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ማሀ ሀላቀን? ያአላህ ቆውል ኪታብ ቁራን የሰብ ጌቾ አይነኮ 
ተጀመሮወተከ ዬውዳን። ተሩኡቅ ወክት ቀደአላህ ያፍቴ ሰበ ሀለቃኔ 
ሱመከ ሃደም ባለ አዋለኩይ። አላህ ሃደምን ተደች አፈረ ሃለቀይ  
             አላህ በአደም ሩህ ቲነፍስ ሩህ ረከበ። ጀነት ቢሉያን በሬደ  
             አበቀላሎ ኤትቸ ኡስጥ ገገከ ረከበ። 
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እቦሆሽተኔ አያም አላህ ወዚቸ፡ ጠለቃቆ፡ ሜየቸ ከሰማ ኮሎ ፈየ 
አሸ። የሸሽተኛኝ አያምአላህ ደረቅ ደችየታየሽ ባለ ተረሸ። 

ደች በረዴነት ጎፋን ናረ። 
ጭልመ በበሳሀለት 
ላፍቴ ለስቁል ናረ። ተኢ 
አላህ አዋለከ አይረ 
የውን ባለ ተረሸ። 

ያፍቴ፡ አላህ ማንም ጊዝ 
ቲለቆትከ ቀደ ተአላህ 
በልዳሌ ማንም 
ጊዘአልነረ። ማንብ ሰብ 
ወይም መርካይ ኤለ 
ማንም አይርወ ኤተ 
ጭልመ ኤለ። ኤለ 
ኮሎም ኤለ። ታቼናም 
ጌዘም ኢለነበር። 
ባፍቴም የሌለይ አላህ 
ብቻከ። ታኢ አላህ 
ቅጣት ወሰደ! 

ኤት አይር ናረ። አላህ አይረ አያም፡ ጭለማይ ፈጅር ባለ ተራይ። 
አሮታም ሆነ ፈጅረም ያፍቴ አያም ሆነ። 

ባፍቴ አላህ ሰማዬዋ  
ደቼ ሀለቀ። 

አላህ አደምን ትለቄትከ ቀደ ያዋልኩያናይ መረከይ የትሜላ በሬደ 
አለም ኡንቁ አሼ። ሃድ ባድ አላህ ለገደለገዶ ኤታ ሚዴ ኤተ፡ ፈየ 
ሃለት ያሌይ ወሬጋወሬግ ኤታ የሮሬ ባርዛፍቻ ቢያቆምሳን ሁዛት 
አማራሮይ ኤታ የትግበልቡይ ሂዣት፡ ተክላላ የቡርዳ ተክላሌ አሼ 
በሃቅከ፡ አላህሁለም ጊዘ ሀለቀ፡ ሁለምከ። 
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አላህ ሃደምን 
አትዋለከ ታበቃላሉ 
ውስጡ የከቡሃነ 
ይረዘቆነ ለሁለምከን 
ፈያን ቦዘም ቢዩዲን 
ባህረ ዛፈቸ አትረዘቁ 
ታአበ ቃላሉ በረዘቁ 
ባሀቀ ይሞቶን። 

ተህም አንቀ አላህ እደ ገነ ዝረዀ፡ ሁት አፈረ ነፍሰ ፍጠረም 
ታወጣአንቀ ሀደም ሀደምኤነት አውእነ ነፍሰእነ ይትሸሞ አዊ 
ይትሸሞ አዊ ፈጠረም። አፈረያትናውጠዝሆኖችእነ ሜና የደበሰቦ 
ቢቨሮች ናረ። ቲብት የደበሰወ ወንቀእነ የትረከብ አዞዎችከ። ዊግሊ 
ችረእነ ጉንጭጫጬቶች እነ ያትረከበ ቡስከ። ቲታየ ደር ሁለምከ 
ኤነተ አው አላህ ቾተ።  
 
አሮተም ሆነፈጅረም ስድስተኛምአያም ሆነ። 

ከኢዙፍ በሬር አላህ አይር ዋ ዋር 
ማንምከ ሊኽልቀይ የላቀትለ በለገስቸ 
ኸለቀ። አሮተም ፈጅረምአራተኛ ሆነ። 

አላህበስተኛይ አይሞ ግለ ጊዘ አሼ በጣሃም ሉሌ ያየሁነ ነረ አብ 
ሆነ ጊዘ ለሰብ ተረሸ እርስተ ኤተ ውሃን ያገልግለን ደነት አላህ ሰብን 
በተፈጥሮ ፈጣራኒ በደች ደርን ሆሉም ከአላህ ሊታይ። አለህ ሰባ 
በነጌብ ሰዕል ብለቀ ውስጠ አላህ  
አያገባም ስዕለ ያለቀ። 

የባህራ ተፈጥሮት ኤታ 
ቁርጡሜ ኤታ ኡፊቸ አላህ 
ቃል ቂጠላ ናረ። በአምስተነ 
አያም የሮሬ  ቀለጥ ሺፍ 
ኤታቀልቀሌ ሰርዲን፡ የሮረ 
ኢንግር አመራ ኤታ ደስ 
የባለይ ቀላ አመራ አሸ አላህ 
የደቸ ኡመየ ሊሜላ ለኢኮ 
ደቼዋ ጭለቃቆ ሰማ 
የሊደሰቱ ሁለምከ 
ሀለትአመራሩ ኸለቀ አሮተም 
ሆነፈጂረም አያም ሆነ። 

አላህንሳርዋ ቡቃየቶ ቃልቃሌ ኤታ ባህርዛፍተ ሌያንዘ  
ኢየወዳ። ኤታ ታንዤ አሮታም ሆነፈጂረም  

አያምሽሽተነ ሆነ። 
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ሂታይ ኪታብ ቁራን ወግሽግቸ እኘ ቲያልቅነ ስለ  
እኘን ፈየ ካሊቅነ ይውድናን ኤታም ኡሀማልችሉይ ይከሻል። 

 
አላህ .ነፍሰ ይሉማነይ ቦዝ ግዝያሸነይኮ ይሽላል። የነፍስ ቅጣት 

ሞውትን፡ ግንአላህ በጣምይወድማንሀዳ ወለከኢሳን መስቀሎት ደር 
ሊሞት ኤታ ስለ ነፍስ ሊትቀጥ ላከ። ታኢታይ ኢሳ ወደ ሮህ ተክነበለ 
ኤታ ወደ ጀነትወደ ጋር ሄደ በኢሳ ባመነ ነፍስቺነ ይደግ ሊሉይ በሳሉ 

ኡኸ ያሽያን! ኡኸ መጣኒ አኩ በአቱም ውስጠ ይነብራም፡  
እታ ላበድም ቶኸጃንጎ ይነብሮ። 

 
ይታይ ሃቅን ባለ ባመኑ ላአላህ ሂንኩ የበሉይ ውድ ኢሳ አተ ጎሽዴ 
የሆንከቆ ያምነው ለሩኼ ለምቶቴ ሰባ ሆንኩ፡ አኮ እንደገናበሩህ 

ትነብራሀ። እቦከተ ወደ ሩሄ ውስጠ የምጡ አታ ነፍሴ ይደግኘ በለኝ፡ 
አሁን አጂስ ሩህ ሊነብረኝ አታ ሀደም አያም ለዘላለም ቱሃግን ለበሮት 
ዬደው። አተም ልትተዘዝ ውሃም እንደ ወልድ ልትነብር ርዳኝ። አሚን። 

 
ኪታሀብ ቁራን ያንቦነ ኤታ በሰያንገ ከአላህ ጋር ያዋርኩ!  

ዮሐ ሽሽጅ አስራ ስድስተ 

አላህ ሁለም ጊዘ ቲያልቅ 
 

ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን 
 

ውስጥ ይትረከባን 
 

በህልቀከ ታሃድ ኦሽድ 

“ያኡሃ ቃውል ያለይ ዱም አይረ ዮባን”። 
ዝማሬ ሀድ በቅል አስረ ዚጠኝ፡ሀድ በቅል ሳሳ 

ለኢምኮ አላህ ይታይ ሰብ ለቢቻንከ 
የውነ ፈየ አሎነ ይሄ ሉኸ ረዳት ያሻን 
ኢወደ አላህ አሞራሩ ዲነት ሁለምከ 
ወደ አደም አምጣዬ። 

የመትፋጄከ 

አላህ ሁልምከ ነገር በስድስተነ አያው 
ውስጥፈጠረይ።  ተይታይ አላህ በሰአተነ አይም 
ይደግባለነ የመፉያ አያም አሸ። በኤደን ጄነት 
ውስጠ አደም እነ ሔወን ምሽቲክ በአላህ 
በቲዘዞት በፍፁም ደስታ ናረ። አላህ ይሁኑም 
ኤል ኦዲ፡ አቅርቦት እነ መሪኑም ናረ። 

ለኢምኮ አላህ ይታይ ሰብ ለቢቻንከ 
የውነ ፈየ አሎነ ይሄ ሉኸ ረዳት ያሻን 
ኢወደ አላህ አሞራሩ ዲነት ሁለምከ ወደ 
አደም አምጣዬ አደም ሁለምሰየምከ። 
ሂኔ ላሶት በጣም ጎቦዘ ሁነተ አለቢይ። 
ግን ቱልምከ አመረዋ እነ ዲነቸ ቡት 
ለአደምይቤዣን አጋር አልናረ። 
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