا ِإَلٰى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ 
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ናብ መንገዱ ጎይታኻ ብብልሓትን ብሰናይ ስብከት (ልዜብ ቃል) 
ፁዉዕ….. (125-ነሕል) 
«ንካልእ ሰብ ናብ ሰናይ ነገር ዜመርሐ (ዜሓበረ) ሰብ ምስቲ 
ዜተሓበረ ሰብ ማዕረ ዒስቢ (ኣጅሪ) ኣለዎ፡፡´ (ሙስሊም) 
  ኣቡሁረይራ ዴማ ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ይብሉና፡- ሓዯሰብ 
ንሰባት ናብ ሰናይ ነገር እንተመሪሕዎም (እንተሓቢርዎም) በቲ 
ናይቶም ስራሕቲ ዜሰርሕዎ ሰናይ ልክዕ ንዕኡ እውን ዒስቢ 
(ኣጅሪ) ኣለዎ፡፡ እዘይ እዉን ካብቲ ናቶም ገለ ከይተቐነሶም ኢዩ፡፡ 
(ሙስሊም) 
* ናይ ሓዯ ቅኑዕ ሙስሊም ቀንዱ ባህሪ ንሰባት ናብ ኸይሪ 
ምሕባርን ኣብኡ እዉን ክፀንዐ ምሕጋዜን ካብ ፀይቂን ሸይጣናዊ 
ስርራሕ እውን ክርሕቁ ምምካርን ኢዩ፡፡ እቶም ቅኑዒት ኣዙዮም 
በላሕቲን ዜኾኑ ናይ ኣላህ ፇተዉቲ ነዙ ነገር ኣዜዩ ብዜገርምን 
ብዜማርኽን እዮም ዜፍፅሙዎ፡፡ ካብ ብረበኦም ንላዕሊ ዴማ 
ብተግባሮም እዮም ምህሩን ዜኽልክሉን፡፡ ምኽንያት ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) 
ከምዙ ኢሎም ስለዜኾኑ፡፡ «እቶም ትኽክለኛታት ናይ ኣላህ 
ፇተዉቲ ክትሪኦም ከለኻ ነቲ መፃኢ ዒለም (ኣኺራ) ክሩ 
ኢዮም፡፡´ 
ስለዙ ብፅቡቕ ነገር ምእዚዜን ካብ ሕማቕ ነገር ምኽልካልን 
ኣፍኲስኩም ከይትሪእዎ፡፡ እንዴያዉም ካብቶም ናይ ካልኦት 
ነቢታት ህዜቢ (ኡመታት) ዜበለፅናሉን ዜተመረፅናሉን ባህሪ እዩ፡፡ 
ኣላህ ዴማ ከምዙ ይብለና፡- 
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َهْوَن  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُكنُتْم َخي ْ
 َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَن  َۗعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّوِ 

ًرا لَُّهم ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُىُم اْلَفاِسُقوَن  َۚخي ْ [١١٠] مِّن ْ  

 ንህዜቢ ዜተወፃእኩም ብሉፃት ህዜቢ ኮይንኩም ብነገር ፀዴቂ 
ትእዜዘ ካብ ሕማቕ ነገር እን ትኽልክሉ፡ ብኣላህ እዉን 
ትኣምኑ…… (110-ዑምራን) 
* ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ነንሕዴሕዴና ኣብ ገግዙኡን ኣብ ኩሉ 
ምንቅስቃሳትናን ለና ግዳታ ብኸምዙ የፍልጡና፡፡ ነዉሪ (ፀይቂ) 
ስራህ እንትስራሕ ዜረኣየ ብኢደ ይቐይሮ (ጠጠዉ የብሎ) 
እንተይኪኢሉ ዴማ ብመልሓሱ (ብረብኡ) ይኸልከል ፣ እዙ 
ይኽእል እንኮይኑ ነቲ ነገር ብልቡ ይፃላእ፡፡ እዙኣ ግና እታ ናይ 
መወዲእታ ናይ ኢማን ዜዯኸመት ዯረጃ ኢያ፡፡ 
* ይነብ ቢንት ጃሕሽ ዜተበሃለት ናይ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ሰበይቶም ሓዯ 
መዒልቲ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ሓቲታቶም፡፡ «ኣንቱም ልኡኽ ኣላህ 
ኣብ ሞንጎና (ማእኸልና) ኣመንቲ እንከለዉ እዉን ንጠፍእ ዱና? 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ሓጢያትን ፀየፍቲ ተግባራትን እንዴሕር 
ተስፊሕፉሖም ከመይ ዯኣ!´ (ቡኻሪ) 
ስለዙ ብሓፂሩ ካብቲ ናይ ኣላህ ቁጠዏን ቅፅዒትን ክነምልጠሉ 
ንኽእል ብሕታዊት መንገዱ ኣብ ሙስሊም ሕ/ሰብ ዉሽጢ ብኸይሪ 
ዜእዘን ካብ ሕማቕ ነገር ዜኽልክሉን ሰባት እንተህልዉ ኢዩ፡፡ 
እዙ ንክንገብር ዴማ ካብ ቁርኣንን ሱናን መምርሒን ክንወስዴ 
ኣለና፡፡ ከምእውን ኣብየ በናቱ ዜፍጠሩ ዐለማታት እዉን 
ክነማኽርን ንኢጅቲሃዴ ዜኸዉን ጥጡሕ (ምችዉ) ባይታ ክንፇጥር 
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ኣለና፡፡ (ኢጅቲሃዴ ማለት ዐላማታት ዜገብርዎ ምርምርን 
ፅንዒትን) 
 

ተኣማኒ (እሙን) ንሙን እዉን ተቅዋ የድሊ ኢዩ 
  * ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ነዙ ተኣማኒ ዜብል ቃል ስፍሕ ብዜበለ 
ኣተራጓጉማ ኣብ ዉሽጡ መንፇሳዊን ፣ ስጋዉን ሞራላዉን 
ነጥበታት ከም ዜሓቆፇ ኣምሂሮም ኢዮም፡፡ ብኸምዙ ይገልፅዎ፡ 
 - ሃይማኖተኛነት ሙን ማለት ተኣማናይ ሙን ማለት ኢዩ 
፤ በሉ፡፡ ንሕና ብፆቶም ዴማ ተኣማናይ ንመን? በልናዮም፡፡ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ንኣላህ ፣ ንመፅሓፍ ፣ ንልኡኽ ፣ ንናይ 
ሙስሊሚን መራሕቲን ንናይ ሙስሊም ህዜቢ(ኢማሙ) ኢዩ ፤ 
በለና፡፡ (ሙስሊሚን) 
* ናይቶም ክቡር ልኡኽ ኣላህ ጠቅላላ ህይወት እንትነስተዉዕል 
ሙሉእ ብሙሉእ ብተኣማናይነት ዜተመላኸዏ ኮይኑ ነግንዮ፡፡ 
መጀምርያ ንኣላህ (ንጎይኦም) ፅኑዕ ተኣማናይ ኔሮም፡፡ ዴሕሪዙ 
ዴማ ኣላህ ዉረድ መፅሓፍ (ሕግታት) ኣዙዮም ተኣማናይ 
ኔሮም፡፡ ካብዙ ቀፂሎም ዴማ ንናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ፣ 
ንስዴራቤቶም ፣ ንኣዜማድም ኩሎም ተኣማናይ ከም ዜነበሩ 
ይምስክር ፍጡር የለን፡፡ ሙሓመደል ኣሚን (እቲ እሙን 
ሙሓመዴ) እናተበሃሉ ዜፅዉዐ ምንባሮም ጥራይ እኹል መርትዖ 
ኢዩ፡፡ 
* እኖና ኣዑሻ(ረ.ዒ) ከምዙ ይብላና፡- ኣብ መዒልቲ ፇትሒ መካ 
(ነቢ መካ ብዒመት ኣብ ዜኸፇትሉ መዒልቲ ሓንቲ ዒባይ ሰበይቲ 
ናብ ነቢ(ሰ.ዒ.ወ) እናሰጎመት መፀት፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ መን 
ሙና ሓተትዋ፡፡ ንሳ እዉን ናይ ሙንዋ ጀሲማህ ኢየ በለት፡፡ 
ናይዙ ሽማ ቀጥታዊ ትርጉም ዴማ ናይ ሙንዋ ገዚፍ ዜብል ስለ 
ዜኾነ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብቐጥታ ከምዙ በልዋ፡፡ ኣይፊልክን! ንስኺ ካብ 
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ሎሚ ናይ ሙንዋ ጃሚላህ (ናይ ሙንዋ ምልክዕቲ) ኢኺ 
ኦሎም ቀየሩላ፡፡ ዴሕሪዙ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ካብቲ ቅዴሚ ሕዙ ናይ 
መወዲእታ ካብ ዜተረኣኣይሉ ግዛ ጀሚሩ ግዛኣ ከመይ ከም 
ሕለፇቶ እናሓተትዋ ንንዉሕ ዜበለ ግዛ ኣዋግዕዋ፡፡ ንሳ ዴማ 
ከምዙ በለት ኣነ ኾንኩ ስዴራቤተይ ፅቡቕ ኣለና ወለዯይ መስዋእቲ 
(ቤዚ) ይኹነልኩም በለቶም፡፡ እታ ሰበይቲ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ተሰናቢታ 
ምስከዯት ኣነ ዴማ (ኣዑሻ) ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ኢለ 
ሓተትኩዎም፡፡ እዚ ከምዙ ዒይነት ክብረት ዜለገስክሙዋን ንነዊሕ 
ግዛ ዋግዐዋን ኣረጊት መን ኢያ? ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ እዙኣ ኣብ 
ኸዱጃ መን ናብ ገዚና ትመፅእ ዜነበረት ዒርኪ ኸዱጃ ኢያ፡፡ 
ተኣማኒነት ካብ ኢማን ኢዩ፡፡ (ሓኪም) 
* ኣዜዩ ጉህይ ግና ሎሚ እዙ እሙንነት መልክዐ ጠፉኡ ኣብ 
መፃሕፍቲ ጥራይ ኢዩ ተፃሒፈ ዜርከብ፡፡ ነዙ ዴማ ቀንዱ 
ምኽንያቱ ሰባት ንኣላህ ምፍራሖም እናቀነሱን ካብ እምነት ብዘሕ 
እናረሓቁን ስለ ዜመፁን ኢዮም፡፡ ነዙ ዜስዕብ ሓዱስ ተመልከት 

«ቃል ኪዲኑ ንፍርስ (ቃል ንዜዒፅፍ) ዜኾነ ይኹን ሰብ ኣብ 
መዒልቲ ፍርደ ባንዳራ ይዉልብለበሉ፡፡ ምስ ተዉለበለበሉ ዴማ 
እዙ ቃል ኪዲኑ ፍረሰ (ቃሉ ዜዒፀፇ) ኢዩ ተባሂሉ ይእወጀሉ፡፡ 
(ቡኻሪን ሙስሊምን).´ 

* ስለዙ ብዚዕባ እሙን ሙን እንትነዉሪ መጀመርያ እሙን 
ክንኮኖ ለና ንኣላህ ኢዩ ዴሕሪኡ ዴማ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) እዙ ዴማ 
እዩ ናይ ዒወት ምንጭን ናይ ዉታሪ ራህዋ መረጋገፅን፡፡ 
ንዒበይቲ ኮነ ፣ ብህይወት ንለዉ ኮነ ንዜሞቱ ፣ ንሃገርና ኮነ 
ንህዜብና ተኣመንቲ (እሙናት) ሙንና ናይ ተቅዋና (ንኣላህ ናይ 
ምፍራሕና) ባህሪ ዜግለፀሉ መንገዴ ኢዩ፡፡ 
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ተቅዋን ፍቕርን 
  ዜኾነ ይኹን ነገር ይዕበ ይንኣስ ንኽንሰርሕ ኣብ ልብና ፍቕሪ 
ክህልወና ናይ ግዴን ኢዩ፡፡ እዙ ዒለም ዜተሃነፀሉ ጥበብ ጎይታና 
ኣላህ ንወዴሰብ ኮነ ንካልኦት ፍጡራት ለዎ ርህራሄ ረጋግፀሉን 
ንመፃኢ እዉን ዜረጋግፀሉን ዒርሱ ዜኻኣለ ሓቂ ኢዩ፡፡ ስለዙ 
ጎይታና ንኹሎም ነገራት ብኹሎም ነገራት ፇጢርዎም፡፡ ሓዯ ምስ 
ሓዯ እናሰማዕመዏ ፣ እናወሃሃዯ፣ እናስሓሓበ ፣ እናፊቀረ ፣ 
እናረሃረሀን የንብሮም፡፡ 
  ኣብ ብርሃን ኣለኹ እናበለ ንሓዉ ዜፀልእ እንተኾይኑ ሓሳዊ እዩ 
ከምእዉን እስካብ ሎሚ ኣብ ፀልማት ካብ ዜነበሩ ኢዩ፡፡ ንሓዉ 
ዜፇትዉን ግን ኣብ ብርሃን ይነብር፡፡ ኣየዏንቅፎን፡፡ ንሓዉ ዜፀልእ 
ዴማ ኣዑንቱ ብፀልማት ተዯፉነን ኢየን፡፡ ናበይ ከምዜኸዴ 
ኣይፇልጥን፡፡ ፍቕሪ ከም ናይ ሜዲ ሳዕሪ ተወሊደ (በቂሉ) 
ዜዕንብብን ዜልምልም ዯኣምበር ካብልቢ ተፊሒቁ ዜዴርበ ክኾን 
የብሉን፡፡ ፍቕርን ምፍታዉን ኣብ ዜተሰኣኑሉ ግዛ ኩሉ ነገር 
ትርጉም ይስእን፡፡ 
  ብምብራቕ ኣንፇት ሓዯ ዜተረኣየ መንፇሳዊ ሰብ ንካልኦት 
ምፍታዉን ከምእዉን ንዕኦም ምሕዚንን(ምጉሃይ) ይግብባእ 
ሙኑ እንትትሰብኽ ከምዙ ይብል፡፡ 

ሕዯጉ! ሕዯጉ! ምንታን ናይ ዜኾነ ሰብ ልቢ ከይተጉህዩ. 
ተዒገሱ! ተዒገሱ! ምንታን ንሓዯ ሰብ ተስፊ ንክቆርፅ ምክንያት 
ከይትኾኑ፡፡ ዜኾነ ይኹን ሰብ ንኻልእ ሰብ ጓህይ ኮይኑ ካብ 
ክነብርን ንኻልእ ሰብ ተስፊ ንክቆርፅ ምኽንያት ካብ ክኾን ንባዕሉ 
ናብ ፀዴፉ ክዴርበ ይሕሾ፡፡ 

ስለዙ ወዴሰብ ንካልእ ወዴሰብ ፣ ንፍጥረታት፣ ንእንስስታትን 
ንካልእ ምእንታን ርህራሄ ክህልዎ መጀመርያ ነቲ ነዝም ኩሎም 
እዙኦም ግነየን መዒራረየን ጎይታ ካብ ልቡ ክፇትዎ ኣለዎ፡፡ 
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ልቡ ዴማ ብናይ ኣላህ ፍቕሪ እንዴሕር መሊኣ ፣ ልቡ ናይ 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ፍቕሪ እዉን ምግናያ ኣየቀርዮን፡፡ ንኣላህን ንነቢን 
ምፍታዉ ነዙ ፍቕሪዙ ዴማ ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ጌርካ ምርኣይን 
ናይ ተቅዋ ዋና(ቀንዱ) ምልክት ኢዩ፡፡ ቁርኣን ከምዙ ይብሉና፡፡ 

ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوَأبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم 
ُتُموَىا َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها  َرف ْ ت َ َوَأْمَواٌل اق ْ
َربَُّصوا َحتَّٰى  َأَحبَّ ِإَلْيُكم مَِّن اللَِّو َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِو فَ ت َ

[٢٤] َواللَُّو ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن  ۗيَْأِتَي اللَُّو بَِأْمرِهِ    

 ኣቦታትኩምን ዯቅኹምን ኣሕዋትኩምን ኣንስትኹምን 
ኣዜማዴኩምን ዜኣካብኩሞ ሃብትታትን ምኽሳራ ትፇርሕዋ 
ንግዴን ፣ ትፇትዉዎም መነባሪኩምን ኣባኹም ካብ ኣላህ ልኡኹን 
ብመንገዱ ኣላህ ምቅላስ ዜበለፀ ዜፍተወኩም እንተኾይኑ ኣላህ 
ትእዚዘ ክሳብ ምፅእ ተፀበዩ በሎም ፤ ኣላህ ከይሲታት ህዜብታት 
ኣይመርሕን፡፡ (24) (ተውባ) 

- ኣነስ(ረ.ዒ) ብዉረይዋ ሓዱስ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ ይብሉና፡፡ 
ኣነ ናብ ሓዳኹም ካብ ነፍሱ ካብ ወለደ፣ ውሉደን ካብ ዯቅሰባት 
ኩሎም ንላዕሊ ብዜበለፀ ዜተፇተኹም እንተይኮይነ ኣይኣመነን፡፡ 
(ቡኻሪን ሙስሊምን) 

- ሕዙ እዉን ኣነስ(ረ.ዒ) ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ከምዙ የዉርዩና፡- 
ሓዯሰብ ሰለስተ ነገር እንተሃልየንኦ ናይ ኢማን መቐረት ይጥዕም 
ኢዩ፡፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንኣላህን ልኡኽን እንተፇትዩ ፣ ሰብ 
እንትፇትዉ እዉን ንኣላህ ኢሉ ክፇትዎ፡፡ ዴሕሪ ኢማኑ ዴማ ናብ 
ኩፍሪ ምምላሱ ናብ ሓዊ ከም ዜዴርበ ልክዕ ገይሩ ክፀልእን 
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ኢየን፡፡ (ቡኻሪን- ሙስሊምን) ኣብ ካልእ ፀብፃብ ዴማ ከምዙ 
ይርከብ፡- 
  ካባኻትኩም ሓዯ ንካልእ እንትፇትዎ ንኣላህ ኢሉ እንተይኮይኑ 
ናይ ኢማን መቐረት ኣይረክብን፡፡ (ኣይጥዕምን)፡፡ 

- ዒብደላህ ኢብን ዒባስ(ረ.ዒ) ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜሰምዕዎ 
ከምዙ ይነግሩና፡፡ ንኣላህ ኢሉ ዜፇተወ ንኣላህ ኢሉ እዉን ዜፀልአ 
፣ ንኣላህ ኢሉ እዉን ዜተፊተወ ከምእዉን ንኣላህ ኢሉ ዜተፃለአን 
ናይ ኣላህ(ሱ.ወ) ፍቶት የግንይ ኢዩ፡፡ ሓዯ ባርያ ከምዙ ክሳብ 
ይኮነ እዋን ሶላቱ ፣ ፆሙ ክንዱ ዜበዜሐ እንተበዜሐ ናይ ኢማን 
መቐረት አየግንይን፡፡ ምስ ካልኦት ሰባት እውን ዜፊተወሉ 
ምኽንያት ዒለማዊ ጉዲይ ኢዩ፡፡ ከምዙ ዒይነት ምፍታዉ ዴማ 
ምንም ነገር ኣይጠቅምን፡፡ (ኢብን ጀሪር) 
  ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንኣላህ ንፇትዉ ሙኻና ዴማ ከም ቃልኪዲን 
መእሰሪ ዜኾኑና ክልተ ቁርኣን ዒንቀፃት እዝም ዜስዕቡ እዮም፡፡ 

ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويَ ْغِفْر َلُكْم 
[٣١] َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم  ُۗذنُوَبُكمْ    

  ንኣላህ ትፇትዉ እንተኾይንኩም ኣላህ ንክፇትወኩምን 
ንሓጢያትኩም ንክምሕርን ስዒቡኒ በሎም፡፡…. (31 ዑምራን) 

[١٦٢]ُقْل ِإنَّ َصََلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن   

  ስግዯተይ ምግዜዚኣይ ህይወተይ ሞተይ ንጎይታ ዒላማት ንኣላህ 
ኢዩ በል (162-ኣንዒም) 
* ናይ ኣላህ ልኡኽ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣብ ዜሞቱሉ መዒልቲ ብፆቶም 
ኣዙዮም ስለ ዜጓሃዩን ዜዯንገፁን ገሊኦም ብፇርስ ናብ ዜኸዴዎ 
ከይፇለጡ ናብ ቀይህ ባሕሪ ኣከባቢ ጋሊቦም ከደ፡፡ ዐመር ከዒ 
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ብናይ ነቢ ሞይቶም ዜብል ቃል ክረጋጋእ ስለይከኣለ ነቢ 
ሞይቶም ዜብል ክሳደ ክቆርፆ ኢየ ይብል ነበረ፡፡ ካልኣቶም ዴማ 
ዜሕዜዎ ዜጭብጥዎ ኣይፇልጡን ኔሮም፡፡ እዙ ኹሉ ዜኾነሉ 
ምኽንያት ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜነበሮም ወሰን ይብሉ ፍቕሪ ኢዩ፡፡ 
ዒብዯላህ ኢብን ይዴ(ረ.ዒ) እዉን ከምዙ ክብል ተዯሚፁ ኢዩ፡፡ 
ኣንታ ጎይታይ! ዴሕሪ ዯጊም ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ)  ኣብ ደንያ እንዴሕር 
ዯኣ ይሪኦም ኮይነ ዒይኒ ኣየዴልየንን ኣዑንተይ ዉሰዯን ኢሉ ካብ 
ልቡ ደዒ ገበረ፡፡ ኣላህ እዉን ደዒኡ ተቀበሎ ወዴያዉን ዴማ 
ዒወረ፡፡ (ሱብሓነላህ!) 
 
 
 
 
* ሰዉባን እዉን ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዜነበሮ ፍቕሪ ኣዜዩ ሰዉነቱ 
ክዉዴኦ ፣ ከፅልሞን ፣ ከቅጥኖን ጀመረ፡፡ ሓዯ መዒልቲ ግና 
ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ኣንታ ሰዉባን! እንታይ ኮይንካ ኢኻ ትዒብር ለኻ? 
ሓሚምካ ዱኻ ኢሎም ሓተትዎ፡፡ ሰዉባን ዴማ ከምዙ መለሰ፡- 
ኣንቱም ልኡኽ ኣላህ(ሱ.ወ) ገለ ሕማም የብለይን፡፡ ነገር ግን 
ኩሉሻዕ ብሓዯ ነገር ምስ ጉሃይኩ ኢየ፡፡ ምናልባት ስርሐይ ፀቢቑ 
ጀነት እንተኣትየ ክሪኦኩም ይኸዉን፡፡ ነገር ግን እንተይ ኣትየ 
ግና ንልኣለም ይሪኤኩም ምነይ ኣዜዩ ኢዩ ጉህየኒ፡፡ እዙ 
ኢዩ ዴማ ዒቢ ሕማማይ፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) በዙ ናይ ሰዉባን ኣራርባ 
ልቦም ተነኺኡ ከምዙ በልዎ፡፡ ኣንታ ሰዉባን! ሰብ ምስ ዜፇተዎ 
ኢዮ ዜትስእ (ዜኸዉን) ኣብሽር ክንራኸብ ኢና፡፡ 

ምዕራፍ ሸሞንተ 
ዝተፈላለዩ ናይ ተቅዋ መልክዓት 
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ተቅዋ ኣብ ኢኽላስ (ስራሕኻ ንኣላህ ጥራይ ምንፃህ) 
ዘለዎ እጃም 

  ኢኽላስ ማለት ሰናይ ስራሕቲ ኣብ ኣላህ ተቀባልነት ንክረኽቡ 
ዜገብር’ዩ፡፡ እዙ ማለት ዴማ ስራሕቲ ካብ ዜኾነ ይኹን ዒለማዊ 
ጥቕሚ ነፃ ኮይንካ ናይ ኣላህ(ሱ.ወ) ፍቶት ኣቂዴካ ዜስራሕ ኢዩ፡፡ 
ልኡኽ ኣላህ ከምዙ ይብሉና፡፡ 
 ሓዯሰብ ተቅዋ እንተሃልይዎ ነዙ ተቅዉኡ ዴማ ብኢኽላስ 
ዜኸዉን እንተኾይኑ ብሓቂ ካብዙ ዜበለፀ ዒወት የለን፡፡ 
ተቅዋ ምስ ሕዴሪ (ሓዯራ) ምሕላዉ ለዎ ርክብከ? እንታይ 
ይመስል ንዜብል ኣላህ ከምዜስዕብ፡- 

ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَأبَ ْيَن َأن 
نَسانُ  َها َوَحَمَلَها اْْلِ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ  ِإنَُّو َكاَن  َُلوًما  َۖيْحِمْلن َ

[٧٢]َجُهوًَل   

 ንሕና ንሕዴሪ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምዴሪን ኣብ እንባታትን ቀሪባያ 
፤ ምሽካማ ኣበዩ ፤ ካብኣ እዉን ፇረሑ ፣ ሰብ ግና ተሸከማ ፡ ንሱ 
በዲሊን ዯንቆሮን ኢዩ፡ (72-ኣሕዚብ) 
እንበኣርከስ ሕዴሪ እንትብል ካብ ኩሉ ብመጀመርያ ዜርዴኦ ናይ 
ኣላህ(ሱ.ወ) ሃይማኖት (ኢስላም) ሙኑ ልቢ ንበል፡፡ ነቲ ናይ 
ኢስልምና ሓሊኻ ምàትን ምስ ኣላህ ካብ ምርኻብን ዜኣምሰሉ 
ንላዕሊ ዜበለፀ ሓዯራ የለን፡፡ ኣላህ ከምዙ ይብል፡- 
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يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنُتم 
   [١٠٢]مُّْسِلُموَن 

ኦ ኣንቱም ዜኣመንኩም! ንኣላህ ዜግባእ ፍርሑዎ፡ ንስኻትኩም 
እዉን ሙስሊማን ኮይንኩም ዴኣ እምበር ኣይትሙቱ (102-
ዑምራን) 

[٨]َوالَِّذيَن ُىْم ِْلََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوَن    

እቶም ንሳቶም ሓለዉቲ ሕዴርታቶምን ኪዲናቶምን (8-ምእሚኑን)  
  
 ተቅዋ ምስ በዒል ስልጣን (ኣመሓዲዲራይ ሙን) እንታይ 
ይመስል? ኣመሓዲዲራይነት (ሓላፉነት) ማለት ኣብ ዜኾነ ይኹን 
ናይ ህይወት መዲይ ክንመሓዲዴሮ ወይ ክንቆፃፀሮ ዜተወሃበና 
ኮይኑ ነዙ ዴማ ብዜግባእ ምሕላዉን ’ዩ፡፡ እቲ ሓቂ ንኣላህ 
ይፇርሕ ሰብ ናይ ሓላፉነት ቦታ (ስልጣን) ክወሃቦ ኣይግባእን፡፡ 
ናይ ሓዯሰብ እቲ ዜዒበየ ሓላፉነት ዴማ ዒርሱን ስዴራቤቱን ካብ 
ክሕዯት (ኩፍሪ) ሓልዩ እቲ ቅኑዕ መንገዱ ክሕዘ ምግባር ኢዩ፡፡ 
ኣብ ቁርኣን ከምዙ ተፃሒፈ ይርከብ፡- 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس 
َها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد َلَّ يَ ْعُصوَن اللََّو َما  َواْلِحَجارَُة َعَلي ْ

[٦]َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن   
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ኦ ኣንቱም ዜኣመንኩም! ነብስታትኩምን ስዴቤታትኩምን 
መቀፃፀሊኣ ሰባትን ኣእማንን ካብ ዜኾነት ሓዊ ሓሊዉ(ተሕሪም-6) 
 
  ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ከምዙ ይብሉና፡- ሕዴሕዴኩም ጓሶት 
(ሓለዉቲ) ኢኹም ፣ በቲ እትሕልዉዎ ነገር ዴማ ተሓተትቲ 
ኢኹም፡፡ 
ተቅዋ ለዎ ሰብ ኣላህ ካብ ፀበብኡ መዉፅኢ ይገብረሉ፡- 
ኣቡር(ረ.ዒ) ካብ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ሓዯ መዒልቲ ከምዙ ኢሎምና 
ይብሉና፡፡ 
ሰባት እንተዜትግብርዎን እንተዜፇልጥዎን መዴሓኒ ዜረኽብሉ 
ዒንቀፅ ቁርኣን ይፇልጥ ኢየ፡፡ ብፆቶም ዴማ ኣየነይቲ ዒንቀፅ ኢያ? 
ኢሎም ሓተቱ፡፡ ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ነዙ ዜቕፅል ኣንብቡ፡-  

يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا 
 ِإنَّ اللََّو  ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو َأتْ َقاُكمْ  َۚوقَ َباِئَل ِلت ََعارَُفوا

[١٣]َعِليٌم َخِبيٌر   

  ኦ ኣንቱም ሰባት! ንሕና ካብ ተባዕታይን ኣንስታይን 
ፇጢርናኩም ንክትላለዩ ቀቢላታትን ጌርናኩም ኣብ ኣላህ በላፂኹም 
ካባኹም እቲ ጥንቁቐ ኢዩ፡ ኣላህ ፇላጥን ዉሽጠ ፇላጥን ኢዩ 
(ሑጅራት-13) 
  ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ዴማ ንኣቡር ብፃዮም ከምዙ ይብልዎ፡- ፃዕዲ ሰብ 
እኮ ካብ ፀሊም ሰብ ብተቅዋ ዯኣምበር ዜበለፀሉ ገለ ነገር የለን፡፡ 
(ኣሕመዴ) 
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ተቅዋ ዜግለፀሉ መንገዱ እንታይ ኢዩ? 
  ነቢዩላህ ዑሳ(ዒ.ወ) ብዚዕባ ተቅዋ ዜተዚረቡዎ ኣዜዩ ማራኺ 
ትምህርቲ ከምዙ ስዕብ ኣሎ፡- ሓዯ ሰብኣይ መፂኡ ኣንታ ናይ 
ሰናይ ነገር መምህር! ኣነ ከምይ ጌረ ንኣላህ ክፇርሖ ይኽእል? ኢሉ 
እንትሓቶም ነቢ ዑሳ(ዒ.ሰ) ዴማ እዙ ቀሊል ኢዩ፡፡ መጀመርያ 
ንኣላህ ካብ ልቢ ፍተዎ ፣ ንዯቂ ሰባት እዉን ዒቅምኻ ዜኻኣሎ 
ሰናይ ግበር ፣ ንዯቂ ኣዲም ኩሎም ርህራሄን የዋህነትን ይሃልኻ፡፡ 
ሰባት ንዒኻ (ኣባኻ) ክገብርዎ ዯስ ይብለካ ነገር ኣብ ልዕሊኦም 
ኣይትግበር፡፡ ከምዙ እንተጌርካ ፇራሒ ኣላህ ትኸዉን ኢኻ፡፡ 
(ኣሕመዴ) 
 

ናይ ተቅዋ ፇተና ምሕላፍ 
   ነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ብህይወት ኣብ ዜነበርሉ ግዛ ሰባት ኣብ ቅዴሚኦም 
(ኣብ ጥቖኦም) እንትኾኑ ዴምፆም ትሕት ኣቢሎም ምዉግዖም 
ናይ ተቅዋ ምልክት ሙኑ ኣላህ ኣብ ቁርኣን የብራህርህ፡- 

ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصَواتَ ُهْم ِعنَد َرُسوِل اللَِّو ُأولَِٰئَك الَِّذيَن 
[٣] َلُهم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم  ۚاْمَتَحَن اللَُّو قُ ُلوبَ ُهْم ِللت َّْقَوىٰ   

  እቶም ኣብ (ጥቓ) ልኡኽ ኣላህ ዴምፅታቶም ትሕቱ ንሳቶም 
ኣላህ ንጥንቃቐ ልብታቶም ዜፇተኖም ኢዮም ፤ ምሕረትን ዜዒበየ 
ዒስብን ኣለዎም፡፡ (ሑጁራት 3)  
ካብዙ እንርዴኦ ንነቢ(ሰ.ዏ.ወ) ምኽባርን ኣብ ጥቕኦም ኣዯብ 
ምግባርን ናይ ተቕዋ ምልክት ኢዩ፡፡ 
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ተቅዋ ተኸዯኑ 
  ۖيَا بَِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا يُ َواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا 

رٌ  ِلَك َخي ْ ِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو َلَعلَُّهْم  َۚوِلَباُس الت َّْقَوٰى ذَٰ  ذَٰ
    [٢٦]َيذَّكَُّروَن 

   ኦ ዯቂ ኣዯም! ሕፍረት ነፍስኹም ዜኽዉል ክዲንን ሽልማትን 
ኣዉሪዴናልኩም ፣ ክዲን ጥንቃቐ(ፍርሒ ኣላህ) ዜሓሸ ኢዩ፡፡….. 
(ኣዕራፍ-26) 
  ሓዯግዛ ኣቡሓኒፊ ትምህርቲ ኣብ ዜህብሉ ቦታ ከምዙ ተኸስተ፡- 
ኣቡ ሓኒፊ ኣብ ክዲኖም ዜኾነት ንእሽተይ ርስሓት (ነጃሳ) ኔራ ፤ 
ንዒኣ ከልግሱ ዴማ ክፅዕሩ ከለዉ ተመሃሮታቶም ረኣይዎም፡፡ 
ካብኡ ሓዯ ተመሃራይ ኣንቱም ኢማም! ንሕናኮ ኣብ ናትኩም 
መዜሃብ ንእሽተይ ርኽሲ (ነጃሳ) ካብ ሶላት ከም ይኽልክል ኢና 
ተማሂርና ፤ እንታይ ዜኹለ ኣዴከሞም ይሓዴጉዋ? በሎም፡፡ ኣቡ 
ሓኒፍ ዴማ እቲ ትምህርቲ ኢስላማዊ ፇትዋ እዩ እዙ ከዒ ተቅዋ 
ኢዩ ፤ በልዎ፡፡ ነዙ ናይ ኢማም ኣቡሓኒፊ ረባ ዴማ ካብ ቁርኣን 
ብኸምዙ ይዴገፍ፡ 

 َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعكَ 
   ከምዙ ዜተኣዜካዮ ቀጥ በል፣ እቶም ምሳኻ ለዉ እዉን…. 
(ሁዴ 112) 
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ተቅዋ ዜበለፀ ስንቂ  
  ሓዯሰብ ንኣላህ ለዎ ፍቅርን ፍልጠትን ብዜወሰኸ ቁፅሪ ብኡ 
ልክዕ ዴማ ንኣላህ ለዎ ፍርሒ ይዉስኽ፡፡ ኩላትና ዴማ ኣብዙ 
ዯረጃ ክንበፅሕ እዩ ዜዴለ፡- ኣላህ ከምዙ ይብለና፡፡ 

  َلن يَ َناَل اللََّو ُلُحوُمَها َوََل ِدَماُؤَىا َولَِٰكن يَ َنالُُو الت َّْقَوٰى ِمنُكمْ 

ንኣላህ ስጋኣን ዯማን ፇፂሙ ኣይብፅሖን ፣ ግን ፍርሒ ካባኹም 
ይበፅሖ…… (ሓጅ 37) 
   * ጀላሉዱን ሩሚ ዴማ ከምዙ ይምዕደና፡- ኣንታ ሓወይ! እታ 
ጤል ንባዕላ ዯኣምበር ፅላሎታ ክትሓርዴ ኢልካ ኣይትልፊዕ፡፡ 

َأمَّْن ُىَو َقاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْْلِخَرَة َويَ ْرُجو 
  ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُمونَ  ۗرَْحَمَة رَبِّوِ 

    [٩] ِإنََّما يَ َتذَكَُّر ُأوُلو اْْلَْلَباِب ۗ  

  ንሱ(መቕፃዕቲ) ዲሕረወይቲ ዒለም ዜፇርሕ ርህራሄ ጎይትኡ 
ዯልዩ ኣብ ሰዒታት ለይት ሰጋዴን ዯዉ ባሃልን ኮይኑ ንጎይትኡ 
ዜግዚእን (ከም ቀባፂ ከሓዱ ዴዩ? በሎም) ፤ እቶም ዜፇልጡን 
እቶም ይፇልጡን ይመዒራረዩ ዴዮም? ዜርዴእዎ ሰብ ኣእሙሮ 
ጥራይ ኢዮም (9-ዘመር) 
* ፍልጠት ምዴልላይና ከም ሎ ኮይኑ እናሃለወ ምስ ስራሕ 
ክነተሓሕዝ ግና ናይ ግዴን ኢዩ፡፡ እንተይኮይኑ ስራሕ ይተሓወሶ 
ፍልጠት እዙ ዜስዕብ ሓዱስ ከምስግኦ ፍሉጥ ኢዩ፡፡ እቶም 
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ፍልጠቶም ዯኣምበር ተቅዋኦም (ንኣላህ ለዎም ፍርሒ) ይወስኽ 
ሰባት ካብ ኣላህ ዒርሶም እናርሓቑ ኢዮም ዜኸደ፡፡ 
 
 
ነዙ ዴማ ኢዩ ኣላህ ካብቲ ናይ ቀፃሊት ዒለም ዜተኾመረ መከራ 
ምንታን ክነምልጥ ብተቅዋ ክንስነቕ ከምለና ዜምዕዯና፡- 

َر الزَّاِد الت َّْقَوىٰ   َوات َُّقوِن يَا ُأوِلي اْْلَْلَباِب  َۚوتَ َزوَُّدوا َفِ نَّ َخي ْ
[١٩٧]    

ተሰነቑ ካብ ኩሉ ዜሓሸ ስንቂ ጥንቃቀ (ፍርሒ ኣላህ) ኢዩ…. 
(በቀራ-197) 
 
 
 
 
 

__________ተዚዙሙ___________ 
 

ምስጋና ነቲ ፍትው ዜኾነ ጎይታ ፣ ፍቕሪ 
እውን ዜፇጠረ  ፣ ንፇታዊኡ እዉን ይቀፅዕ 

ዜኾነ ኣላህ ይግባኣዮ!!! 
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