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ማውጫ 
ገጽ ርዕስ 

7 ክፌሌ አንዴ ፡  አንዲንዴ የእስሌምናን እውነታነት 

የሚገሌጹ ማስረጃዎች 

7   1- ሳይንሳዊ ተአምር በቁርአን ውስጥ 

8     ሀ. ቁርአንና የፅንስ ዕዴገት 

13     ሇ- ቁርአንና ተራራዎች  

 
15     ሏ- የሥነ ፌጥረታት ምንጭና ቁርአን 

 
17     መ- የሰው ሌጅ አእምሮ በቁርአን ውስጥ    

19     ሠ- ባህሮችና ወንዞች በቁርአን ውስጥ    

 
21  ረ-   ጥሌቅ ባህርና ውስጣዊ ማዕበልች በቁርአን ውስጥ 

      

23 ዯመና በቁርአን ውስጥ      ሰ- 

27     ሸ- በቁርአን ውስጥ ስሇተገሇፀው ሳይንሳዊ ተአምር 

የሳይንትስቶች አስተያየት    

 
30   2-እንዯ ቁርአን ምዕራፍች አይነት አንዴ የቁርአን 

ምዕራፌን እንኳ ሇማዘጋጀት ታሊቅ ፈክክር   

32 3-ስሇ እስሊሙ ነቢይ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ተሌዕኮ 

የመጽሀፌ ቅደስ ትንቢቶች  
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34  4- የወዯፉት ክስተቶችን የሚጠቅሱ የቁርአን 

አንቀጾችና ከዚያም ቆይተው የተሳኩ 

 
34 5- በነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እጅ የተከሰቱ ተአምራቶች 

 
35 6- የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ የኑሮ ህይወት ቀሊሌነት 

 
37 7-እስሌምና እየተስፊፊ መምጣት 

 
38 ክፌሌ ሁሇት፡  አንዲንዴ የእስሊም ጥቅሞች 

 
 

38    1- ዘሊሇማዊ የጀነት በር   

 
40    2- ከገሀነም እሳት መዲን  

 
40    3-እውነተኛ ዯስታና ውስጣዊ ሰሊም   

 

ገጽ ርዕስ 

42    4- ወዯ አሎህ ንሰሀ በመግባት ያሇፈትን ወንጀልችን 

በሙለ መማር 

 
42 ክፌሌ ሶስት፡  ስሇ እስሌምና አጠቃሊይ ዕውቀት 

 
 

42    እስሊም ምንዴን ነው?   

42    መሠረታዊ እምነት በእስሊም 
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42    1- በአሎህ ማመን    

 
44    2- በመሌአኮች ማመን 

 
45    3- ከሰማይ በወረደ መጽሏፌቶች ማመን    

 
45    4- በነቢያቶችና መሌዕክተኞች ማመን  

 
45    5- በመጨረሻው ቀን ማመን  

 
45    6- በቀዴር ማመን  

 
46 ሇእስሌምና ከቁርአን ውጭ ላሊ የተቀዯሰ ምንጭ 

አሇውን? 

46 አንዲንዴ የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱሶች 

 
47 ስሇ ትንሳኤው ቀን እስሊም ምን ይሊሌ? 

49 አንዴ ሰው እንዳት ሙስሉም መሆን ይችሊሌ ? 

 
50 ቁርአን የሚናገረው ስሇ ምንዴን ነው? 

 
51 ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ማን ነው? 

 
52 የእስሌምና መስፊፊት የሳይንስ ሥሌጣኔን እንዳት 

አገዘ? 

 
53 ሙስሉሞች በኢሳ/ዏ.ሰ/ እንዳት ያምናለ? 

 
56 የእስሌምና ሀይማኖት ስሇ አሸባሪነት ምን ይሊሌ ? 
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57 ሰብኣዊ መብትና ፌትህ በእስሊም 

 

59 ሴት ሌጅ በእስሊም ያሊት ቦታ ምንዴን ነው ? 

 

ገጽ ርዕስ 

60 ቤተሰብ በእስሊም 

 
60 ሙስሉሞች የዕዴሜ ባሇ ፀጋዎችን እንዳት 

ይንከባከባለ? 

 
61 አምስቱ የእስሌምና መሰረቶች ምንዴን ናቸው ? 

 
61 
 

61 

   1- ሸሃዯቱ አሌ-ሊኢሊሀ ኢሌ-ሇሎህ  

 

   2- ሶሊት መስገዴ    

 
62    3- ዘካ (ምጽዋት ሇዴሃዎች) መስ ጠት 

 

62    4- የረመዶንን ወር መጾም    

 
63   5- ወዯ መካ ጉዞ  

 
64 ስሇ እስሌምና የበሇጠ መረጃ የፇሇገ በእንግሉዘኛ ቋንቋ 

እና በአረቢኛ ቋንቋ 
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64 
 
64 

 
 

65 
 

96 

 

 ስሇዚህ መጽሏፌ አስተያየት ያሇው 
 

ስሇ እስሌምና የበሇጠ ሇማንበብ  

 
ዋቢ መጽሏፌት 

 
ናጋሰም 
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መግቢያ 
ይህ እስሌምናን ሇመገንዘብ አጭር ሥዕሊዊ ማስረጃ መፅሀፌ  ሶስት 

ክፌልችን  

አካቷሌ፡ 

 ክፌሌ አንዴ ፡አንዲንዴ የእስሌምናን እውነታነት 

የሚገሌጹ ማስረጃዎች አንዲንዴ ሰዎች ሇጠየቋቸው አሳሳቢ 

ጥያቄዎች ምሊሽ ይሰጣሌ፡ 

          

     እውነት ቁርአን ከአሎህ ዘንዴ የወረዯ የርሱ ቃሌ ነውን ? 

     ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ በእውነት ከአሎህ የተሊኩ ናቸውን ? 

     እውነት እስሌምና የአሎህ ሀይማኖት ነው? 

ሇነዚህ ጥያቄዎች ምሊሽ ስዴስት አይነት ማስረጃዎችን  

እናቀርባሇን፡ 

1.አስዯናቂ ሳይንስ በቁርአን ውስጥ ፡ይህኛው ክፌሌ ሥዕሊዊ 

ማስረጃዎችን በማስዯገፌ 

 ከዛሬ አስራ አራት ክፌሇ ዘመን በፉት ቁርአን የገሇጻቸውና በአሁኑ 

ሰአት የተገኙ  ብዙ ሳይንሳዊ እውነታዎችን ይዲስሳሌ። 

2. ከቁርአን ምዕራፍች ውስጥ አንዶን ምዕራፌ የምትመስሌ እንኳ 

ሇማምጣት ትሌቅ መፇታተን ፡  

አሎህ /ሱ.ወ/ የሰው ሌጆችን በሙለ ከቁርአን ምዕራፍች አንዴ 

ነጠሊ ምዕራፌን የምትመስሌ እንዱያመጡ ይፇታተናሌ።ቁረአን 

ከወረዯ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ዴረስ አንዴም ሰው ይህንን ፈክክር 

መጋፇጥ አሌቻሇም ፣ ላሊው ቀርቶ ከቁርአን ምዕራፍች ትንሿን 

ምዕራፌ  ከአስር ቃሊቶች የተዋቀረችውን እንኳ  እንዯ አሌ-ከውሰር 

ምዕራፌ አይነት ማምጣት አሌቻለም። 

3. መጽሀፌ ቅደስ መሌዕክተኛው ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ የእስሊም 

ነቢይ ሆነው ስሇ መሊካቸው፡- ይህ ክፌሌ እነዚህን ትንቢቶች 

ያብራራሌ። 
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4. የቁርአን አናቅጽ እነዚያ ወዯፉት የሚከሰቱትን ነገሮች 

የጠቀሷቸው ከዚያም ከጊዜ በኋሊ የተከሰቱ፡- ቁርአን ሮማዊያን 

ፈርሶችን ማሸነፊቸውን የመሳሰለ ወዯፉት የሚከሰቱ የነበሩ 

ነገሮችን በእርግጥ ጠቅሷሌ። 

5. በነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ እጅ የተከሰቱ ተአምራቶች ፡- በነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ እጅ ብዙ ህዝቦች የተመሇከቷቸው ተአምራቶች 

ተከስተዋሌ ። 

6. የነቢዩ ሙሀመዴ ቀሊሌ ህይወት ፡- ይህም በግሌጽ 

የሚያመሇክተው ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ቁሳዊ ጥቅማቸውን 

ሇማሳካት ወይም ሇሀያሌነት ወይም ሇሥሌጣን ብሇው ነቢይነትን 

የሚሞግቱ ሰው አሌነበሩም ማሇት ነው ። 

    ከነዚህ ስዴስት ማስረጃዎች በመነሳት የሚከተለትን ነጥቦች 

መረዲት እንችሊሇን፡- 

        *በነቢያችን ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ሊይ የወረዯው ቁርአን ፉዯሌ 

በፉዯሌ/አንዴ በአንዴ/ የግዴ የአሎህ ቃሌ መሆን አሇበት። 

     * ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ በእውነት ከአሎህ የተሊኩ ናቸው። 

     * እስሌምና በእውነቱ ከአሎህ ዘንዴ ወዯ ሰዎች ሁለ የመጣ 

ሀይማኖት ነው። 

ስሇ ማንኛውም ሀይማኖት እውነታ ማወቅ ከፇሇግን ስሜታችንን 

ወይም ባህሊችንን መከተሌ የሇብንም ።ይሌቁኑ በአንጎሊችንና 

በአስተውሎችን መሆን አሇበት። አሎህ /ሱ.ወ/ነቢያቶችን 
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በምሌክበት ጊዜ እነርሱ በእውነት ነቢያቶች መሆናቸውን 

የሚያረጋግጡ ተአምራትና ማስረጃዎችን ይሌካሌ። 

ሁሇተኛው ምዕራፌ ዯግሞ እስሊም ሇግሇሰቦች 

የሚያቀርባቸውን አንዲንዴ ትሩፊቶች ይጠቅሳሌ፣  

እንዯ፡- 

   1. ዘሊሇማዊ የገነት በር 

   2. ከገሀነም እሳት መዲን  

   3. እውነተኛ ዯስታና ውስጣዊ መንፇስ ሰሊም መሆን 

   4. እውነተኛ ንሳህን በመግባት አሎህ ሙለ ወንጀሌን መማሩ ። 

ሦሥተኛው ምዕራፌ ዯግሞ ስሇ እስሊም አጠቃሊይ ዕውቀት 

ያቀርባሌ እንዱሁም  ስሇ አንዲንዴ የእስሊም ግንዛቤ ስህተቶችን 

ያስተካክሊሌ ፣ በተጨማሪም የተጠየቁ አጠቃሊይ ጥያቄዎችን 

ይመሌሳሌ፣ እንዯ፡- 

   * እስሊም ስሇ አሸባሪነት ምን ይሊሌ? 

  * ሴት በእስሊም ያሊት ቦታ ምንዴን ነው?  

* ሰብአዊ መብትና ዕኩሌነት በእስሊም? 

* ቤተሰብ በእስሊም 

* ላልችንም የሰው ሌጆችን የሚመሇከቱ ርዕሶችን ይዲስሳሌ። 
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አንዴ ፌሌክ 

አንዲንዴ የእስሌምናን እውነታነት የሚገሌጹ 

ማስረጃዎች 

 
   አሎህ /ሱ.ወ/ የመዯምዯሚያውን ነቢይ ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ/ 

በእውነት ከአሎህ ዘንዴ መሊካቸውን የሚያረጋግጡ ብዙ 

ተአምራቶችና ማስረጃዎችን በማስዯገፌ ረዴቷሌ። እንዱሁም 

አሎህ መጨረሻ ያወረዯውን ቁርአን በብዙ ተአምራቶች በማስዯገፌ 

ይህ ቁርአን አንዴ በአንዴ ከአሎህ ዘንዴ የወረዯ ቃሌ መሆኑን 

አረጋግጧሌ። ስሇዚህም  በዚህ ቁርአን ውስጥ  የማንም ሰው ቃሌ 

ሉቀሊቀሌበት አሌቻሇም ። ይህ ምዕራፌ ከነዚህ መረጃዎች  ውስጥ 

የተወሰኑትን አንስቶ ያብራራሌ ፡- 

 
1. ሳይንሳዊ ተአምር በቁርአን ውስጥ 
ቁርአን በመሌአኩ ጂብሪሌ /ገብሪኤሌ/ አማካኝነት በነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ሊይ የወረዯ  

ፌጹም ስህተት የላሇበት የአሎህ ቃሌ ነው። መሌዕክተኛው 

/ሰ.ዏ.ወ/ በቃሊቸው ሸምዴዯው ከዚያም ሇሶሃባዎች 

/ሇባሌዯረቦቻቸው/ በቃሊቸው አስነበቧቸው ።እነዚህ 

ባሌዯረቦቻቸው በቃሌ መሸምዯዴ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ጻፈት ፣ 

ከነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ጋርም ከሇሱት ። ከዚህም አሌፍ ነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ቁርአንን ከመሌአኩ ጂብሪሌ ጋር በአመት 

አንዴ ጊዜ ይከሌሱ ነበር ። ከህይወታቸው የመጨረሻው  አመት 

ሊይ ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ከመሌአኩ ጂብሪሌ ጋር ሁሇት ጊዜ 

ክሇሳ አዴርገዋሌ። የቁርአን ራዕይ መውረዴ ከጀመረበት ጊዜ 

ጀምሮ እስከ አሁን ዴረስ ብዙ ሙስሉሞች ሙለ ቁርአን ቃሌ 

በቃሌ ሸምዴዯው ይገኛለ። 
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ከዚህም አሌፍ ብዙዎቹ በአሥር አመታቸው ሙለ ቁርአን 

በቃሊቸው ሇመሸምዯዴ ችሇዋሌ። ታዱያ ሇረጅም ክፌሇ  ዘመናት 

አንዴም የቁርአን ፉዯሌ አሌተሇወጠም። 

 
  ከአሥራ አራት ክፌሇ ዘመናት በፉት የወረዯው ቅደስ ቁርአን 

በአሁኑ ጊዜ እንጂ ያሌተዯረሰባቸውን ሳይንሳዊ እውነታዎችን 

ጠቅሷሌ። ይህንንም እውነታ ሳይነትስቶች አረጋግጠዋሌ። 

  ይህም የሚያመሇክተው ያሇ ምንም ጥርጣሬ በነቢያችን /ሰ.ዏ.ወ/ 

ሊይ የወረዯው ቁርአን ፌጹም ስህተት የላሇበት የአሎህ ቃሌ 

መሆን አሇበት ። 

ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ቁርአንን አሌጻፈም እንዱሁም ማንኛዉም 

የሰው ሌጅ አሌጻፇውም ሌጽፇውም አይችሌም። 

   ይህ አሁንም መሌዕክተኛው /ሰ.ዏ.ወ/ በእውነት ከአሎህ ዘንዴ 

የተሊኩ ነቢይ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ። 

   ማንኛውም የሰው ሌጅ ማወቅና ማስተዋሌ ያሇበት እነዚህ 

እውነታዎች ከተከሰቱ አሥራ አራት ክፌሇ ዘመን አሇፊቸው። 

እነዚያም እውነታዎች በመጨረሻ በዘመናዊና  

በሰሇጠነ ሳይንሳዊ ዘዳ ቢሆን እንጂ አሌተገኙም ወይም 

አሌተረጋገጡም።ጥቅት ምሳላዎችን እንመሌከት፡- 
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   ሀ. ቁርአንና የፅንስ ዕዴገት ፡- 

 
አሎህ /ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ የሰው ሌጆችን የጽንስ ሂዯትን  

አስመሌክቶ በሱረቱ አሌ-ሙእሚኑን ከአንቀጽ 12-14 እነዱህ 

ይሊሌ፡- 

                     

                    

                

                      

 

ትርጉሙም 

 

12- የሰውን ሌጅ ከነጠረ ጭቃ በእርግጥ ፇጠርነው። 
13-ከዚያም የፌትወት ጠብጣ (አዴርገን) ምቹ ከሆነ 
ማረፉያ ውስጥ አስቀመጥነው። 
14-ከዚያም የፌትወት ጠብታውን የረጋዯም፥ የረጋውን 
ዯም የተሊመጠ (የሚመስሌ) ቁራጭ ሥጋ፥ ቁራጩን 
ሥጋም አጥንት አዴርገን ፇጠርነው። አጥንቱንም ሥጋ 
አሇበስነው ። ከዚያም (ነፌስ ዘርተን) ላሊ ፌጡር 
አዯረግነው። አቻ የሇሽ ፇጣሪ የሆነው ተባረከ።  
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ዏሇቃህ የሚሇው ቃሌ በአረቢኛ ቋንቋ ሦሥት ትርጉሞች አለት ፡- 

 

    1- አሌቅት      2- የተንጠሇጠሇ ነገር      3- የረጋ ዯም። 

አሌቅት ከፅንስ የዕዴገት ዯረጃ / ዏሇቃህ/ ጋር ሲነፃፀር በሁሇቱም 

መካከሌ መመሳሰሌን እናገኛሇን፥ 1  በሥዕሌ / 1 /ሊይ 

እንዯምንመሇከተው ፅንስ ዯግሞ በዚህ ሰቴጅ ምግብን ከእናት ዯም 

ያገኛሌ ። ሌክ አሌቅት ከላሊ ዯም እንዯሚያገኘው ሁለ። 2ዏሇቃህ 

ሇሚሇው ቃሌ ሁሇተኛ ትርጉም “ የተንጠሇጠሇ ነገር “ ማሇት 

ነው። ይህንንም በሥዕሌ /2/ ና /3/ ሊይ በእናት ማህፀን ውስጥ 

በዏሇቃህ የዕዴገት ዯረጃ ሊይ የፅንስን መንጠሌጠሌ ማየት 

እንችሊሇን። 

    ዏሇቃህ ሇሚሇው ቃሌ ሦሥተኛው ትርጉም ፡- የረጋ ዯም ማሇት 

ነው። የጽነስ የውጪው ክፌሌና የርሱ ከረጢት በፅንስ የዕዴገት 

ዯረጃ የረጋ ዯምን መስል እናገኘዋሇን ። ያም ሉሆን የቻሇው 

በጽንስ ውስጥ ዯም በከፌተኛ ዯረጃ ስሇሚገኝ ነው።3  ሥዕሌ /4/ 

ሊይ ተመሌከት። 

እንዱሁም በዚህ የዕዴገት ዯረጃ በፅንጽ ውስጥ የሚገኘው ዯም 

እስከ ሦስተኛው ሳምንት አይንቀሳቀስም /አይዘዋወርም/ ። 4  

ታዱያ ፅንስ በዚህ የዕዴገት ዯረጃ የረጋ ዯም ይመስሊሌ ማሇት 

ነው። 

                                                 
1
 የሰው ሌጅ ዕዴገት ፡- Moore እና  persaud አምስተኛ እትም ገጽ 8  ። 

2
 የሰው ሌጅ ዕዴገት  
ቁርአንና ሀዱስ እንዯሚጠቅሰው ፡-Moore እና  ላልችም ገፅ 36  ።  

 
3
 የሰው ሌጅ  
ዕዴገት ቁርአንና ሀዱስ እንዯሚጠቅሰው ፡-Moore እና ላልችም ገፅ 37-38  ።  

 
4
 የሰው ሌጅ ዕዴገት ፡- Moore እና  persaud አምስተኛ እትም ገጽ 65  ። 
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   በሥዕሌ ( 1 ) ሊይ እንዯምንመሇከተው በዏሇቃህ ስቴጅ በሁሇቱ 

ቅርፆች ማሇትም በአሌቅትና በሰው ሌጅ ጽንስ መካከሌ ውጫዊ 

ተመሳሳይነት አሊቸው። 

   የአሌቅት ቅርጽ የተወሰዯው Moore እና ላልችም ካዘጋጁት 

የሰው ሌጅ ዕዴገት ቁርአንና ሀዱስ እንዯሚጠቅሰው በሚሇው 

መጽሀፌ ከገጽ 37 ሊይ ነው፣ ከዚያም አጠቃሊይ መሠረታዊ 

የእንስሳት ሥነ ፌጥረት ጥናት ሂክማንና ላልችም ካዘጋጁት 

መጽሀፌ ተሻሻሇ። 

የጽንሱ ቅርፅ ዯግሞ Moore እና persaud ካዘጋጁት የሰው ሌጅ 

ዕዴገት ከሚሇው መጽሀፌ በአምስተኛው እትም በገጽ 37 ሊይ 

የተወሰዯ ነው። 

 
 

 

  

 

 

 

 

በሥዕሌ ( 2 ) ሊይ ያሇውን ማብራሪያ ንዴፌ እንዯምንመሇከተው 

በዏሇቃህ ስቴጅ በእናት ማህፀን ውስጥ የጽንስ መንጠሌጠሌን እናያሇን ። 

/የሰው ሌጅ ዕዴገት / ከሚሇው መጽሀፌ የተወሰዯ ዯራሲ Moore 

እና persaud አምስተኛ ዕትም ገጽ 66 ። 
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በሥዕሌ ( 3 ) ሊይ አንዯምንመሇከው በፉዯሌ /B/ ምሌክት 

የተዯረገው ትንሽ ሥዕሌ በዏሇቃህ ስቴጅ ሊይ በእናት ማህፀን 

ውስጥ የተንጠሇጠሇ ጽንስ / ዕዴሜው ወዯ 15 ቀን / የሆነውን 

እናያሇን የዚህ ጽንስ መጠን  ዯግሞ 0.6 ሚ.ሜ ይሆናሌ። 

/ የሰው ሌጅ ዕዴገት / ከሚሇው መጽሀፌ የተወሰዯ ፣ ዯራሲ Moore 

ሦስተኛ እትም ገጽ 66 ። 
 

 
በሥዕሌ ( 4 ) ሊይ የምንመሇከተው ንዴፌ በዏሇቃህ ስቴጅ ጽንስ 

ውስጥ የሚገኙ የዯም ሥሮችና የቀዴሞ የሌብ ሲስተምን 

ይገሌጻሌ። የጽንሱ የውጭ ክፌሌና የርሱ ከረጢት በዏሇቃህ ሰቴጅ 

ከረጋው ዯም ጋር ተመሳሳይነት አሊቸው፣ ይህም ሉሆን የቻሇው 

በጽንስ ውስጥ በከፌተኛ ዯረጃ የዯም መገኘት ነው። 
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/ የሰው ሌጅ ዕዴገት / ከሚሇው መጽሀፌ የተወሰዯ ፣ ዯራሲ Moore 

በአምስተኛ እትሙ በገጽ 65 ሊይ ።በመሆኑም/ ከሊይ 

የተመሇከትናቸው/ ሦሰቱ የዏሇቃህ የቃሊት ትርጉሞች በዏሇቃህ 

ስቴጅ ጽንስን ይገሌጻለ። 

   ቀጣዩ ስቴጅ በቁርአን አንቀጽ ሊይ የተጠቀሰው የሙዴጋ ስቴጅ 

ነው። በአረቢኛ ቋንቋ ሙዴጋ ማሇት « የተሊመጠ ነገር» ማሇት 

ነው። አንዴ ሰው ቁራጭ ማሰቲካን ወስድ በአፈ ቢያሊምጥና 

ከዚያም በሙዴጋ ስቴጅ ከጽንስ ጋር ቢያነፃጽር ጽንሱ በዚህ ስቴጅ 

የተሊመጠ ነገር እንዯሚመስሌ ያረጋግጣሌ። 

   እኛም በሙዴጋ ስቴጅ ጽነስና የተሊመጠው ነገር በቅርጽ 

ተመሳሳይነት እንዲሊቸው እንረዲሇን ። ይህንንም ሇማሇት 

የቻሌንበት ምክንያት የጽንሱ አካሌ ጀርባው በመጠኑም ቢሆን 

በተሊመጠው ነገር ውስጥ የጥርስ ምሌክት ያሇበት በመምሰለ ነው። 
5
 /በሥዕሌ 5፥6 / ተመሌከት ። 

    ነቢዩ ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ / ከዛሬ አሥራ አራት ክፌሇ ዘመን 

በፉት እንዳት ይህን ሁለ ሉያውቁ ቻለ?። ሳይነትስቶች ግን ይህንን 

እውነታ አሁን በመጨረሻ እንጂ ማግኘት አሌቻለም። ያውም 

በዘመናዊ መሳሪያና በማይክሮስኮፕ ሀይሌ በመጠቀም ነው።

እነዚህ ዘመናዊ መሳሪያዎች ግን በዚያን ጊዜ አሌነበሩምን! 

                                                 
5
 የሰው  
ሌጅ ዕዴገት ፡- ዯራሲ Moore እና persaud አምስተኛ እትም ገጽ 8 ። 
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በሥዕሌ ( 5 ) ሊይ የምንመሇከተው ፍቶ ግራፌ በሙዴጋ ስቴጅ 

ዕዴሜው 28 ቀን የሆነው ጽንስ ነው። ጽንሱ በዚህ ስቴጅ 

የተሊመጠ የማስቲካ ቁራጭ ይመስሊሌ። ምክንያቱም የጽንሱ 

አካሌ ጀርባ በመጠኑም ቢሆን በተሊመጠው ነገር ሊይ የጥርስ 

ምሌክት ያሇበት በመምሰለ ነው። የጽንሱ መጠን 4 ሚ.ሜ ይሆናሌ 

። /የሰው ሌጅ ዕዴገት/ ፣ ዯራሲ Moore እና  persaud  አምስተኛ 

እትም ሊይ ገጽ 82  ከፕሮፋሰር ሂዱኦ ኒሺሙራ -ኪቦቶ ዩኒቨርሲቲ 

-ኪቦቶ ጃፓን። 
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በሥዕሌ ( 6 ) ሊይ እንዯምንመሇከተው በሙዴጋ ስቴጅ የጽንሱ 

የውጭ ክፌሌ ከተሊመጠው የማስቲካ ቁራጭ ጋር ስናነጻፅር 

በመካከሊቸው ተመሳሳይነትን እናገኛሇን ፡- 

ሀ- የጽንስ ሥዕሌ በሙዴጋ ስቴጅ ፡- እዚህ ሊይ የጽንሱ አካሌ 

ጀርባ የጥርስ ምሌክት መስል እናየዋሇን ። /የሰው ሌጅ ዕዴገት ፣ 

ዯራሲ Moore እና persaud አምስተኛ እትም ሊይ ገጽ 79 /። 

ሇ- የተሊመጠ የማስቲካ ቁራጭ የፍቶ ግራፌ ምስሌ ። 

     ሀም እና ልንሆክ / ham and Leeuwenhoek / ሇመጀመሪያ 

ጊዜ የሰው ሌጅ ፇሳሽን / spermatozoa / በ 1677 እ.ኤ.አ. ዘመናዊ 

ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ተመሇከቱ ። ይህም የሆነው /ነቢዩ 

ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ/ ከተሊኩ ከ1000 አመት በኋሊ ነው/። 

እነዚህ ሁሇቱ ሳይንትስቶች ፡- የእስፏርም ሴሌ የሰው ሌጅ ትንሽ 

ምስሌ ይዟሌ፤ያ እስፏርም በሴት የዘር ግንዴ መሸከሚያ ውስጥ 

የተቀመጠ እንዯሆነ ያዴጋሌ የሚሌ የተሳሳተ አመሇካከት 

ነበራቸው። 
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   ፕሮፋሰር / kith L. Moore / በአናቶሚና በፅነስ ጥናት ታዋቂ 

ሳይንትስትና በስምንት ቋንቋዎች የተተረጎመው / የሰው ሌጅ 

ዕዴገት / የሚሇው መጽሀፌ ዯራሲ ነው ።ይህ መጽሀፌ ሳይንሳዊ 

ወሳኝ ዋቢና በተባበሩት አሜሪካ በሌዩ ኮሚቴዎች እንዯ ምርጥ 

ዴርሰት የተመረጠ መጽሀፌ ነው ። ድክተር kith Moore በካናዲ 

ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የአናቶሚና የባይልጂ ሴሌ ጥናት ፕሮፋሰር 

ነው ። 

   እዚያ እርሱ በህክምና ኮላጅ በመሠረታዊ ሳይንስ ረዲት ዱንና 

ሇስምንት አመታት የአናቶሚ ዱፓርትመንት ሉቀመንበር ሆኖ 

አገሌግሎሌ ። በ1984 እ.ኤ.አ. በካናዲ በአናቶሚ ፉሌዴ ሌዩ ተሸሊሚ 

ሆኖ ቀርቧሌ ። ይህም J.C.B. በካናዲዊያን የአናቶሚ ማህበር ታሊቅ 

ሽሌማት ነበር ። ብዙ የአሇም አቀፌ ማህበራትን አስተዲዯር ሆኖ 

አገሌግሎሌ ። እንዯ የካናዲና የአሜሪካ አናቶሚ ማህበርና 

የባይልጂካሌ ሳይንስ አንዴነት ምክርቤት ። 

   በ1981እ.ኤ.አ. በዯማም ሳዐዱ አረቢያ በሰባተኛው የሜዱካሌ 

ኮንፌረንስ ሊይ ፕሮፋሰር Moore እንዱህ አሇ ፡- በቁርአን ውስጥ 

ስሇ ሰው ሌጅ እዴገት የተገሇፁ ነገሮችን ሇማብራራት በመታገዜ 

ትሌቅ ዯስታ ይሰማኛሌ ። እነዚህ ንግግሮች  ከአሎህ ወዯ ነቢዩ 

ሙሀመዴ የመጡ ስሇ መሆናቸው ሇኔ በእርግጥ  ግሌጽ ሆኖሌኛሌ። 

ምክንያቱም እነዚህ እውቀቶች ሁለ ከብዙ ዘመን በኋሊ እንጂ 

አሌተገኙም ።  

ይህም ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ መሌዕክተኛ እንዯነበሩ 

ያረጋግጣሌ።6   

   ከዚህም በመነሳት ሇፕሮፋሰር Moore ጥያቄ ቀረበሇት ፡- ይህ 

ማሇት ቁርአን የአሎህ ቃሌ መሆኑን ታምናሇህ ማሇት ነው? 

እንዱህ በማሇት መሌስ ሰጠ፡- እኔ ይህን ሇመቀበሌ ምንም ችግር 

የሇብኝም …  

                                                 
6
 የዚህ አባባሌ ምንጭ የቪዱዮ ካሴት ነው  ርዕሱም “ እውነታው   ይህ ነው” ይሊሌ ። 

ሇበሇጠ መረጃ www.islamic-guide.com/truth 
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http://www.islamic-guide.com/truth


 

 

 

   ፕሮፋሰር Moore በአንዱት ስብሰባው ሊይ በሰጠው መግሇጫ ፡- 

የሰው ሌጅ ጽንስ  የእዴገት ዯረጃ ውስብስብ ነው ። ምክንያቱም 

በእዴገት ወቅት ቀጣይ የዯረጃ ሇውጥ ስሊሇ ነው ። በቁርአንና 

በሀዱስ የተጠቀሱ ቃሊቶችን በመጠቀም አንዴ አዱስ የዴርሰት  

ዯምብን ሉገነባ የሚችሌ አስተያየት ነው ። የቀረበው ሀሳብ ዯምብ 

ቀሊሌ፤ ሁለን ያጠቃሇሇና ከአሁኑ የጽንስ ጥናት ሳይንስ ጋር 

የሚስማማ ነው ።  

   ባሇፈት አራት አመታት በቁርአንና በሀዱስ ዙሪያ የተዯረጉ ብዙ 

ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት  በሰባተኛው ክፌሇ ዘመን 

ከተመዘገበው ጋር ሲነጻፀር ስሇ ሰው ሌጅ የጽንስ ክፌፌሌ አስገራሚ 

ሥርአትን ገሌጿሌ ። ምንም እንኳ አርስቶትሌ የጽንስ ጥናታዊ 

ሳይንስ መስራች ቢሆንም ኢሳ  /ዏ.ሰ / ከመወሇዲቸው በፉት 

በአራተኛው ክፌሇ ዘመን በድሮ እንቁሊልች ባዯረገው ምርምር 

የጫጩት ጽንስ እዴገት በእስቴጅ ነው ቢሌም ሇዚህ እስቴጅ 

አንዴም ዝርዝር አሊቀረበም ። 

   ከጽንስ ጥናት ታሪክ እንዯሚታወቀውበቀርአን ውስጥ  ስሇ ሰው 

ሌጅ የጽንስ እስቴጅና ክፌፌሌ ስሇተጠቀሰው የታወቀው ጥቅት 

ነበር ። በዚሁ ምክንያት በቁርአን ውስጥ የተገሇፀው የሰው ሌጅ 

ጽንስ ክፌፌሌ በሰባተኛው ክፌሇ ዘመን ሳይንሳዊ እውቀትን 

መሠረት ያዯረገ ነው ማሇት አይቻሌም ። ብቸኛው ምክነያታዊ 

መዯምዯሚያ እነዚህ መግሇጫዎች ከአሎህ ዘንዴ ወዯ ነቢዩ 

ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ. / የወረደ መሆናቸው ነበር ። እንዯዚህ አይነት 

ዝርዝሮችን አያውቁም ነበር፣ ምክንያቱም የማያነቡና የማይጽፈ 

/ኡሚይ / ነበሩ። አንዴም ሳይንሳዊ ሌምምዴ አሊዯረጉም ።7   
 

ሇ- ቁርአንና ተራራዎች 
   አንዴ ርዕሱ (ምዴር) የሚሌ መጽሀፌ አሇ ፥ ይህ መጽሀፌ በብዙ 

የአሇም ዩኒቨርሲቲዎች መሰረታዊ ዋቢ ሆኖ ይጠቀሳሌ ። 

ፕሮፋሰር ፌራንክ ፕሬስ የመጽሀፈ አንደ ዯራሲ ነው ። 

                                                 
7
 የቪዱዮ ካሴት« እውነታው ይህ ነው ።»   
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ሇቀዴሞው የአሜሪካ ፕሬዝዲንት ጂሚ ካርተር የሳይንስ አማካሪ 

ሆኖ አገሌግሎሌ ። ከዚያም ሇ12 አመት ዋሽንተን ውስጥ የብሄራዊ 

ሳይንስ አካዲሚ ሉቀመንበር ሆኗሌ ።  

   ይህ መጽሀፌ እነዱህ ይሊሌ ፡- ከተራራዎች በታች ሥሮች 

/መሠረቶች / አለ ። እነዚህ ሥሮች በምዴር ውስጥ በጥሌቅ 

ተቀብረዋሌ ። በዚህ ሁኔታ ተራራዎች ማንጠሌጠያ የሚመስሌ 

ቅርፅ አሊቸው ። ( በሥዕሌ 7-8-9 ተመሌከት ) ። ቁርአን 

ተራራዎችን ሌክ እንዯዚህ ነበር የገሇፃቸው ። አሎህ / ሱ.ወ / 

በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ -ነበእ በአንቀጽ 9 እና 7 ሊይ እንዱህ 

ይሊሌ ፡- 

                       

ትርጉሙ፡- 

6. ምዴርን ምንጣፌ አሊዯረግናትምን? 
 7. ጋራዎችን ችካልች አሊዯረግንም? 

 
  
በሥዕሌ ( 7 ) ሊይ እንዯምንመሇከተው ተራራዎች ከምዴር በታች 

በጥሌቀት የተቀበሩ ሥሮች / መሰረቶች / አሎቸው ። (የምዴር 

ፕሬስና ሲቨር ገጽ 413) 
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በሥዕሌ ( 8 ) ሊይ እንዯምንመሇከተው የሥራ እቅዴ ክፌሌ ፡- 

ተራራዎቹ እንዯ ችካሌ በምዴር ውስጥ በጥሌቅ የተቀበረ 

መሠረቶች / ሥሮች / አሎቸው ። (የምዴር አካሌ ገጽ 220) 

((Anatomy of the earth, cailleux p. 220))  

 

 
በሥዕሌ ( 9 ) ሊይ ያሇውን እንዯምንመሇከው የተራሮች ቅርፅ 

እንዳት ችካሌ እነዯሚመስሌ ነው ። ሇዚህም ምክንያቱ ምዴር 

ውስጥ ጥሌቅ መሰረት ስሊሇ ነው ። (የመሬት ሳይንስ ገፅ 158) 

(Earth science, Tar buck and Lutgens)   

   ዘመናዊ የምዴር ሳይንስ እንዯሚያረጋግጠው ተራራዎች ከምዴር 

በታች ጥሌቅ መሰረት አሎቸው ። (ሥዕሌ 9 ተመሌከት) እነዚህ 

ሥሮች / መሰረቶች/ ከምዴር በሊይ የተራራዎቹን ከፌታ ብዙ እጥፌ 
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ሉዯርሱ ይችሊለ ።8 ስሇዚህ በነዚህ ኢንፍርሜሽኖች መሰረት 

ተራራ ሇሚሇው ቃሌ የበሇጠ ተስማሚ ገሇፃ ሉሆን የሚችሇው 

ችካሌ የሚሇው ቃሌ ነው ። ምክንያቱም አብሊጫው የችካሌ አካሌ 

ከምዴር በታች ዴብቅ ስሇሆነ ነው ።  

 
   የሳይንስ ታሪክ እንዯሚያስረዲው ስሇ ተራራዎች ሥር 

የሚናገረው አስተያየት በ1865 እንጂ  አይታወቁም ነበር ። ይህም 

በሥነ ምህዋር  ሳይንትስቱ Sir George Airy አማካኝነት ነበር ።
9ተራራዎች የምዴርን ቅርፉት የሊይኛውን አካሌ በማዯሊዯሌ ትሌቅ 

ሚና ይጫወታለ ። 10
 ምክንያቱም (እነዚህ ተራራዎች) ምዴር 

እንዲይንቀጠቀጥ ይከሇክሊለ ። አሊህ /ሱ.ወ / በቁርአን ውስጥ 

በሱረቱ አሌ- ናህሌ በአንቀጽ 15 ሊይ እንዱህ  ይሊሌ፡-  

  )                

   )   

 

                                                 
8
 ጂኦልጂካሊዊ የተራራዎች ኮንሴፕት በቁርአን ውስጥ ገጽ 5 

9
 ምዴር ፥ ፕሬስና ሲቨር ገጽ435 ። እንዱሁም ጂኦልጂካሊዊ የተራራዎች ኮንሴፕት  

በቁርአን ውስጥ ገጽ 5 ተመሌከት ። 
 

10
 ጂኦልጂካሊዊ የተራራዎች ኮንሴፕት በቁርአን ውስጥ ገጽ 44-45   
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ትርጉሙ 

 «ም ዴርም እንዲታረገርግባችሁ ከበሊይዋ ጋራዎችን 
ተከሇ ። ትመሩባቸው ዘንዴም (ከበሊይዋ) ወንዞች 
(እንዱፇሱ አዯረገ)፥ መንገድችንም (ዘረጋ) « 

 

   በተጨማሪም ዘመናዊ የቴክቶኒክ ፕላቶች ኮንሴፕት 

እንዯሚወስነው ተራራዎች ምዴር እንዴትፀና ያዯርጋለ ። የዚህ 

ኢንፍረሜሽን ግንዛቤ የተጀመረው ከ1960ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ 

በቴክቶኒክ ፕላት ፌሬም ወርክ ነበር ።11ማንኛውም ሰው በነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ./ ዘመን የተራራን እውነተኛ ቅርፅ ሉያውቅ 

ይችሌ ነበርን? ማንኛውም ሰው ይህን ፉትሇፉቱ የሚያየውን በጣም 

ትሌቅና ከባዴ ተራራ በእውነቱ ጥሌቀቱ ምዴር ውስጥ የሚዯርስና 

በአሁኑ ጊዜ ሳይንትስቶች እንዯሚያረጋግጡት መሰረት ያሇው ነው 

ብል የሚገምት ሰው ነበር ን? ዘመናዊው የጂኦልጂ ሳይንስ 

በቁርአን ውስጥ የተጠቀሰውን  እውነታ በእርግጠኝነት 

አረጋግጧሌ። 

 

ሏ-ቁርአንና የሥነ ፌጥረታት ምንጭ ፡-  
 

   በአንዴ ወቅት  ዘመናዊ ሳይንስ በተጨባጭና በቲኦሪ  የሥነ 

ፌጥረታት ጥናትና በቲኦሪ ፥ሥነ ፌጥረታት ሁለ የዯመና ጥስ 

በስተቀር ላሊ እንዲሌነበር በግሌጽ ያመሇክት ነበር ። (ያ ማሇት 

በጣም ጥቅጥቅ ያሇና የሞቃት ጋዝ ዴርሰት ነው) ።12 
 

 

                                                 
11

 ጂኦልጂካሊዊ የተራራዎች ኮንሴፕት በቁርአን ውስጥ ገጽ 5 

 
12

  የመጀመሪያዎቹ ሦስት ዯቂቃዎች ፡- ዘመናዊ የሥነ ፌጥረታት ምንጭ እይታ ፥ 

ዊንበርግ ገጽ 94-105  
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   ይህ አንደ የማያከራክር መሠረታዊ የሥነ ፌጥረታት ዘመናዊ 

ሳይንስ መሇኪያ ነው ። በአሁኑ ጊዜ ሳይንትስቶች ከዚህ ጥስ ቅሪት 

ውጭ የተዋቀሩትን አዲዱስ ኮከቦችን ማየት ችሇዋሌ ። (ሥዕሌ 10 

እና 11 ተመሌከት) ። ላሉት ሊይ አብርቶ የምናየው ኮከብ 

በአጠቃሊይ ሥነ ፌጥረታት ሁለ ሌክ በዚህ ጢሳማ ቁስ ውስጥ 

እንዯነበር ነው የሚያመሇክተው ። አሊህ(ሱ.ወ) በቁርአን ውስጥ 

በሱረቱ አሌ-ፈሲሇት በአንቀጽ 11 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

)            (  

ትርጉሙም 
 

11- «ከዚያም ወዯ ሰማይ አሰበ ። ጭስ ነበረች» 
    

    (ፀሏይ፥ጨረቃ፥ኮከብ፥ጋሊክሲ…) ከሰማይና ምዴር በሊይ 

በመሆናቸው ምክንያት ከዚሁ ጭስ ነበር የተፇጠሩት ። ስሇዚህም 

ሰማይና ምዴር አንዴ ሊይ የተጣበቀ አንዴ አካሌ ነበሩ ከዚያም 

ተዋቀሩና ከዚህ ተመሳሳይ ከሆነው ጭስ ውጭ  ከፉለ ከከፉለ 

ተሇያየ ማሇትን እንረዲሇን ። አሎህ /ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ 

በሱረቱ አሌ-አነቢያእ በአንቀፅ 30 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

  )                 

    ( 

ትርጉሙ 

30-«እነዚያ የካደት ፥ሰማያትና ምዴር የተጣበቁ 
እንዯነበሩና እኛ እንዯነጣጠሌናቸው አያዩምን »  
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   ድክተር (Alfered Kroner) በአሇም ሊይ በጂኦልጂ ከሚታወቁ 

ሳይንስቶች አንደ ነው ። እንዱሁም በጀርመን ማይንዝ ውስጥ 

በጆሀንስ ጎተንበርግ ዩኒቨርስቲ ፕሮፋሰርና የጂኦልጂ ትምህርት 

ዱፓርትመንት ሉቀመንበር ነው ። እነዱህም አሇ፡- «ስናስበው 

ነቢዩ ሙሀመዴ እነዚህን እንፍርሜሽኖች ከየት አመጧቸው? እኔ 

እንዯሚመስሇኝ እነዚህን ነገሮች እንዯ የሥነ ፌጥረታት የጋራ 

ምንጭ የመሳሰለትን በፌጹም ሉያውቁ አይችለም ። ምክንያቱም 

ሳይንትስቶች ያገኙት ባሇፈት ጥቅት አመታቶች ነው ። ይሀውም 

በጣም ውስብስብና በዘመናዊ የቴክኖልጂ ዘዳዎችን በመጠቀም  

ነው» ። 

በተጨማሪም እንዱህ ይሊሌ፡- «አንዴ ከአሥራ አራት መቶ አመት 

በፉት ስሇ ፉዚክስ ኒዩክላር ምንም የማያውቅ ሰው ሇምሳላ ፡-

ሰማይና ምዴር ከአንዴ ምንጭ ናቸው ብል በርሱ አእምሮ ብቻ 

መርምሮ ማግኘት ይችሊሌ ብዬ አሊምንም ።13
  

 

 
ሥዕሌ ( 10 ) ፡- አዱሱ ኮከብ ከአቧራና ከጋዝ ዯመና የተዋቀረ ነው 

(nebula) ። ይህም የሥነ ፌጥረታት ሁለ ምንጭ የነበረው አንደ 

የጭስ ቅሪት ነው ። (The space Atlas, Heather and Henbest, 

p.50) 

                                                 
13

 የቪዱዮ ካሴት  «እውነታው ይህ ነው» ። 
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ሥዕሌ( 11 ) ፡- የሚያመሇክተው የዯመና ሀይቅ ነው (The Lagoon 

nebula) ይህ የጋዝና የአቧራ ዯመና ነው ። በዱያሜትር ወዯ 60 

የብርሃን አመት ይሆናሌ ።ሀይቁን  በአዱስ መሌክ የተዋቀረው 

ከፌተኛ ሙቀትን ያዘሇው ኮከብ በአሌትራ ቫዮላት ስርጭት ሊይ 

ያሇው ጨረር ማራኪ አዴርጎታሌ  ። (አዴማስ የሥነ ፌጥረታት 

ምርምር) 
 

መ- ቁርአንና የሰው ሌጅ አዕምሮ 
የተባረከው አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ዏሇቅ 

ከአንቀጽ 15-16 ከሙሽሪኮች ስሇ አንደ ተንኮሇኛ ሙሽሪክ ያ ነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ/ወ/ በካእባ ሶሊት እንዲይሰግደ የከሇከሊቸውን 

የሚናገር ነው፡- 

)                        

   ( 

ትርጉሙ 

15- « (ከአዴራጎቱ) ይታቀብ፣ (አንተን ከማወክ) 
ባይቆጠብ አናቱን ይዘን (ወዯ ገሀነም) እንጎትተዋሇን » ። 
16- «ሀሰተኛና ስህተተኛ የሆነች አናቱን» ። 
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   ሇምን አሎህ /ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ የራስን አናት ሀሰተኛና 

ስህተተኛ በማሇት ጠቀሰ? ሇምን ግሇሰቡን ራሱ ሀሰተኛና 

ስህተተኛ ነው አሊሇም? በራስ አናት፥ በሀሰተኝነትና ስህተተኛነት 

ያሇው ግኑኝነት ምንዴን ነው? 

   በራስ አናት ሊይ የሚገኘውን የራስ ቅሌ ያየን እንዯሆነ ወዯፉት 

አካባቢ የሚገኘውን አንጎሌ እናገኛሇን ። (ሥዕሌ 12 ተመሌከት) ። 

ስሇዚህ አካባቢ ተግባር ፉዚዮልጂ ምን ይሊሌ? ርዕሱ የአናቶሚና 

የፉዚዮልጂ አስፇሊጊነት በሚሇው መጽሏፌ ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

   «መገፊፊትና ፥እቅዴ ሇማውጣት እንቅስቃሴዎችን በመጀመር 

አስቀዴሞ ማሰብ ፥የሚከሰተው በፉትሇፉት በኩሌ የሚገኘው ነው 

። ይህም ፉትሇፉት አካባቢ ያሇው ግንባርና ኮርቴክስን 

የሚያሳስረው አካባቢ ነው» ። 14 መጽሏፈ አስከትልም 

«የመገፊፊትን ተሳትፍ በተመሇከተ ፉትሇፉት አካባቢ ያሇው 

ግነባር ዋና የጠሊትነት ተግባሮች አለት » ። ታዱያ ይህ የአእምሮ 

አካባቢ ስሇ እቅዴ አወጣጥ፥አነሳሽና እንዱሁም ጥሩና መጥፍ 

ሏሳብን የሚያፇሌቅና እውነትና ሀሰትን በመናገር ዴርሻ ያሇው ነው 

። ስሇዚህ አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ «ሀሰተኛና ስህተተኛ 

የሆነች አናቱን» እንዲሇው የሰው ሌጅ ሲዋሽና ወንጀሌ ሲሰራ 

አናትን በእውነትና ሀሰት መሰየም ተገቢ ነው ።15  
 

                                                 
14

 የናቶሚና የፉዚዮልጂ አስፇሊጊነት ፡- ሲሉና ላልችም ገጽ 211 እንዱሁም የሰው ሌጅ 

ነርቭ ሲስተም በሚሇው ሊይ ተመሌከት ፣ ኖባክና ላልችም ገጽ 410-411 
15

 የአናቶሚና የፉዚዮልጂ አስፇሊጊነት ፡ ሲሉና ላልችም ገጽ 211 
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ሥዕሌ ( 12 ) እነዯሚያመሇክተው ፡ የበስተግራ አካባቢ ተግባሮች 

የአንጎሌ ኮርቴክስ የክብ አጋማሽ ናቸው ። የግንባር አካባቢ 

የአንጎሌ ኮርቴክስ ፉትሇፉት ይገኛሌ ። የአናቶሚና የፉዚዮልጂ 

አስፇሊጊነት፡ ሲሉና ላልችም ገጽ210 ። 

   እነዚህ የግንባር አካባቢ ተግባሮች የተገኙት ባሇፈት ስሌሳዎቹ 

አመታቶች ነበር ። ይህንንም ያሇው ፕሮፋሰር Keith L.Moore 

ነው።16  

ሠ- ባህሮችና ወንዞች በቁርአን ውስጥ   
ዘመናዊ ሳይንስ ሁሇቱ የተሇያዩ ባህሮች የሚገናኙበትን ቦታና 

በሁሇቱም መካከሌ ማገጃ እንዲሇ አግኝቷሌ ። ይህ ማገጃ ሁሇቱን 

ባህሮች ይከፌሊሌ ። ሆኖም እያንዲንደ ባህር የራሱ የሆነ 

                                                 
16

 አሌ-ኢዕጃዝ አሌ-ዑሌሚ ፉ አሌ-ናሲያህ (ሳይንሳዊ ተአምሮች በአናት ሊይ) ፡ Moore 

እና ላልችም ገጽ 41 
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የሙቀት፣ የጨዋማነትና የውፌረት መጠን አሇው ።17 ሇምሳላ 

የሜዴትራኒያን ባህር ውሃ በጣሪቅ(Gibraltar) ተራራ አማካኝነት 

ወዯ አትሊንቲክ ውቅያኖስ ይገባሌ ይህም በብዙ መቶዎች 

የሚቆጠሩ ኪል ሜትሮችን በመጓዝ ነው ። በአትሊንቲክ ውቅያኖስ 

ውስጥ ወዯ አንዴ ሺህ ሜትር ጥሌቀት ከነ ሙቀቱ ፣ ጨዋማነቱና 

ከአነስተኛ ውፌረቱ ጋር ይጓዛሌ18  (ሥዕሌ 13 ተመሌከት) ። 

 
 

ሥዕሌ ( 13 ) ሊይ እንዯተመሇከትነው የሜዴትራኒያን ባህር ውሃ 

በጣሪቅ (Gibraltar) ተራራ አማካኝነት ከነ ሙቀቱ ፣ጨዋማነቱና 

ከአነስተኛ ውፌረት ባህሪው ጋር ወዯ አትሊንቲክ ውቅያኖስ ይገባሌ 

። ምክንያቱም በሁሇቱ መካከሌ የሚሇያቸው ማገጃ ስሊሇ ነው ። 

የሙቀቱ መጠን በዱግሪ ሴሌሽስ (c°) ይሇካሌ ።  

   ምንም እንኳ ከፌተኛ ማእበሌና ጠንካራ ጎርፌ በባህሩ ውስጥ 

ቢኖርም አይዯባሇቅም ወይም ይህንን ማገጃ አይጥስም ። አሎህ 

/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ረህማን ከአንቀጽ 19-20 

ስሇዚህ ስሇ ሁሇቱ ባህሮች መካከሌ ስሊሇው ማገጃና ተገናኝተው 

ያሇ መዯባሇቃቸውን ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፡- 

                                                 
17

 principles of oceanography, Davis, p 92-93 
18

 principles of oceanography, Davis, p 93 
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ትርጉሙ 
19-«ሁሇቱን ባህሮች ይገናኙ ዘንዴ ሇቀቃቸው» ። 
20-«በመካከሊቸው ጋራጅ አሇ፧ አንደ በላሊው ሊይ 
ወሰንን አያሌፌም፥ (አይዋሀደም) »። 
   

ነገር ግን ቅደስ ቁረአን በጣፊጭና ጨዋማ ውሃ መካከሌ ያሇውን 

መሇያ ሲናገር ከመሇያው የሚከሇክሌ ግርድሽ መኖሩን መግሇጹ 

ነው ። ይህንንም በማስመሌከት አሎህ/ሱ.ወ/ በሱረቱ አሌ-ፈርቃን 

በአንቀጽ (53) ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

                     

             

ትርጉሙም 

53-«እርሱ ያ፥ አንደ ጣፊጭና ጥምን ቆራጭ፥ላሊኛው 
ጨዋማና መርጋጋ የሆኑ ሁሇት ባህሮችን አጎራብቶ 
የሇቀቀ፥እነዲይቀሊቀለም በመካከሊቸው ግርድና አቃቢ 
ክሌሌ ያበጀ (አምሊክ) ነው» ። 
 
   ምናሌባት አንዴ ሰው ጥያቄ ሌጠይቅ ይችሊሌ፡- አሎህ/ሱ.ወ/ 

በቁርአን ውስጥ በጣፊጭና ጨዋማ መካከሌ ያሇውን መሇያ ሲናገር 

ሇምን ግርድሽን ገሇጸ ነገር ግን በሁሇቱ ባህሮች ያሇውን መሇያ 

ሲናገር አሌጠቀሰውም? 

   ዘመናዊ ሳይንስ የወንዞችን መፌሰሻ ቦታ መርምሮ በማግኘት 

ጣፊጭና ጨዋማ ውሃ የሚገናኙበትን ቦታ አውቋሌ ። ሁኔታው 

ከሁሇቱ ባህሮች የመገናኛ ቦታ በጥቅቱም ቢሆን ይሇያሌ ። 

ከወንዞች ፌሳሽ ጣፊጭ ውሃ ከጨዋማ ውሃ የሚሇይበት መንስኤ 
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ዝቅተኛ አካባቢ (pycnocline) ሊይ መሆኖ ተጠንቷሌ ። 

በዯንሲቲውና በአቋራጭነቱ የሚሇይና በሁሇቱ መስመሮች 

መካከሌ መሇያ ያሇው ነው ። ይህ መክፇያ (የመሇያ ክሌሌ) 

ከጣፊጭና ከጨዋማ ውሃ የሆነ የተሇያየ የጨዋማነት ዯረጃ አሇው19 

ሥዕሌ 14 ሊይ ተመሌከት ።  

 
ሥዕሌ 14 : ከሊይ በሥዕለ ሊይ አንዯተመሇከትነው ጨዋማን 

የሚያሳይ ረጅም ክፌሌ ነው ። (የአንዴ ሺህ ክፌሌ %) በወንዝ 

ውስጥ ይፇሳሌ ። እዚህ ሊይ በጣፊጭና በጨዋማ ውሃ መካከሌ 

ያሇውን መክፇያ (መሇያ ክፌሌ) ማየት እንችሊሇን ። (Introductory 

oceanography, Thurman P 301). 

 እነዚህ ኢንፍርሜሽኖች አሁን ቢሆን እንጂ ከዚህ በፉት 

አይታወቁም (አሌተገኙም ) ነበር ። ይሀውም የሙቀት፣የጣፊጭና 

የጨዋማነት መሇኪያ እንዱሁም የዯንሲቲንና ኦክሲጅን 

የሚሟማበትን ዯረጃ ሇይቶ የሚያሳዩ መሳሪያዎችንና  ዘመናዊ 

መመሪያዎችን በመጠቀም ነው ። 

   የሰው ሌጅ አይን በሁሇቱ ባህሮች መካከሌ ያሇውን መገናኛ 

መስመር ሇይቶ ማወቅ አይችሌም ። ይሌቁንም ሁሇቱ ባህሮች 

እንዯ አንዴ ባህር ሆኖ ይታዩናሌ ። እንዱሁም የሰው ሌጅ አይን 

በወንዞች የሚፇሰውን የውሃ ክፌፌሌ ሦሥት አይነት እንዯሆነ 

ሇይቶ ማወቅ አይችሌም ፣ ይህም ጣፊጭ ውሃ ፥ ጨዋማና 

መክፇያ(መሇያ ክሌሌ) ነው። 

                                                 
19

 oceanography.Gross.P.242 and Introductory oceanography, Thurman p. 300-301 
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ረ- ጥሌቅ ባህሮችና ውስጣዊ ማዕበልች በቁርአን 

ውስጥ  

 
   አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አን-ኑር በአንቀጽ( 40) ሊይ 

እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                   

                        

                     ( 

ትርጉሙም 

40-«ወይም ከበሊዩ ማዕበሌንከዚህም በሊይ (ላሊ) 
ማዕበሌ፣ከርሱ በሊይ ዯግሞ ዲመና የሸፇነው በሆነ ጥሌቅ 
ውቅያኖስ ውስጥ እንዲለ ጨሇማዎች ነው ። አንደ 
በአንደ ሊይ የተነባበረ ጨሇማዎች ። (ከነኝህ ማዕበልች 
ውስጥ ያሇ) ሰው እጆቹን ቢዘረጋ ፇጽሞ ሉያየው 
አይችሌም ። አሎህ ብርሃን ያሊዯረገሇት ብርሃን 
የሇውም። 
 

አሎህ/ሱ.ወ/ በነዚህ የቁርአን አንቀጾች በባህሮችና በውቅያኖሶች 

ውስጥ የሚገኙትን ጨሇማዎች የጠቀሰው አንዴ ሰው እጁን በጥሌቅ 

ባህር ውስጥ ፉትሇፉቱ እጁን ቢዘረጋ ሉያየው እንዯማይችሌ ነው 

። ጭሇማው በጥሌቅ ባህሮችና ውቅያኖሶች ውስጥ ወዯ 200ሜትር 

አካባቢ ይገኛሌ ። ከዚህ ጥሌቀት በታች ምንም ብርሃን የሇም ። 

(ሥዕሌ 15 ተመሌከት) ከ1000 ሜትር ጥሌቀት በታች በፌጹም 

ብርሃን የሇም ። የሰው ሌጅ በባህር ሰርጓጅ መርከብ ወይም ሌዩ 

መሣሪያዎችን በመጠቀም ካሌሆነ በስተቀር ከአርባ ሜትር በሊይ 
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መጥሇቅ አይችሌም ። የሰው ሌጅ በጥሌቅ ጨሇማ ውቅያኖስ 

ውስጥ 200 ሜትር ጠሌቆ መቋቋም አይችሌም ። 

 
   ከሊይ የምንመሇከተው ሥዕሌ 15 እንዯሚያሳየን በ3 እና በ30 

ፏርሰንት መካከሌ በሀገር ሊይ የሚገኝ የፀሏይ ብርሃን ነጸብራቅ ነው 

። ታዱያ የሰመያዊ ብርሃን ሲቀር በመጀመሪያዎቹ 200 ሜትሮች 

ሁለም ሰባቱ የብርሃን ቀሇሞች አንደ በላሊ ሊይ ይመጠጣሌ። 

(ውቅያኖሶች ፣ ኢሌዯርና ፏርነታ ገጽ 27)  

   ሳይንትስቶች ይህንን ጨሇማ ያገኙት አሁን ነው ። ይሀውም 

በሌዩ አስፇሊጊ መሳሪያዎችና በባህር ሰርጓጅ  መርከብ አማካኝነት 

ነው ።  እንዱሁም በሚቀጥሇው የቁርአን አንቀጾች ውስጥ 

የተጠቀሱትን መረዲት እንችሊሇን ፡- 

}                  {    

ትርጉሙ 

40-«ከበሊዩ ማዕበሌን ከዚህም በሊይ (ላሊ) ማዕበሌ፣ 
ከርሱ በሊይ ዯግሞ ዲመና የሸፇነው በሆነ ጥሌቅ 
ውቅያኖስ ውስጥ » 

 

    በባህርና ውቅያኖስ ውስጥ የሚገኘው ስምጥ ውሃ በማዕበሌ ሊይ 

ማዕበሌ የተሸፇነ ውሃ ነው ። ያ የምንመሇከተው ሁሇተኛው 

የማዕበሌ ስብስብ የባህሩ የሊይኛው ክፌሌ ማዕበሌ መሆኑ ግሌጽ ነው 
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። ምክንያቱም የቁርአኑ አንቀጽ በሁሇተኛው ማዕበሌ ሊይ ዲመና 

መኖሩን ይጠቅሳሌ ።ነገር ግን ስሇ መጀመሪያው ማዕበሌስ? ከጥቅት 

ጊዜ በፉት ሳይንትስቶች ውስጣዊ ማዕበሌ እንዯሚገኝ አጥንተው 

ማረጋገጥ ችሇዋሌ ። ይህ ማዕበሌ የሚከሰተው በተሇያዩ የውፌረት 

መጠን ባሊቸው እርከኖች መካከሌ በሚኖረው የመሏሌ ክፌተት 

መጠን ምክንያት ነው ። (ሥዕሌ 16 ተመሌከት) 

 
   ይህ ከሊይ የምንመሇከተው ሥዕሌ/16/ በሁሇቱ የተሇያዩ 

የውፌረት እርከኖች መካከሌ የሚከሰት ውሃ የውስጣዊ ማዕበሌ ነው 

። አንዯኛው (ከታች በኩሌ ያሇው) በጣም ወፌራም ሲሆን 

ሁሇተኛው ዯግሞ (ከሊይ በኩሌ ያሇው) በመጠኑ ወፌራም ነው ።                
20ውስጣዊ ማዕበልች በባህሮችና በውቅያኖሶች ውስጥ ጥሌቅ ውሃ  

ተሸፌነውታሌ፣ ምክንያቱም ጥሌቁ የውሃ ክፌሌ ከበሊዩ ካሇው 

የውሃ ውፌረት መጠን  የበሇጠና ውስጣዊ ማዕበሌን የሚፇጥር 

በመሆኑ ነው ። ውስጣዊው ማዕበሌ እንዯሊይኛው የማዕበሌ ክፌሌ 

ይሰራሌ፣ እንዱሁም ይህ ማዕበሌ እንዯሊይኛው የማዕበሌ ክፌሌ 

ሉሰባበር ይችሊሌ። ነገር ግን ውስጣዊ ማዕበሌ በሰው አይን ሉታይ 

አይችሌም። ይሌቁኑም በተወሰነ ቦታ የሙቀትና የጨዋማነትን 

መጠን ሇውጦች ጥናት በማዴረግ ማግኘት ይቻሊሌ ።21  

 

                                                 
20

 Oceanography, Gross. P205   
 

21
 Oceanography, Gross. P205 
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ሰ፡- ዯመና በቁርአን ውስጥ    

ሳይንትስቶች የተሇያዩ ዯመና አይነቶችን አጥንተዋሌ፣ብልም 

የዝናብ ዯመና በተወሰኑ ዯንቦችና ሰቴፖች መሰረት እንዯሚዋቀርና 

ከንፊስና ዲመናዎች ጋር ትስስር እንዲሊቸው ተገንዝበዋሌ ።  

   አንደ የዝናብ ዯመና አይነት የዯመና ክምር (cumulonimbus) 

ነው። ሜትሮልጂስቶች የዯመና ክምር እንዳት እንዯሚዋቀርና 

እንዳት ዝናብ ፥በረድና መብረቅ ሉያመነጭ እንዯሚችሌ ጥናት 

አካሄዯዋሌ ። በተጨማሪም የዯመና ክምር ዝናብን ሇማመንጨት 

የሚከተለትን ስቴፖች እንዯሚከተሌ አሳስበዋሌ ፡- 

   1-ዯመናዎች በንፊስ ይገፊለ፡- የዯመና ክምሮች መዋቀር 

የሚጀምሩት ንፊሶች አንዲንዴ ጥቃቅን የዯመና ቁራጮችን ወዯ 

ዯመና መሰባሰቢያ አካባቢ በሚገፈት ጊዜ ነው ። (የዯመና ክምር 

cumulus) (ሥዕሌ 17እና 18ተመሌከት) ። 

 

 
በሥዕሌ 17 ሊይ የምንመሇከተው የሳተሊይት ፍቶ ግራፌ ዯመና ወዯ 

B,C, እና D የሚገናኝበት አካባቢ መንቀሳቀሱን የሚያሳይ ነው። 

ቀስቶቹ የንፊስን አቅጣጫ ያመሇክታለ ። (በአየር ትንተናና ትንበያ 

የሳተሊይት ሥዕሌ መገሌገያ ፡ አንዯርሶንና ላልችም ገጽ 188) ። 
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በሥዕሌ 18 ሊይ የምንመሇከተው ትናንሽ የዯመና ቁርጭራጭ 

(cumulus clouds) ወዯ መገጣጠሚያ አካባቢ አዴማስ አጠገብ 

ይንቀሳቀሳለ ። ይህንንም ትሌቅ የዯመና ክምር ማየት እንችሊሇን 

(ዯመናና አውል ንፊስ ፡ Ludlum, plate 7.4) ።  

   (2) መገጣጠም፡- የዚህን ጊዜ ትናንሽ ዯመናዎች እርስበርሳቸው 

ይገጣጠማለ ከነርሱም ትሌቁ ዯመና ይዋቀራሌ  ። (ሥዕሌ 18 እና 

19 ተመሌከት)22  
 

                                                 
22

 the Atmosphere, Anthes and others p. 268-269 and Elements of Metrology, 

Miller and Thompson p.141 
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ከሊይ በሥዕሌ 19 ሊይ የምንመሇከተው ፡- 

 (A) ተሇይቶ የኖረ ትንሽ የዯመና ቁራጭ (cumulus clouds) ነው ። 

 (B) ትንሹ ዯመና አንዴ ሊይ ሲዯባሇቅ ፣ በትሌቁ የተነዯፇው 

የዯመና መጨመር ሲሆን የውሃ መጣሌን የሚያሳይ በምሌክት 

ተሇይቷሌ * ። (the Atmosphere, Anthes and others p. 269) 

   (3) መከመር ፡- ትናንሽ የዯመና ማዕበልች እርስበርሳቸው 

ሲገናኙ የአየር ሞገድች ዯመና በትሌቁ እንዱጨምር የዯርጋለ ። 

ከዯመና ማዕከሌ አጠገብ ያለት የአየር ሞገድች ከነዚያ ዲርቻ ካለት 

ይጠነክራለ ።23 እነዚህ የአየር ሞገድች የዯመና አካሌ በቀጥታ 

(vertically) እንዱያዴግ የዯርጋለ ። ስሇዚህ ዯመናው ይከመራሌ 

። (ሥዕሌ19 (B), 20 እና 21 ተመሌከት) ። ይህ የቀጥታ ዕዴገት 

(vertical growth) የዯመናው አካሌ ተዘርግቶ አትሞስፇር ቀዝቃዛ 

የአየር ክሌልች እንዱገባ ያዯርጋሌ ። ያም የውሃ ጠብታና በረድ 

የሚዋቀርበትና ማዯግ የሚጀምርበት እንዱሁም እየተሇቀ 

የሚሄዴበት አካባቢ ነው ።  

   እነዚህ የውሃ ጠብታዎችና በረድች ክብዯታቸው በጣም ከፌ ሲሌ 

የአየር ሞገድቹን ክብዯት መሸከም አይችለም ። እነዚህም 

በዝናብና በበረድ መሌክ ከዯመና መውረዴ ይጀምራለ ።24  
                                                 
23

 ከዯመና ማዕከሌ አጠገብ ያለት የአየር ሞገድች ጠንካራ ናቸው ። ምክንያቱም በነርሱ 

አካባቢ ያለት ዯመናዎች ከቅዝቃዜ ይከሊከሊለ ። ይህም በውጭ በኩሌ ባሇው የዯመና 

ዴርሻ ውጤት ነው ። 

 
24

 the Atmosphere, Anthes and others p. 269 and Elements of Metrology, Miller 

and Thompson p.141-142 
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ከሊይ በሥዕሌ 20 ሊይ የምንመሇከተው የዯመና መነባበር ነው ። 

ዯመናው ተከምሮና ዝናቡም ተጨፌሌቆ ከውስጡ መውጣት 

ሲጀምር ። (weather and climate, Bodine, p 123)  

ይህን አስመሌክቶ አሎህ/ሱ.ወ/በሱረቱ አሌ-ኑር በአንቀጽ 43 ሊይ 

እንዱህ ይሊሌ፡- 

                       

          

ትርጉሙ 

43-«አሎህ ዲመናን እንዯሚነዲ፥ከዚያም እርስበርስ 
እንዯሚያገናኘው ከዚያም የተነባበረ እንዯሚያዯርገው 
አሊየህምን? ዝናቡም ከውስጡ (እየተጨፇሇቀ) ሲወጣ 
ታያሇህ» ። 
 
  ሜትሮልጂስቶች የዚህን የዯመና መዋቅር ፥እስትራክቸርና 
ተግባር ዝርዝር ሉያውቁ የቻለት በአሁን ጊዜ ነው ። 
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ያውም  እንዯ ፕላኖች፥ሳይተሊይቶች፥ኮምፒዩተሮች፥ባልኖችንና 
ላልችንም ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው ። ንፊስና 
አቅጣጫውን ሇማጥናት፥የእርጥበት ሇውጦችን በመሇካት፥
ዯረጃዎችን (ላቭልችን)ና የአየር ግፉት ሇውጦችን በመወሰን ነው 
።25 ቀዯም ብል የተጠቀሰው የቁርአን አንቀጽ ስሇ ዲመናና ዝናብ 
ከገሇጸ በኋሊ (አሁን ዯግሞ) ስሇ በረድና መብረቅ በሱረቱ አሌ-ኑር 
በአንቀጽ 43 ሊይ እንዱህ ሲሌ ይናገራሌ፡- 

                          

                       

ትርጉሙም 

43-«ከሰማይ ውስጥ ካለ (የዯመና) ቁሌልች በረድን 
ያወርዲሌ ። በርሱም የሚሻውን (ክፌሌ) ይመታሌ ። 
ከሚሻውም (አካባቢ) ያስወግዯዋሌ ። የብሌጭታውም 
ብርሃን አይኖችን ሉያጠፊ ይቀርባሌ» ። 
 
   ሜትሮልጂስቶች እነዚህ ከዯመና ክምሮች የሚወርደ የበረድ 
ዝናቦች ከፌታቸው ከ25000 እስከ 30000 ጫማ (ከ4.7 እስከ 5.7 
ማይሌ) እንዯሚዯርስ ተመራምረው አግኝተዋሌ ።26አሎህ/ሱ.ወ/ 

በቁርአን ውስጥ እንዯገሇጸው የዯመናውን ቁሌልች እንዯ ተራራ 

ናቸው፡       

 )          )  

( ሥዕሌ 21 ሊይ ተመሌከት)… 

                                                 
25

 ኢእጃዝ አሌ-ቁርአን አሌ-ከሪም ፉ ወስፌ አንወኡ አሌ-ሪያህ አሌ-ሶሀብ፥አሌ-መጠር ፡ 

ማኪ እና ላልችም ገጽ 55 
 

26
 Elements of Metrology, Miller and Thompson p.141 
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እዚህ ሥዕሌ 21 ሊይ የምንመሇከተው የዯመና ቁሌሌ ነው ።  

   ምናሌባት ይህ የቁርአን አንቀጽ ጥያቄን ሌያስነሳ ይችሊሌ፡-  

አንቀጹ በረድን መጦቀም ፇሌጎ ሇምን «የብሌጭታ ብርሃን»አሇ? 

ያ ማሇት በረድ መብረቅን ሇማመንጨት ዋናው ምክንያት ነው? 

እስኪ ስሇዚህ ነገር የሜትሮልጂ መጽሏፌ ርዕሱ (Metrology 

Today) የሚሇውን እንመሌከት ። 

   ዯመና ውስጥ ካሇ አካባቢ በረድ በሚወርዴበት ጊዜ ዯመናው 

ወዯ ኤላክትሪክነት ይሇወጣሌ ። እንዱሁም የፇሳሽ ጠብታዎች 

የተጋገረ በረድ (hailstone) ጋረ በመነካካታቸው ብቻ ወዯ በረድነት 

ይሇወጣለ ። የታመቀ ሙቀትም ይሇቃለ  ይሊሌ ። 

 
   ይህ የተጋገረ የበረድ (hailstone) የሊይኛው ክፌሌ ከውቅያኖስ 

የሊይኛው ክፌሌ ውህዯት ከተፇጠረው በረድ የበሇጠ ሞቃትነት 

አሇው ። የተጋገረው በረድ (hailstone) ከበረድ ውህዯት (crystal) 

ጋር ሲገናኙ አስፇሪ የሆነ ገጽታ ይፇጥራሌ ። 
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ኤላክትሮኖች የሚጓዙት በጣም ቀዝቃዛ ከሆኑ ነገሮች ወዯ በጣም 

ሞቃት ወዯ ሆኑ ነገሮች ነው ። ስሇዚህ የተጋገረው በረድ ነገቲቭ 

ቻርጅ የሆናሌ ። በተመሳሳይ ሀይሇኛ ቅዝቃዜ ከተጋገረው በረድ 

(hailstone) ጋር ሲገናኝ በጣም ትናንሽ ስንጣሪዎች ከበረድ 

የፖዘቲቭ ቻርጅ ተሰባብሮ ይወጣሌ ። እነዚህ ቀሊሌ ክብዯት 

ያሊቸውና ፖዘቲቭ ቻርጅ የተዯረጉ ትናንሽ ስብርባሪዎች በአየር 

ሞገዴ አማካኝነት ወዯ ሊይኛው የዯመና ክፌልች ይወጣለ ። 

በነገቲቭ ቻርጅ ሊይ የሚቀረው በረድ በታችኛው ዯመና በኩሌ 

ይወዴቃሌ ። በዚህ ሁኔታ በታችኛው በኩሌ የሚገኘው ዯመና 

ነገቲቭ ቻርጅ ይሆናሌ ። እነዚህ ነገቲቭ ቻረጆች እንዯ መብረቅ 

ቻርጅ አሌተዯረጉም ። 27ከዚህም በመነሳት በረድ መብረቅን 

ሇማመንጨት በጣም አስፇሊጊ ነው በማሇት እንቋጫሇን ። 

   እነዚህ የመብረቅ ኢንፍርሜሽኖች የተገኙት በአሁን ጊዜ ነው ። 

እስከ 1600AD የአርስቶትሌ ሜትሮልጂ ገዢ ሀሳብ ነበር ። 

ከጠቀሳቸው ውስጥ ሇምሳላ ፡- አትሞሰፇር ሁሇት አይነት 

መተንፇሻ ይዟሌ ይሌ ነበር፣ እርጥብና ዯረቅ ። ዯግሞም ነጎዴጓዴ 

በጎረቤት ዯመና የዯረቅ መተንፇሻ ዴምጽ ግጭት ነው ። መብረቅ 

የዯረቅ ትንፊሽ ቃጠልና ቀጭንና ዯካማ አሳት መሰሌ ነው ።
28እነዚህ አንዲንዴ የሜትሮልጂ ሀሳቦች ከአስራ አራት ክፌሇ ዘመን 

ጀምሮ የቁርአን ወህይ (ተአምር) እስከ ወረዯበት ጊዜ ዴረስ የነገሱ 

ነበሩ ። 

 

 

 

 

                                                 
27

 Meteorology Today, Ahrens, p 437 
28

 የአርስቶትሌ ሥራ ወዯ እንግሉዘኛ የተተረጎመ ፡- ሜትሮልጂ ቮሌዩም 3 ፣ ሮስና 

ላልችም ገጽ 369a- 369b 

 

43

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

ሸ- በቁርአን ውስጥ ስሇተገሇፀው ሳይንሳዊ 

ተአምር የሳይንትስቶች አስተያየት 
   የሚከተለት አንዲንዴ ስሇ ሳይንሳዊ የቁርአን ተአምሮች የተሰጡ 

የሳይንትስቶች አስተያየት ነው ። እነዚህ አስተያየቶች ሁለ ርዕሱ 

«እውነታው ይህ ነው» ተብል ከተሰየመው የቪዱዮ ካሴት 

የተወሰደ ናቸው ። በዚህ የቪዱዮ ካሴት ውስጥ እነዚያ 

ሳይንትስቶች የሚከተሇውን አስተያየታቸውን ሲሰጡ ማየትና 

ማዲመጥ ትችሊሇህ፡-(የዚህን ቪዱዮ ኮፒበቀጥታም ሆነ 

በቪዱዮቴፕ ማየት የፇሇገ የሚከተሇውን ዌብሳይት በመጎብኘት 

አስተያየታቸውን መከታተሌ ይቻሊሌ) ። 

www.islam-guide.com/truth 

1-ድክተር T.V.N Persaud; - በማኒቶባ ዩኒቨርሲቲ -ዊንግ-ማኒቶባ -

ካናዲ (ይህ ሰው) የሴቶች በሽታና አወሊሇዴ (obstetrics and 

Gynecology) ፣ የህፃናት በሽታና ህክምና እንዱሁም የአናቶሚክ 

ሳይንስ ፕሮፋሰር ነው ። ሇ16 አመት የአናቶሚ ዱፓርትመንት 

ሉቀመንበር ሆኖ አገሌግሎሌ ። በዚህ ዘርፌ በጣም ታዋቂና የ22 

መጽሏፌት ዯራሲና ኢዱተር ነው ። እንዱሁም 181 ሳይንሳዊ 

ጥናቶችን አስነብቧሌ ። በ1991 ካናዲ ውስጥ በአናቶሚ ፉሌዴ 

የቀረበሇትን ሌዩ ሽሌማት ተቀብሎሌ ። ይህ የJ.C.B. ከካናዲዊያን 

የናቶሚ እስፔሻሉስት ማህበር የተሰጠ ትሌቅ ሽሌማት ነበር ። 

ድክተር Persaud ስሊዯረገው ሳይንሳዊ የቁርአን ተአምራቶች 

ጥናት በተጠየቀ ጊዜ ፡-  

   ሇኔ የተገሇጸሌኝ መንገዴ ያ ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ በጣም ተራ 

ሰው ነበር ማንበብ መጻፌ አይችሌም ነበር ። በእውነቱ መሀይም 

ነበር ። እኛ አሁን የምንናገረው ወዯ አሥራ ሁሇት ክፌሇ ዘመን 

ገዯማ ( በአሁን ጊዜ አሥራ አራት ክፌሇ ዘመን ያሇፇውን ነው) ። 

አንዴ መሀይም ሰው ጥሌቅ ሀሳብን የሚያፇሌቅና መግሇጫን 

የሚሰጥ፣ ያንንም አስገራሚ የሚያዯርገው በተፇጥሮ ሳይንስ 

ትክክሌ መሆኑ ነው ። እኔ ራሴ ይህ ቀሊሌ ገጠመኝ እንዳት ሉሆን 

እንዯሚችሌ ማመን አሌችሌም ። እዚያ በጣም ብዙ እውነታዎች አለ ። 
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እኔ እንዯ ድክተር Moore እነዚህ መግሇጫዎች ከጌታ ዘንዴ ወዯ 

ነቢዩ ሙሀመዴ የመጡ ራዕዮች ስሇ መሆናቸው ሇመቀበሌ ችግር 

የሇብኝም ። በርግጥ ድክተር Persaud ብዙ የቁርአን አናቅጽና 

ሏዱሶችን (ነቢዩ ሙሀመዴ የተናገሩትን) በአንዲንዴ መጽሏፌቶች 

ውስጥ ጠቅሶታሌ ። እንዱሁም እነዚህን የቁርአን አናቅጽና 

ሏዱሶችን በብዙ ኮንፌረንሶች አቅርቦታሌ ።  

2. ድክተር Joe Leigh Simpson; - የሴት ሌጅ በሽታና አወሊሇዴ 

(obstetrics and Gynecology) ክፌሌ ሉቀመንበርና ፕሮፋሰር 

እንዱሁም በተባበሩት አሜሪካ -ቴክሳስ-ሆስተን ውስጥ በባይልር 

የሜዱሲን ኮላጅ ውስጥ የቀዴሞ የሰው ፌጥረታት ሳይንስ (human 

Genetics) ፕሮፋሰር ነው ። ባሇፇው ጊዜ በተባበሩት አሜሪካ 

ተነሲ- መምፉስ (Tennesse, Memphis) በተነሲ (Tennesse) 

ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሴት ሌጅ በሽታና አወሊሇዴ (Ob-Gyn) 

ዱፓርትመንት ሉቀመንበርና ፕሮፋሰር ሆኖ አገሌግል ነበር ። 

እንዱሁም በአሜሪካ ውስጥ የመሬት ሌማት ማህበር ውስጥ 

ሉቀመንበር ሆኖ አገሌግሎሌ ። ድክተር Joe Leigh Simpson ብዙ 

ሽሌማቶችን ተቀዲጅቷሌ ። ከነዚህ ሽሌማቶች ውስጥ የሴት ሌጅ 

በሽታና አወሊሇዴ (Ob-Gyn) ፕሮፋሰሮች ማህበር በ1992 

ተሸሌሟሌ ። ፕሮፋሰር Simpson የሚከተለትን የነቢዩ 

ሙሀመዴን/ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱሶች ተምሯሌ ፡-  

* ከናንተ አንዲችሁ ፌጥሩ (ጽንሱ) በእናቱ ሆዴ ውስጥ 
አርባ ቀን ይሰበሰባሌ ።29  

* ጽንሱ አርባ ሁሇት ላሉት ካሇፇው በኋሊ አሎህ 
መሌአክትን ይሌካሌ ። (እንዱሁም ጽንሱን) ይቀርፀውና 
መስመያ፥ማያ፥ቆዲ፥ሥጋና አጥንትን ይፇጥርሇታሌ።
30እነዚህን ሁሇት የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱሶችን በሰፉው 

                                                 
29

 ሀዱሱን ቡኻርና ሙስሉም ዘግበውታሌ ። 

 
30

 ሏዱሱን ቡኻርና ሙስሉም ዘግበውታሌ ። 
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ባዯረጉት ጥናታቸው ። ያ የመጀመሪያዎቹ አርባ ቀናቶች የጽንስ -
ፌጥረትን ሇማቀናበር ሌዩ እስቴጅ እንዯሆነም አስተውሎሌ ። 
በነዚህ ሁሇት የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱሶች ምን ያህሌ 
እውነትና ትክክሌ እንዯሆነ በጣም ተማርኳሌ ። ከዚህም በሊይ 
በአንዴ ኮንፌረንስ ሊይ ይህንን የነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱስ 
በተመሇከተ እንዱህ በማሇት ተናግረዋሌ ፡- 
   እነዚህ የነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ሁሇት ሏዱሶች ከአርባ ቀናት 
በፉት የጽንስ ዕዴገትን ሌዩ የጊዜ ገዯብ አስቀምጠውሌናሌ። 
በተወሰነ የጊዜ ገዯብ እንዯሆነም ያስተምረናሌ ። (እንዴንዘጋጅ 
ያስታውሰናሌ) ። 
   እንዱሁም ይህን ነጥብ ዛሬ ጠዋት ሁሇት ላሊ ተናጋሪዎች 
በተመሳሳይ ጠቅሰውታሌ ።እነዚህ ሁሇት ሏዱሶች በዚያ 
በሚጻፈበት ጊዜ በሳይንሳዊ ዕውቀት መሠረት የመነጩ ሉሆኑ 
አይችለም ። ያ ማሇት በጀነቲክስና ሀይማኖት መካከሌ ጥሌ የሇም 
ማሇት ነው ። በተጨማሪም ሀይማኖት በአንዲንዴ የሳይንሳዊ 
ነጥቦች ዙሪያ ራዕይን በመጨመር ሳይንስን ሉመራ ይችሊሌ 
ማሇትን እንገነዘባሇን ። ካሇፈት ብዙ ዘመናት ጀምሮ በቁርአን 
ውስጥ የተጠቀሱ ዕውቀቶች በአሁን ጊዜ ትክክሌ መሆናቸው የፀና 
ነው ። ይህ የሚያረጋግጠው ቁርአን ከአሎህ/ሱ.ወ/ ዘንዴ የወረዯ 
መሆኑ ነው ።  
3. ድክተር E.Marshal Johnson; - በተባበሩት አሜሪካ በቶማስ 
ዩኒቨርሲቲ ጂፇርሰን- ፉሊዯሌፉያ-ፏንሲቫኒያ ፡ የአናቶሚና 
የባይልጂ ዕዴገት ፕሮፋሰር ነው ። ሇ22 አመታት ፕሮፋሰርና 
የአናቶሚ ዱፓርትመንት ሉቀመንበር ሆኖ አገሌግሎሌ ። የDaniel 
Baugh የትምህርት ኢኒስቲትዩሽን ዲይሬክተር ሆኖም አገሌግሎሌ 
። በተጨማሪም የአስዯናቂ ፌጡራን ማህበር ሉቀመንበር ነበር ። 
ድክተር ጆንሰን (Johnson) ከ200 እትሞች በሊይ ዯርሷሌ ። በ1981 
እ.ኤ.አ በዯማም ሳውዱ አረቢያ ሰባተኛው የሜዱካሌ ኮንፌረንስ 
በሚዯረግበት ወቅት ድክተር ጆንሰን የጥናት ጽሐፈን 
በሚየቀርብበት ጊዜ እንዱህ አሇ፡-   (ማጠቃሇያ ቁርአን 
የሚገሌጸው የጽንስን ዕዴገት ውጫዊ ቅርጽ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን 
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ሇውስጣዊ እስቴጆችም የበሇጠ ዋጋ ይሰጣሌ ። የማህፀን ውስጥ 
እስቴጆች ፡- አፇጣጠሩን ዕዴገቱንና ላልችም አጠቃሊይ ዘመናዊ 
ሳይንስ ያወቃቸውን ክስተቶች ሁለ ያካትታሌ) ።  
   በተጨማሪም እንዱህ ይሊሌ፡- «ሳይንትስት እንዯመሆኔ መጠን 
ማየት የምችሊቸውን ነገሮች ብቻ ነው የምወስዯው ። የፅንስ 
ትምህርት (Embryology) ና የባይልጂ ዕዴገትን መረዲት እችሊሇሁ 
። እናም ከቁርአን ውስጥ ሇኔ የሚተረጎሙሌኝን ቃሊቶች መረዲት 
እችሊሇሁ ። ከዚህ በፉት ምሳላ እንዯሰጠሁት ወዯዚያኛው ዘመን 
ብጓዝ ኖሮ ዛሬ የማውቀውን ያህሌ አውቅ ነበር እንዱሁም ነገሮችን 
መግሇጽ እችሌ ነበር ። በቁርአን ውስጥ እንዯተገሇጸው ነገሮችን 
መግሇጽ አሌችሌም ። ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እነዚህን 
ኢንፍረሜሽኖች ያገኟቸው ከሆነ ቦታ ነው የሚሇውን ሀሳብ 
ሊሇመቀበሌ አንዴም የሚያግዴ ምክንያት ያሇ አይመስሇኝም ። 
ዯግሞም ያ ነቢዩ ሙሀመዴን እንዱጽፌ ያስቻሇው መሇኮታዊ 
ጣሌቃ ገብ ሀሳብ ጋር የሚቃወም ነገር አይመስሇኝም) ።31 
 4. ድክተር William W.Hay በባህር ሳይንትስትነቱ በጣም ታዋቂ 
ነው ። እርሱ በተባበሩት አሜሪካ በኮልራድ ዩኒቨርሲቲ ቦሇር 
(Boulder) ኮልራድ ውስጥ የጂኦልጂካሌ ሳይንስ ፕሮፋሰር ነው ። 
ከዚህ ቀዯም በተባበሩት አሜሪካ በሚያሚ ዩኒቨርሲቲ -ሚያሚ- 
ፌልሪዲ ውስጥ በሮዘንሺያሌ ትምህርተ ቤት የባህርና 
የአትሞሰፇሪክ ሳይንስ ዱን ሆኖ አገሌግሎሌ ። ቁርአን ስሇ ባህር 
የገሇፃቸው እርግጠኛ ነገሮችን በአሁን ጊዜ በባህር ውስጥ ስሇ ተገኙ  
ነገሮች ከድክተር  Hay ጋር ውይይት ከተዯረገ በኋሊ እንዱህ ይሊሌ፡- 
       «እንዱህ አይነት ኢንፍርሜሽኖችን እንዯ ቅደስ ቁርአን 

አይነት በቀዯምት መጽሏፌ ውስጥ ተጽፍ መገኘቱ የሚገርም ነው 

። የነዚህ ኢንፍርሜሽኖች ምንጭ ከየት እንዯሆነ የማውቅበት 

መንገዴ የሇኝም ። ነገር ግን እዚህ ሊይ እነዚህ ኢንፍርሜሽኖችና 

ይህን ጥናት ተፇሊስፍ ሇማግኘትና አንዲንዴ የቁርአን አናቅጽን 

                                                 
31

 ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ መሀይም ነበረ መጻፌም ሆነ ማንበብ አይችሌም ነበር ። ነገር 

ግን ባሌዯረቦቹን ቁርአንን እንዱጽፈ ያዛቸው ነበር ።  
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ሇማወቅ መሆኑ በጣም ያስዯስተኛሌ» ። ድክተር Hay ስሇ ቁርአን 
ምንጭ ሲጠየቅ እንዱህ በማሇት መሇሰ፡ 
«ጥሩ የግዴ መሌካም መሆን ያሇበት ይመስሇኛሌ» ። 
5. ድክተር Gerald C. Georinger; በተባበሩት አሜሪካ ዋሽንተን 
በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የሜዴስን ትምህርት ቤት የኮርስ 
ዲይሬክተርና በሴሌ ባይልጂ ዱፓርትመንት የሜዱካሌ 
ኢምቢርዮልጂ ተባባሪ ፕሮፋሰር ነው ። በሳውዱ አረቢያ -ሪያዴ 
ስምንተኛው የሳውዱ ሜዱካሌ ኮንፌረንስ ሲዯረግ ፕሮፋሰር 
Georinger የጥናት ጽሁፈን ሲያቀርብ እንዱህ በማሇት ገሇጸ፡- 
«ጥቅት የቁርአን አናቅጽ የሰው ሌጅን ሙለ ዕዴገት የሚገሌፁ 
የውሁዴ ሴልች ከተዯባሇቁበት ጊዜ ጀምሮ 
በማህፀን(organogenesis) አማካኝነት እስከሚወሇዴ ዴረስ ያሇውን 
አካቷሌ ። ከዚህ ቀዯም እንዱህ አይነቱ ሌዩ ምዝገባ እንዯ 
ክፌፌሌና ሙለ መግሇጫ በግሌጽና በተሟሊ መሌኩ አሌተገኘም ። 
ሁለም ባይሆንም በአብዛኛው ይህ ሙለ መግሇጫ ሇብዙ ዘመናት 
ስሇ ተሇያየ የሰው ሌጅ የጽንስ እስቴጅና የጽንስ ዕዴገት በቀዴሞ 
ሳይንሳዊ ሥነ ጽሁፌ ውስጥ ተጽፍ ተቀምጧሌ» ። 
6. ድክተር ዮሺሂዴ ኮዝ፡- በጃፓን - ቶክዮ - ሆንጎ ውስጥ የቶክዮ 
ዩኒቨርሲቲ ፕሮፋሰርና በጃፓን - ቶክዮ - ሚታካ ውስጥ የብሔራዊ 
ፇሇክ ጥናት ዲይሬክተር ነው ። እንዱህም ይሊሌ፡- 
«በቁርአን ውስጥ እውነተኛ የፇሇክ ጥናት በማግኘቴ በጣም 
ተዯንቅያሇሁ ። በኛ በኩሌ ዘመናዊ የፇሇክ ሳይንትስቶች በጣም 
ትናንሽ የዩኒቨርስ ቁርጭራጮችን አጥንተዋሌ ። በጣም ትንሽ 
ክፌሌን ሇመገንዘብ ብዙ ትግሌ አዴርገናሌ ። ምክንያቱም 
ቴላስኮፖችን በመጠቀም የሰማይን በጣም ጥቅት ፓርቶችን እንጂ 
ማየት አንችሌም ። (ይህም) ሁለንም ዩኒቨርስ(አሇም) ሇማየት 
ሳናስብ ነው ። ስሇዚህ ቁርአንን ካነበብኩና ጥያቄዎችን ከመሇስኩ 
በሗሊ ወዯፉት ዩኒቨርስን መርምሬ ማግኘት የምችሌበት መንገዴ 
ይመስሇኛሌ» ። 
7. ፕሮፋሰር Tejatat Tejasan;-በታይሊንዴ - ችያንግ ማይ ውስጥ 
በችያንግ ማይ ዩኒቨርሲቲ የአናቶሚ ዱፓርትመንት ሉቀመንበር ነው ። 
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ከዚህ ቀዯም ብል በዚሁ ዩኒቨርሲቲ የሜዴስን የኮላጁ ዱን ነበር 
። በሳውዱ አረቢያ - ሪያዴ ስምንተኛው የሳውዱ ሜዱካሌ 
ኮንፌረንስ ሲዯረግ ፕሮፋሰር Tejatat ብዴግ ብል ተነሳና እንዱህም 
አሇ፡- «በመጨረሻዎቹ ሦስት አመታቶች ውስጥ ሇቁርአን ትኩረት 
መስጠት ጀመርኩ ። ከጥናቴና ከዚህ ኮንፌረንስ ከቀሰምኩት 
ዕውቀት  በመነሳት ካሇፈት አሥራአራት ክፌሇ ዘመናት ጀምሮ 
በቁርአን ውስጥ ተመዝግበው የሚገኙ ነገሮች ሁለ የግዴ እውነት 
መሆን አሇባቸው ። ያም በሳይንሳዊ አባባሌ ማስረጃ ሉሆን 
ይችሊሌ ። ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ማንበብና መጻፌ የማይችሌ 
ከመሆኑም ጋር እነዚህን እውነታዎች  ይዞሌን የመጣ መሌዕክተኛ 
መሆን አሇበት ። ያም እንዯ ብርሃን የተገሇፀሇት በዚያ በፇጣሪ 

በኩሌ ነው ። ይህ ፇጣሪ አሎህ መሆን አሇበት ። ስሇዚህ ሊ ኢሊሀ 
ኢሌ-ሎህ ሙሀመዯር-ረሱሇሌ-ሎህ « ከአንዴ አሎህ 
በስተቀር ላሊ በእውነት የሚገዙት አምሊክ የሇም 
ሙሀመዴ የአሎህ መሌዕክተኛ» ነው ። የምሌበት ወቅት 

ይመስሇኛሌ ። በመጨረሻም ስሇዚህ ሌዩና ከፌተኛ የኮንፌረንስ 
ሥርአት የምሥራች ማሇት እወዲሇሁ ። (እዚህ ኮንፌረንስ ሊይ ብዙ 
ጥቅሞችን) ቀስሚያሇሁ ። በሳይንሳዊና ሀይማኖታዊ ነጥብ ብቻ 
ሳየሆን ነገር ግን ታዋቂ ሳይንትስቶችን መገናኘቴና በኮንፌረንሱ 
ከተሳተፈትመካከሌ አዲዱስ ጓዯኞችን መተዋወቄ ሇኔ ትሌቅ ዕዴሌ 
ነው ። እዚህ ቦታ በመምጣት ትሌቁ የቀሰምኩት ነገር ( ሊኢሊሀ 

ኢሌ-ሎህ ሙሀመዯር-ረሱለሌ-ሎህ) እና ሙስሉም መሆኔ» ነው 

።  ከነዚህ በቁርአን ውስጥ ካየናቸው ሳይንሳዊ ተአምሮች ምሳላ 
በኋሊና ከነዚህ ከሳይንትስቶች በኩሌ ከተሰጡ አስተያየቶች በኋሊ 
እነዚህን ጥያቄዎች ራሳችንን  እንጠይቅ ፡- 

   * እነዚህ በተሇያዩ ዘርፍች አሁን የተገኙ ሳይንሳዊ 

ኢንፍርሜሽኖች ካሇፈት አሥራ አራት ክፌሇ ዘመን ጀምሮ 
በቁርአን ውስጥ የተገሇፁት ሁለ ዴንገት የተጠቀሱ ናቸውን ? 

   * ይህንን ቁርአን ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ወይም ማንም ሰው 

መዴረስ / ማዘጋጀት/ ይችሊሌን ? 
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ሉሆን የሚችሇው ብቸኛው መሌስ ይህ ቁርአን ከተባረከው አሎህ 
አንዴ በአንዴ/ ፉዯሌ በፉዯሌ/ የወረዯ ቃሌ ነው ። 
(ሇተጨማሪ መረጃ ስሇ ሳይንሳዊ የቁርአን ተአምሮች   
በኢንተርኔት ፥ጽሁፍች፥መጽሏፌቶችና ቪዱዮ ካሴት የሚከተሇውን 
ዌብ ሳይት ይጎብኙ ፡-www.islam-guide.com/science ወይም 
በመጽሏፈ መጨረሻ በስተጀርባ በኩሌ በሚገሇጹት አንደ ዴርጅት 
ይገናኙን) ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

2-እንዯ ቁርአን ምዕራፍች አይነት አንዴ የቁርአን 

ምዕራፌን እንኳ ሇማዘጋጀት ትሌቅ ፈክክር(ፇተና) 
    ይህን አስመሌክቶ አሎህ/ሱ.ወ/ በሱረቱ አሌበቀራህ ከአንቀጽ 

23-25 ዴረስ እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                   

                      

                 

                

                    ( 

ትርጉሙም 

23-« በባሪያችን (ሙሀመዴ) ሊይ ባወረዴነው (በዚህ 
ቁርአን) ቅንጣት ጥርጣሬ ካሇባችሁ እርሱን የሚመስሌ 
አንዱት «ሱራ» (ምዕራፌ) እንኳ አምጡ ። ከአሎህ 
ውጭ ረዲቶቻችሁን ጥሩ ፣ (ጥርጣሪያችሁ) እውነትን 
ያዘሇ ከሆነ» ። 
24-« (ይህን) መፇፀም ከተሳናችሁ ወዯፉትም መፇፀም 
አትችለም፣መቀጣጠያዋ ሰዎችና ዴንጋዮች የሆነችን 
ሇከሓዱያን የተዘጋጀች እሳት ፌሩ » ። 
25-«(ሙሀመዴ ሆይ!) ሇነዚያ ሊመኑትና ጽዴቅ ተግባራትን 
ሇሚያከናውኑት (ጥንቁቆች) ብስራት ንገራቸው ። ወንዞች 
የሚፇሱባት ገነት ተዘጋጅቶሊቸዋሌ » ። 
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   ካሇፈት አሥራ አራት ክፌሇ ዘመን በፉት ወህይ (ተአምር) 

ቁርአንን ይዞ ከወረዯበት ጊዜ ጀምሮ አቀራረቡ ያማረ፥አንዯበተ 

ርቱዕነቱ፥በአስዯናቂነቱ፥የህግጋት ጥበቡ፥የመረጃ እውነታነቱ፥

ትንቢተ እውነታነቱና ላልችንም የሙለነት ባህርያቶች ያሟሊ  ። 

 አንዴም ሰው አንዱትን የቁርአን ሱራ( ምዕራፌ) ማምጣት 

አሌቻሇም ። 

   ሇግንዛቤ ያህሌ በቁርአን ውስጥ በጣም ትንሿ ምዕራፌ (ሱረቱ 

አሌ-ከውሰር ቁጥር 108 ነው) ።  

 
ይህች ትንሽ ምዕራፌ የተቀናበረችው ከአሥር ቃሊቶች ብቻ ነው ። 

ያም ሆኖ በፌጹም አንዴም ሰው በዴሮ ዘመንም ሆነ አሁንም ይህን 

(ፈክክር )ውዴዴር መጋፇጥ አሌቻሇም ።32  
 

   አንዲንዴ ያሊመኑ አረቦች እነዚያ ሇነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ 

ጠሊት የነበሩት ይህንን ውዴዴር ሇመጋፇጥ ሞከሩ እንዱሁም ነቢዩ 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እውነተኛ ነቢይ አይዯሇም በሚሌ ማስረጃ 

ሇማምጣት ሞከሩ ። ነገር ግን ሳይሳካሊቸው ቀረ ። ይህም 

ሳይሳካሊቸው የቀረው ቁርአን በቋንቋቸውና በአነጋገር ዘይቢያቸው 

ከመውረደም ጋር ነበር ። ምንም እንኳ በነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ዘመን 

አረቦች በጣም አንዯበተ ርቱዕ ቢሆኑም (አሌተሳካሊቸውም)። 

ግጥምን ባማረ ሁኔታ ይገጥሙም ነበር ። እስካሁንም ይህ ግጥም 

ይነበባሌ ። አንባቢውንም ያስገርማሌ ። 
 

                                                 
32

 አሌ-ቡርሃን ፉ ኡለም አሌ-ቁርአን አሌ-ዘርከሺ ፡ ቮሌዩም 2 ገጽ 224 
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3-ስሇ እስሊሙ ነቢይ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ተሌዕኮ 

የመጽሀፌ ቅደስ ትንቢቶች 

 
የመጸሀፌ ቅደስ ትንቢቶች ስሇ ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ተሌዕኮ 

(መናገራቸው) የእስሌምናን እውነታነት የሚያስረደ ናቸው ። 

ያ በመጽሏፌ ቅደስ ሇሚያምኑ ምሳላ ነው ። 

 
 ይህን አስመሌክቶ ነቢዩሊሂ ሙሳ (ሙሴ) በኦሪት ዘዲግም በምዕራፌ 

18 ከአንቀጽ 18-19 እንዱህ ይሊሌ ፡- 

«እግዚአብሔርም አሇኝ ፡- የተናገሩት መሌካም ነው ፥
ከወንዴሞቻቸው መካከሌ እንዯ አንተ ያሇ ነቢይ 
አስነሳሊቸዋሇሁ፥ቃላንም በአፈ አዯርጋሇሁ፥
ያዘዝሁትንም ቃሌ ሁለ ይነግራቸዋሌ፥በስሜም 
የሚናገረውን ቃላን የማይሰማውን ሰው እኔ 
እበቀሌሇታሇሁ ።» 
 

   ከነዚህ አንቀጾች በመነሳት ያ ነቢይ በዚህ ትንቢት በሚከተለት 

ሶስት ባህሪዎች የግዴ መሰየም አሇበት ስንሌ እንቋጫሇን ፡- 

1-እርሱ እንዯ ሙሴ/ ሙሳ/ ይሆናሌ ። 

2-ያ እርሱ ከእስራኤሌ ወንዴሞች በኩሌ ማሇትም ከኢስማኤሌ 

ሌጆች ይመጣሌ ። 
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3-አሎህ/ሱ.ወ/ ቃለን በዚህ ነቢይ የሚያዯርግና እርሱም አሎህ 

ያዘዘውን የሚያውጅ ነው ።  

እነዚህን ሶስት ባህሪዎችን በጣም ጥሌቅ በሆነ መንገዴ እንመርምር ። 
 

-፡ ነቢይ ነትአይ ሙሴ እንዯ. ሀ 
   እንዯ ነቢዩ ሙሴና ነቢዩ ሙሀመዴ(አሇይሂማ አስ-ሰሊም) 

የሚመስለ ሁሇት ነቢያቶችን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው ። 

ሁሇቱም የተሰጣቸው አጠቃሊይ ህግና የህይወት ሥርአት ነው ። 

ሁሇቱም ጠሊቶቻቸውን ተጋፌጠው በተአምር መሌኩ 

አሸንፇዋቸዋሌ ። ሁሇቱም (በህዝባቸው ዘንዴ) እንዯ ነቢይና 

አስተዲዯር ተቀባይነትን አግኝተዋሌ ። ሁሇቱም ጠሊቶቻቸው 

ሉገዴሎቸው ሲያሴሩ ተሰዯዋሌ ። ነገር ግን በነቢዩ ሙሴና 

ሙሀመዴ(አሇይሂማ አስ-ሰሊም) መካከሌ ያሇው መመሳሰሌ 

ከሊይኛው የመመሳሰሌ ነጥቦችና ከላልችም የውሳኔ ነጥቦች ጋር 

አይስማማም ። ሇምሳላ ተፇጥሯዊ ሌዯት ፥ቤተሰባዊ ኑሮ፥ 

እንዱሁም የሙሴ(ሙሳ) ና የሙሀመዴ(አሇይሂማ አስ-ሰሊም) ሞት 

የመሳሰለት ናቸው ። ነገር ግን ኢሳ(ኢየሱስ) /አሇይሂ አስ-ሰሊም/ 

አሌሞተም ። 

   ከዚህም በሊይ የነቢዩሊሂ ኢሳ(ኢየሱስ ) /አሇይሂ አሰሊም/ 

ተከታዮች ኢሳ እንዯ ሙሳና ሙሀመዴ (አሇይሂማ አስ-ሰሊም) 

ከአሎህ ዘንዴ የተሊከ ነቢይ ሳይሆን የአሎህ ሌጅ ነው ብሇው 

ያምናለ ። ሙስሉሞች ግን ኢሳ /ዏ.ሰ/ ነቢይ እንዯሆነ ያምናለ ።  

   ስሇዚህ የመጽሏፌ ቅደስ ትንቢት ነቢዩ ሙሀመዴን እንጂ ኢሳን 

አይጠቅስም ። ምክንያቱም ነቢዩ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ከኢሳ ይሌቅ 

ነቢዩ ሙሳን ይመስሊሌ ። በላሊ በኩሌ በዮሏንስ ወንጌሌ ይሁድች 

ሶስት የተሇያዩ ትንቢቶችን መረጋገጥ ይጠብቁ እንዯ ነበር 

ይስተዋሊሌ ። 

1- የኢየሱስ(ኢሳ)  መምጣት  2- የኤሉያስ/ኢሌያስ/ መምጣት 

3- የነቢዩ መምጣት ። 

እነዚህ በዮሏንስ ሊይ የቀረቡ ሶስት ጥያቄዎች ግሌጽ ናቸው ። 

በዮሏንስ ወንጌሌ በምዕራፌ /1/ ከ19-21 እንዱህ ይሊሌ፡- 
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   «አይሁዲም፡- አንተ ማን ነህ? ብሇው ይጠይቁት ዘንዴ ከኢየሩ 

ሳላም ካህናትንና ላዋውያንን በሊኩበት ጊዜ የዩሏንስ ምስክርነት 

ህ ነው ። መሰከረም አሌካዯምም እኔ ክርስቶስ አይዯሇሁም ብል 

መሰከረ እንኪያስ ማን ነህ? ኤሉያስ ነህን? ብሇው ጠየቁት 

አይዯሇሁም አሇ ። ነቢዩ ነህን? አይዯሇሁም ብል መሇሰ ።  

   በመጽሀፌ ቅደስ ውስጥ የመሸጋገሪያ ጥቅሶችን ያየን እንዯሆነ 

በመሸጋገሪያው በዮሏንስ ወንጌሌ በምዕራፌ /1/ በአንቀጽ 21 ሊይ 

«ነቢይ» የሚለትን ቃሊቶች እናገኛሇን እነዚህ ከትንቢት ጋር 

የተገናኙ ቃሊቶች በኦሪት ዘዲግም በምዕራፌ /18/ በአንቀጽ /15/ 

እንዱሁም በምዕራፌ /18/ በአንቀጽ /18/ ሊይ ተጠቅሰዋሌ ። 

ከዚህም በመነሳት በኦሪት ዘዲግም በምዕራፌ /18/ በአንቀጽ /18/ ሊይ 

የተጠቀሰው የኢየሱስ ክርስቶስን ነብይነት የሚገሌጽ አይዯሇም 

ስንሌ እንቋጫሇን ። 
 

ወንዴሞች ከኢስራኤሌ. ሇ 
   ሇኢብራሂም (አብርሃም) ሁሇት ሌጆች ነበሩት፡- ኢስማኤሌና 

ይስሃቅ (ኦሪት ዘፌጥረት ምዕራፌ21) ኢስማኤሌ የአረብ ህዝቦች 

አያት ሆነ ። ይስሃቅ ዯግሞ የይሁዴ ህዝቦች አያት ሆነ ። 

በትንቢቱ የተነገረሇት ነቢይ ከይሁድች ራሳቸው ሉመጣ አይችሌም 

። ነገር ግን በወንዴሞቻቸው መካከሌ ማሇትም ከኢስማኢሌ ነው ። 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ የኢስማኢሌ ዘር ነው ። እርሱ በርግጥ ይህ ነቢይ 

ነው ።  

በትንቢተ ኢሳያስ በምዕራፌ 42 ከአንቀጽ1-13 ዯግሞ ስሇ አሎህ 

«ምርጥ» ባሪያ ያ የመረጠውና ወዯፉት ህግን ይዞ የሚመጣ 

«መሌዕክተኛ» ይናገራሌ ። በትንቢተ ኢሳያስ በምዕራፌ 42 

በአንቀጽ 4 ሊይ ፡- «በምዴርም ፌርዴን እስኪያዯርግ ዴረስ ያበራሌ 

እንጂ አይጠፊም …» አሥራ አንዯኛው አንቀጽ የሚገሌጸው 

ከቄዲር የዘር ግንዴ የሚጠበቀውን መሌዕክተኛ ነው ። ቄዲር 

የኢስማኤሌ ሁሇተኛ ሌጁና ሇሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ቅዴመ አያት ነው ። 

(ኦሪት ዘፌትረት ምዕራፌ 25 አንቀጽ 13) 
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-ያዯርጋሌ፡ አፌ ነቢይ በዚህ ቃለን አሎህ. ሏ 
    በርግጥ አሎህ ቃለን አስቀምጧሌ (እርሱም ቁርአን አሌ-ከሪም ነው) 

በውነቱ በሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ አፌ ሊይ አዴርጓሌ ። ሇሙሀመዴ 

ቃለን እንዱያስተምረው አሎህ ጂብሪሌን ሊከው ከዚያም 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ከጂብሪሌ እንዯሰማው ሰዎችን ያጽፊቸዋሌ ። 

ስሇዚህ የቁርአን ቃሊቶች የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ቃሌ አይዯለም 

። ከራሱ ሀሳብ የፇሇቀ አይዯሇም ። ነገር ግን በመሌአኩ ጂብሪሌ 

አማካኝነት ነው ። ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ በህይወት እያሇና በቁጥጥሩ 

ሥር ሆኖ ባሌዯረቦቹ (ሶሃባዎቹ) እነዚህን ቃሊት በቃሊቸው 

አንብበው ይዛለ ። በተጨማሪም ይጽፈ ነበር ።  

   በኦሪት ዘዲግም በምዕራፌ 18 በአንቀጽ 19 ሊይ ያሇውን 
ማስተዋሌ ይቻሊሌ  ፡- «በስሜም የሚናገረውን ቃላን 
የማይሰማውን ሰው እኔ እበቀሌሇታሇሁ ።» ይህ ነቢይ 
እርሱ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ነው ። 

(ስሇ ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ተጨማሪ 

መረጃ የፇሇገ ይህንን ዌብ ሳይት ይጎብኝ፡- 

(www.islam-guide.com/mib) 

 

4. የወዯፉት ክስተቶችን የሚጠቅሱ የቁርአን 

አንቀጾችና ከዚያም ቆይተው የተሳኩ 
 
   ቁርአን ከተነበያቸው ክስተቶች ውስጥ አንደ ምሳላ፡- ሮማዎች 

በፏርሺያዎች ከተሸነፈ በሗሊ ከሶስት እስከ ዘጠኝ አመት ባሇ ጊዜ 

ውስጥ ማሸነፊቸው ነው ። ይህንንም አስመሌክቶ አሎህ በቁርአን 

ውስጥ በሱረቱ አር-ሩም ከአንቀጽ 2-4 እንዱህ ይሊሌ ፡- 

 )                 

         ( 
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ትርጉሙ 

2- «ሮማ ተሸነፇች 
3- (ከዏረቢያ) ቅርብ በሆነችው ምዴር /ግዛት/ ውስጥ 
እነርሱ ከተሸነፈ በኋሊ (መሌሰው) ያሸንፊለ ። 
4- በጥቅት አመታት ጊዜ ውስጥ ።» 

 
   እስኪ ስሇነዚህ ጦርነቶች ታሪክ ምን እንዯሚነግረን እንይ ።  

ርዕሱ History of the Byzantine State ፡ በሚሇው መጽሏፌ ሊይ ፡- 

የሮም ወታዯር በአንጿኪያ (Antioch) በ 613 በሏይሌ ተሸነፇ ። 

በዚያም ውጤት ፏርሺያዎች በሁለም አቅጣጫ በፌጥነት ጫና 

አዯረጉ ። በዚያን ጊዜ ሮማዎች ፏርሺያዎችን ያሸንፊለ የሚሌ 

እምነት አንዴም ሰው አሌነበረውም ። ነገር ግን ቁርአን ከሶስት 

እስከ ዘጠኝ አመታት ባሇው ጊዜ ውስጥ ዴሌን እንዯሚቀዲጁ 

ተናግሯሌ ። በ 622 እ.ኤ.አ ሮማዎች ከተሸነፈ ከዘጠኝ አመት በኋሊ 

ሁሇቱ ሀይልች (ሮማዎችና ፏርሺያዎች) በአርሚኒያ ምዴር ሊይ 

ተገናኙ ። ውጤቱም ሮማዎች በፏርሺያዎች ቆራጥ ዴሌን 

ተቀዲጁ ። (ያም ) ሮማዎች ያሸነፈት በ613 እ.ኤ.አ ከተሸነፈ በሗሊ 

ሇመጀመሪያ ጊዜ ነበር ። በዚህ መሌኩ ነበር  አሎህ በቁርአኑ 

የተናገረው ትንቢት ሙለ በሙለ የተረጋገጠው ።  

   እንዱሁም ላልች የወዯፉት ክስቶችን የሚጠቅሱና ከዚያም 

በተግባር የተረጋገጡ አያላ የቁርአን አንቀጾችና የነቢዩ ሙሀመዴ 

(ሰ.ዏ.ወ) ሀዱሶች ይኖራለ ። 

 

5- በነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እጅ የተከሰቱ 

ተአምራቶች 
 

   በርግጥም በአሎህ ፇቃዴ ተአምራቶች በነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ 

ተከስተዋሌ ። እነዚህን ተአምራቶች በብዙ የሚቆጠሩ ሰዎች 

ተመሌክተውታሌ ። ሇምሳላ ያህሌ፡- 
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* ሙሽሪኮች መካ ውስጥ ነቢዩ ሙሀመዴን /ሰ.ዏ.ወ/ ተአምር 

እንዱያመጡ ሲጠየቋቸው የጨረቃ መሰንጠቅን አሳዩዋቸው ። 

(ቡኻሪና ሙሰሉም ዘግበውታሌ) 

* ላሊው ተአምር በነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ጣቶች መካከሌ ውሃ 

መፌሰስ ነበር ። (በዚያን ጊዜ የነቢዩ ባሌዯረቦች/ሶሃቦች/ ውሃ 

ተጠምተው ነበር ) ። በዕቃው ጥቅት ውሃ በስተቀር የሇም ። 

(ሶሃቦችም) ወዯ ነቢዩ ሙሀመዴ በመምጣት በዕቃው ሊይ ያሇው 

ሲቀር ውደዕ ሇማዴረግም ሆነ ሇመጠጥ የሚሆን ምንም ውሃ 

እንዯላሇ ነገሯቸውና ነቢዩ ሙሀመዴም /ሰ.ዏ.ወ/ እጃቸውን 

በዕቃው ውስጥ አስገቡ ። ከዚያም በጣቶቻቸው መካከሌ ውሃው 

መጉረፌ ጀመረ ። ከዚያም እነርሱ (ውሃውን) ጠጡት 

ውደዕም(ሇፀልት) አዯረጉ ። (የዚያን ጊዜ) እነርሱ አንዴ ሺህ 

አምስት መቶ ሶሃቦች ነበሩ ። (ቡኻሪይ ዘግበውታሌ) 

ላልችም ብዙ ተአምራቶች በነቢዩ ሙሀመዴ ተከስተዋሌ ። 

 

6- የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ የኑሮ ህይወት 

ቀሊሌነት 
 

   የነቢዩ ሙሀመዴን/ሰ.ዏ.ወ/ ህይወት ወይም ኑሮ ወዯ ነቢይነት 

ከመሊካቸው በፉትና እንዯ ነብዩ መሌዕክታቸውን ከጀመሩ በኋሊ 

ያሇውን ስናነፃጽር ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ ነቢይ የነበረው ቁሳቁስን፥ 

ትሌቅነትን ወይም ሥሌጣንን ሇማትረፌ ነው የሚሇውን አባባሌ 

አእምሯችን ሉገምተው የማይችሌ መሆኑን እንረዲሇን ። 

   ነቢዩ ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ እንዯ ነቢይ ከመካከሊቸው በፉት ምንም 

የፊይናንስ ችግር አሌነበረባቸውም ። እንዯ ስኬታማና ዝነኛ ነጋዳ 

ጥሩ ገቢ ያስገቡ ነበር ። ሇነቢይነት ከተሊኩ በኋሊ ቁሳቁሳቸው 

እየቀነሰ መጣ ። ያንንም የበሇጠ ግሌጽ ሇማዴረግ እነዚህን ስሇ 

ነቢዩ ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ/ የተነገሩትን ነገሮች እናቅርብ፡- 
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* የነቢዩ ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ/ ባሇቤት አኢሻ/ረ.ዏ/ ሇእህቷ ሌጅ 

ኡርዋ «የእህቴ ሌጅ ሆይ ! በነቢዩ ሙሀመዴ / ሰ.ዏ.ወ/ ቤቶች 

ውስጥ (ሇምግብ ማብሰያ) እሳት ሳይነዴ በሁሇት ወር ውስጥ ሶስት 

/አዲዱስ / ጨረቃዎችን እናያሇን ።» አሇች ። የእህቷ ሌጅም 

«አክስቴ ሆይ ! ምንዴን ነው የሚያኖራችሁ ?» አሌኩኝ ። 

እሷም «ሁሇቱ ጥቁር ነገሮች ፥ቴምርና ውሃ ናቸው ። ነገር ግን 

ከአንሷር የሆኑ የነቢዩ (ሰ.ዏ.ወ) ጎረቤቶች ነበሩ ። (እነዚህ 

ጎረቤቶች) ወተት የሚሰጡ ግመልች ነበራቸው እነርሱም ሇነቢዩ 

ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ ከወተታቸው ይሰጧቸው ነበር።ከዚያም ሇኛ 

ያጠጡን ነበር ።» አሇች ። (ቡኻሪይ ዘግበውታሌ) ። 

 

* አነስ ቢኑ ማሉክ/ረ.ዏ/ እንዱህ አሇ፡- ነቢዩ ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ 

ህይወታቸው እስኪያሌፌ ዴረስ ከጥሩ ደቄት የተጋገረ ዲቦን 

አሊዩም ። 

 

* የነቢዩ ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ ባሇቤት እንዱህ አሇች፡- ነቢዩ 

ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ የሚተኙበት ማቴሪያሌ ከቴምር ዛፌ 

ቅርንጫፌ የተሞሊ የቆዲ ፌራሸ ሊይ ነበር የሚተኙት ።( አህመዴ 

ዘግበውታሌ) 

  

* ከአምር ኢብን አሌ-ሃሪስ ከነቢዩ ሙሀመዴ/ ሰ.ዏ.ወ/ ባሌዯረቦች 

ከአንደ ባወራው ሀዱስ ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- ነቢዩ ሙሀመዴ/ 

ሰ.ዏ.ወ/ ገንዘብም ሆነ ላልች ነገሮችን አሌተውም ። ነጭ 

የሚጋሌቧት በቅሎቸው ፥የጦር መሣሪያቸውና ሇበጎ አዴራጎት 

የተውት ቁራጭ መሬታቸው ሲቀር ። (ነሳኢ ዘግበውታሌ) ። 

    
  ምንም እንኳ የሙስሉሞች ግምጃ ቤት በትዕዛዛቸው ቢሆንም 

መሌዕክተኛው ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ እነዚህን አስከፉ ህይወቶች 

እስኪሞቱ ዴረስ (ችሇው) አሳሌፇዋሌ ። አብዛኛዎቹ የአረብ ዯሴት 

ነዋሪዎች የነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ህይወት ከማሇፈ በፉት ወዯ 
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እስሌምና ገብተው ነበር ። ወዯ ነቢይነት ከተሊኩ ከ18 አመት በኋሊ 

ሙስሉሞች ዴሌን ተቀዲጅተዋሌ ። 

   መሌዕክተኛው/ሰ.ዏ.ወ/ ነቢይነታቸውን ያወጁት ትሌቅነትን 

(ክብርን) ወይም ሥሌጣንን ሇማግኘት ሉሆን ይችሊሌን? ብዙን ጊዜ 

ዯስታና ሥሌጣን ጥሩ ከመመገብ ፥እጅግ ያማረ ሌብስ ከመሌበስ ፥

ዴንቅ ቤተ መንግስትና ጋርድች ጋር የተያያዘ ነው ።ከዚህ ነገሮች 

አንደም በነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ተግባራዊ ይሆናሌን ? 

   ሇጥያቄው መሌስ እንዱሆን የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ የህይወት 

ታሪክ በጥቅቱ ሇመግሇጽ እንሞክራሇን ፡- 

   የነቢይነት ሀሊፉነታቸው ፥አስተማሪነታቸው፥

አስተዲዲሪነታቸውና ዲኝነታቸው እንዲሇ ሆኖ እያሇ ነቢዩ 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ፌየሊቸውን ያሌቡ ነበር ፥ሌብሳቸውን ይሰፈ 

ነበር፥ጫማቸውን ይወሇውለ ነበር፥በቤት ውስጥ ቤተሰባቸውን 

ያግዙ ነበር፣ ዴሃዎችና በሽተኛዎችን ይጠይቁ ነበር ። እንዱሁም 

ባሌዯረቦቻቸውን የምሽግ ቦይ በመቆፇርና አሸዋን ከነርሱ 

በማጓጓዝ (በማንቀሳቀስ) አግዘዋሌ ። የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ 

ህይወት የቀሊሌነትና ትሁት ሞዳሌ ነበር ። (ዘገባው የሙስነዴ 

አህመዴና ሶሂህ አሌ-በኻሪይ ነው ) ። 

   የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ተከታዮች /ሶሃባዎች/ ይወዶቸው፥

ያከብሯቸው እንዱሁም እስከሚያስገርም ዴረስ ይተማመኑባቸው 

ነበር ። ነገር ግን ሁሌ ጊዜ መሌዕክተኛው/ሰ.ዏ.ወ/ መሇኮታዊነት 

ሇአሎህ ብቻ እንጂ ሇእሳቸው እንዲሌሆነ አጠንክረው ያስተምሩ 

ነበር ።  

   ከነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ባሌዯረቦች አንደ የሆነው አነስ ኢብን 

ማሉክ /ረ.ዏ/ እንዱህ አሇ፡- የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ባሌዯረቦች 

ከእሳቸው የበሇጠ አንዴም ሰው አሌወዯደም ።ነገር ግን 

መሌዕክተኛው ወዯ ሶሃባዎቹ በሚመጡ ጊዜ (ከመቀመጫቸው) 

አይነሱሊቸውም ነበር ላልች ህዝቦች ሇታሊቆቻቸው 

እንዯሚያዯርጉት ። (ሀዱሱ የተወራው ከሙስነዴ አህመዴ ነው) ። 

   እስሊም እዚህ ክንዋኔ ከመዴረሱ በፉት ሇረጅም ዘመናት በነቢዩ 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እና በባሌዯረቦቻቸው ስቃይና ስዯት ዯርሶባቸዋሌ ። 
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ከሙሽሪክ ሹማምንቶች (በኩሌ) (ኡትባ) መሌዕክተኛ ሆኖ መጣ 

እንዱህም አሊቸው ፡- «ገንዘብ የምትፇሌግ ከሆነ በቂ ገንዘብን 

እንሰበስብሌሃሇን ። ከዚያም ከኛ የበሇጠ ሀብታም ትሆናሇህ ። 

መሪነትን(ሥሌጣንን) የምትፇሌግ ከሆነ መሪ እናዯርግሃሇን ። ያሇ 

አንተ ውሳኔን አንወስንም ። ንግሥናን የምትፇሌግ ከሆነ ንጉሥ 

እናዯርግሃሇን ።» 

   ሇዚህ ሁለ መሌስ ከነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ የሚጠበቅ የነበረው 

አንዴ ነገር ነበር ይህም ሰዎችን ወዯ እስሌምና መጥራታቸውንና 

ከአሎህ ውጭ ላሊ አጋር አዴርገው እንዲይገዙ የሚያስተሊሌፈትን 

ጥሪ ማቆም(መተው) ነበር ። ይህን ስጦታ ማቅረብ አንዴ አሇማዊ 

ትቅምን ሇሚከተሌ መፇታተን አይሆንምን? ሇነቢዩ 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ይህ ስጦታ ከሙሽሪኮች ሲቀርብሊቸው 

ተከራክረዋሌን? ነቢዩ/ሰ.ዏ.ወ/ ይህንን ስጦታ ያሌተቀበለት ትሌቅ 

ጥቅምን ሇማግኘት የዴርዴር በሩን ክፌት ሇማዴረግ የተጠቀሙት 

እስትራቴጂያዊ ዕቅዴ ነውን? በፌፁም እንዱያውም መሌሳቸው፡- 

(በአሎህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው) እናም 

ሇኡትባ ሱረቱ አሌ-ፈሲሇት ከአንቀጽ 2-4 ያሇውን አነበቡሇት 

እነዚህ አንቀጾች እንዯሚከተለት ናቸው፡- 

 )                  

                     

      ( 

ትርጉሙ 

2- « (ቁርአን) እጅግ በጣም ርህሩህና አዛኝ ከሆነው 
(አምሊክ) የተወረዯ መሌዕክት ነው » ። 
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3- «አንቀጾቹ ግሌጽ የተዯረጉና የተብራሩ የሆነ መጽሏፌ 
ነው ። በዏረቢኛ ቋንቋ (የወረዯ) ቁርአን ነው ። 
ሇሚያውቁ ሰዎች » ። 
4- «አብሳሪና አስፇራሪም ነው ። ይሁንና አብዛኞቹ 
(መሌዕክቱን) ከማስተንተንና ከመተግበር ሸቭተዋሌ ። 
እነርሱም ፇጽሞ አይሰሙም» ። 

    
   በላሊ ጊዜ አጎትየው ወዯ እስሌምና ሰዎችን መስበካቸውን 

እንዱያቆሙ ሲጠይቋቸው መሌስ ሲሰጡ የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ 

መሌስ ቆራጥ ነበር ፡- «አጎቴ ሆይ! ወሎሂ ፀሏይን በቀኝ እጄ 

ጨረቃን ዯግሞ በግራ እጄ ቢያስቀምጡሌኝ አሎህ ዴሌን እስከሚነሳ 

ዴረስ ወይም ሇርሱ በመከሊከሌ እስክሞት ዴረስ ይህን ጉዲይ 

(ሰዎችን ወዯ እስሌምና መጥራት) አሌተውም አለ ።33
  

   ሙሀመዴን/ሰ.ዏ.ወ/ ና ባሌዯረቦቻቸውን ሇአሥራ ሶስት አመት 

ማሰቃየትና ማሳዯዴ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሙሽሪኮች ብዙ ጊዜ 

ነቢዩ ሙሀመዴን/ሰ.ዏ.ወ/ ሇመግዯሌ ሙከራ አዴርገዋሌ ። አንዴ 

ጊዜ ትሌቅ ቋጥኝ በራሳቸው በመጣሌ ሇመግዯሌ ሙከራ አዴርገዋሌ 

። በላሊ ጊዜ ምግባቸውን በመርዝ በመበረዝ ሇመግዯሌ ሙከራ 

አዴርገዋሌ ።34
 ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እነዚህን የህይወት ስቃይና 

መስዋዕት የተቋቋሙበት ምክንያት ምንዴን ነው? ከዚህም በሊይ 

ትሐትነታቸውና መሳፌንትነታቸው ያ በታሊቅ ክብራቸው ጊዜ 

ያሳዩት በምን ሉገሇጽ ይችሊሌ? (ታዱያ) ስኬታቸውን 

(ያገኙት)በብሌህነታቸው ሳይሆን በአሎህ ዕርዲታ ብቻ እንዯሆነ ጽኑ 

እምነት ነበራቸው ። ሥሌጣን ሇጠማውና እኔ እኔ ሇሚሌ ሰው 

(ክብርን ሇሚወዴ ሰው) እነዚህ ባህሪዎች ሉሆኑ ይችሊለን? 

 

                                                 
33

 አሌ-ሲረቱ አሌ-ነበዊያህ ኢብን ሂሻም ቮሌዩም 1 
34

 አሌ-ሲረቱ አሌ-ነበዊያህ ኢብን ሂሻም ቮሌዩም 1 
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7-እስሌምና እየተስፊፊ መምጣት 
 

   በዚህ ምዕራፌ መጨረሻ የእስሌምናን እውነተኛነት 

የሚያመሇክቱ ነገሮችን መግሇጽ አስፇሊጊ ምክንያት ነው ። 

እስሌምና በተባበሩት አሜሪካና በአሇም አጠቃሊይ በመስፊፊት 

ፇጣን ሀይማኖት እንዯሆነ በዯንብ ይታወቃሌ ። ሚከተለት 

አንዲንዴ ነጥቦች የእስሌምናን ሀይማኖት መስፊፊት የሚያመሇክቱ 

ናቸው ። 

 

* «ኢስሊም በአሜሪካ ውስጥ ካለ ሀይማኖቶች በፌጥነት የሚስፊፈ 

ሀይማኖት ነው ።ሇብዙ ህዝቦች መሪና ዏምዯ ጽኑ ሆኗሌ (Hillary 

Rodham Clinton)…» ልስ አንጀሇስ ታይምስ ጋዜጣ…
35  

 

* « ሙስሉሞች በአሇም ሊይ በፌጥነት የሚስፊፈ (Growing) 

ግሩፖች ናቸው ።» (The population Reference Bureau, USA 

today)36  

* «...እስሌምና በዚህ ሀገር በፌጥነት ከሚስፊፈ ሀይማኖቶች ነው ። » 

(Geraldine Baum, Newsday Religion Writer, Newsday)37  

* «እስሌምና በአሜሪካ ውስጥ በፌጥነት የተስፊፊ ሀይማኖት ነው ።» 

… (Aril. Goldman)…ኒዮርክ ታይምስ ጋዜጣ…
38

    

                                                 
35

 Larry B.Stammer, times Religion Writer, «First lady Breaks Ground with 

Muslims» Los Angeles times, home Edition part B May 31, 1996, p3 

 
36

 Timothy Kenny «Elsewhere in the world, » USA today, Final Edition, News 

section February 17, 1989, p 4a      
 

37
 Geraldine Baum «For love of Allah» Newsday, Nassau and Suffolk Edition, 

March 7, 1989 p, 4  

 
38

 Aril. Goldman, «Main stream Islam rapidly Embranced by Black Americans, » 

New York Times, Late city Final Edition February 21, 1989, p.1 
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ይህ የእስሌምና በይፊ መስፊፊት የሚያመሇክተው እስሌምና 

በእውነቱ ከአሎህ ዘንዴ የመጣ መሆኑ ነው ። እነዚህ በብዙ 

የሚቆጠሩ አሜሪካዎችና የላልች የተሇያዩ ሀገር ህዝቦች ወዯ 

እስሌምና ሀይማኖት የገቡት እስሌምና ትክክሇኛ መሆኑን 

ጠንቅቀው ሳያስቡና በጥሌቅ ሳያሰሊስለ ነው ብል መገመት 

የማይመስሌ ነው ። እነዚህ እምነቱን የተቀበለ የተሇያየ ሀገር 

ህዝቦች ሳይንትስቶች ፥ፕሮፋሰሮች፥ፇሊስፊዎች፥ጋዜጠኞች፥

አክተሮችና አትላቶች ናቸው ። 

   በዚህ ምዕራፌ የተገሇፁ እውነታዎች ቁርአን የአሎህ ቃሌ 

መሆኑና ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ በእውነት ከአሎህ ዘንዴ የተሊኩ 

መሌዕክተኛ ፣ እንዱሁም እስሌምና ፌጹም ከአሎህ የሆነ ሀይማኖት 

መሆኑን የሚገሌፁሌን አንዲንዴ ማስረጃዎች ናቸው ። 
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ክፌሌ ሁሇት  

ትሩፊቶች የእስሊም አንዲንዴ 
   እስሌምና ሇግሇሰብና ህብረተሰቡ ብዙ ረዴኤቶችን ይሰጣሌ ። 

ይህ ምዕራፌ በእስሌምና አማካኝነት ግሇሰቡ የሚጠቀማቸውን 

ጥቅሞች እንዯ ሚከተሇው ይገሌጻሌ ፡- 
 

1- ዘሊሇማዊ የጀነት በር 
 

   አሎህ /ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-በቀራህ በአንቀጽ 25 

ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

)               

         ( 

ትርጉሙ 

25- « (ሙሏመዴ ሆይ!) ሇነዚያ ሊመኑትና ጽዴቅ 
ተግባራትን ሇሚያከናውኑት (ጥንቁቆች) ብስራት ንገራች 
ወንዞች የሚፇሱባት ገነት ተዘጋጅቶሊቸዋሌ» ። 
 
   እንዱሁም አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ሀዱዴ 

በአንቀጽ 21 ሊይ እንዱህ    ይሊሌ፡- 

 )                  

           …( 

ትርጉሙም 

21- «የጌታችሁን ምህረትና ስፊቷ እንዯ ሰማይና ምዴር 
ስፊት የሆነውን ገነት ሇመጎናፀፌ ተሽቀዲዯሙ ። 
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ሇነዚያ በአሎህና በመሌዕክተኛው ሊመኑት ተዘጋጅታሇች ።» 
    

   መሌዕክተኛው /ሰ.ዏ.ወ/ እንዱህ አለን ፡-«እኔ ከገሀነም 

የሚወጡትን የመጨረሻ የገሀነም ሰዎችን አውቃሇሁ ። አንዴ ሰው 

ከገሀነም በአፌጥሙ ተገሌብጦ ይወጣሌ ። (ይህን ሰው) አሎህ 

/ሱ.ወ/ እንዱህ ይሇዋሌ፡- ሂዴ ወዯ ገነት ግባ፥ወዯ ገነት ይመጣና 

የሞሊች ትመስሇውና ይመሇሳሌ ። እንዱህም ይሊሌ፡- ጌታዬ ሆይ 

(ገነቷ) ሞሌታ አገኘኋት ፥አሎህም ሂዴ ወዯ ገነት ግባ ይሇዋሌ ወዯ 

ገነቷ ይመጣና የሞሊች ትመስሇውና ይመሇሳሌ ። እንዱህም  

ይሊሌ፡- ጌታዬ ሆይ ! ሞሌታ አገኘኋት (ሲሌ) ሂዴ ወዯ ገነት ግባ 

ሊንተ የአደንያን አሥር የሚሆኑ ገነቶች አለሌህ ይሇዋሌ ።» 

(ሏዱሱን ቡኻሪይ ዘግበውታሌ)  
    
   መሌዕክተኛው /ሰ.ዏ.ወ/ እንዱህ ይሊለ፡- «በአሎህ መንገዴ 

ጂሃዴ ጠዋት ወይም ማታ መውጣት ከአደንያና በውስጧ ካለ 

ነገሮች (ሁለ )የተሻሇ ነው ። ከናንተ የአንዲችሁ ቀስት ክፌተት 

ወይም በገነት ውስጥ የአንዴ እግር ቦታ ከአደንያና በውስጧ ካለ 

ነገሮች ሁለ የተሻሇ ነው ። » (ሀዱሱን ቡኻሪና ሙስሉም 

ዘግበውታሌ) ። 

   አሁንም እንዱህ ይሊለ፡- አሎህ /ሱ.ወ/ እንዱህ አሇ፡- 

«ሇመሌካም ባሪያዎቼ አይን አይታ የማታውቀውን ጆሮ ሰምቶ 

የማያውቀውን በሰው ሌጅ አእምሮ ታስቦ የማይታወቀውን 

አዘጋጅቼሇታሇሁ ። » (ሀዱሱን ቡኻሪይ ዘግበውታሌ) ። 

   መሌዕክተኛው /ሰ.ዏ.ወ/ ከገነት ሰዎች አንደ በአሇም ሊይ በጣም 

ችግረኛ ሰው ሆኖ ያመጡትና በገነት ውስጥ (የአሎህን ፀጋ) 

ያስነኩታሌ ። እንዱህም ይባሊሌ፡- «አንተ የአዯም ሌጅ ሆይ ! 

ችግር አጋጥሞህ ያውቃሌ? መከራን አሳሌፇህ ታውቃሇህ ? 

እርሱም  ወሎሂ(በአሎህ እምሊሇሁ) ጌታዬ ሆይ ! ችግር ዯርሶብኝ 

አያውቅም ። መከራም አጋጥሞኝ አያውቅም ። » (ሀዱሱን 

ሙስሉም ዘግበውታሌ) ። 

   ወዯ ገነት ስትገባ ያሇ ህመም ወይም ያሇ ሀዘን ወይም ያሇ ሞት 

በጣም ዯስተኛ ሆነህ ትኖራሇህ  ። ዘሊሇማዊ ኑሮ ትኖራሇህ ። 
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ይህን አስመሌክቶ አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኒሳእ 

በአንቀጽ 57 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 )              

                          

     ( 

ትርጉሙ 

57- «እነዚያን ያመኑትንና መሌካም ተግባራትን 
የፇፀሙትንም ከሥሮቻቸው ወንዞች የሚፇሱባቸውን 
ገነቶች በእርግጥ እናስገባቸዋሇን ።ከውስጣቸውም ዝንተ 
አሇም ይኖራለ ። ሇነርሱ ከውስጣቸው ንጹሓን ሚስቶች 
ይኖራቸዋሌ ። ዘውትር የሚጠሇለበት ጥሊ ውስጥም 
እናስገባቸዋሇን ። 

 

ስሇ ጀነት ወይም ከሞት በኋሊ ስሊሇው ህይወት የበሇጠ መረጃ 

እባክዎ ይህንን ዌብ ሳይት ይጎብኙ፡- 

guide.com/herafter-www.islam 
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2- ከገሀነም እሳት መዲን 
   አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኢምራን በአንቀጽ 91 

ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                    

                   

     (  

ትርጉሙ 

91- «እነዚያ የካደትና ክህዯት ውስጥ እንዲለ የሞቱት 
ከነርሱ አንዲቸው (ራሱን ከቅጣት ሇማዲን) ምዴርን 
የሚሞሊ ወርቅ ቤዛ ቢያቀርብ ተቀባይነት የሇውም ። 
(ከአሎህ ቅጣት የሚያዴናቸው አንዴም) ረዲት አያገኙም ። 
    

   ስሇዚህ ገነትን ሇመግባትና ከገሀነም ሇመዲን አንዴ ዕዴሌ ነው ። 

ምክንያቱም አንዴ ሰው ከሀዱ ሆኖ ከሞተ እንዯገና ሇማመንና 

ወዯዚህ አሇም ሇመመሇስ ላሊ ዕዴሌ የሇውም ። አሎህ/ሱ.ወ/ 

ይህን አስመሌክቶ በቁርአን ውስጥ የትንሳኤ ቀን ሇከሀዱዎች ምን 

እንዯሚከሰትባቸው በሱረቱ አሌ-አንኣም በአንቀጽ 27ሊይ እንዱህ 

በማሇት ጠቅሶታሌ ፡- 

                      

               

ትርጉሙም 

27- «ከእሳት ሊይ እንዱቆሙ በተዯረጉ ጊዜ 
(ሁኔታቸውን) ብታይ ኖሮ (ትዕይንቱ በጣም ይዘገንንህ ነበር) 
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(ወዯ ምዴረ ዒሇም) ብንመሌስ (እንዳት መሌካም ነው) 
የጌታችንን አናቅጽ አናስተባብሌም ፥በአማኞችም እንሆን 
ነበር ።» ይሊለ ። 
ሇአንዴም ሰው ንሳህ እንዱገባ ሁሇተኛ ዕዴሌ አይሰጠውም ። 
   የአሎህ መሌዕክተኛ /ሰ.ዏ.ወ/ «የትንሳኤ ቀን ከገሀነም ሰዎች 

አንደን በአሇም ሊይ ዯስተኛ የነበረ ሰውን ያመጡትና አንዴ ጊዜ 

በገሀነም ውስጥ ያስነኩትና ከዚያም የአዯም ሌጅ ሆይ ! መሌካም 

ነገርን አይተህ ታውቃሇህ ን? መሌካም ፀጋን አሳሌፇህ 

ታውቃሇህን ? ይባሊሌ ። እርሱም ጌታዬ ሆይ ! በፌጹም አሊውቅም 

።» ይሊሌ ። (ሀዱሱን ሙስሉም ዘግበውታሌ) ።  
 

3-እውነተኛ ዯስታና ውስጣዊ ሰሊም 
 

   ቀጣይ ሇሆነውና ሇዚህ ዒሇም ፇጣሪ በመሸነፌ እውነተኛ 

ዯስታና መንፇሳዊ ሰሊምን ማግኘት ይቻሊሌ ። ይህን አስመሌክቶ 

አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አር-ራዕዴ በአንቀጽ 28 ሊይ 

እንዱህ ይሊሌ፡- 

 )                    

      ( 

ትርጉሙ 

28- «እነዚያ ያመኑትን፥ሌቦቻቸውም አሇህን 
በማስታወስ የሚረኩትን (ይመራሌ) ። አዋጅ ሌቦች 
አሊህን በማስታወስ ይረካለ ።» 
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በላሊ በኩሌ ከቁርአን የምርቅ ሰው በዚህ አሇም ሊይ ችግረኛ ሆኖ 

ይኖራሌ ። ሇዚህም ማስረጃ አሎህ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አጥ-

ጧሀ በአንቀጽ 124 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 )                  

       (  

ትርጉሙም 

124- «ግና ከመሌዕክቴ ያፇገፇገ ህይወቱ ጭንቅ የበዛበት 

ይሆናሌ ። በትንሳኤ ቀንም እውር አዴርገን 

እንቀሰቅሰዋሇን ።» 
    
ይህም አንዲንዴ ሰዎች ምን ያህሌ ራሳቸውን እንዯሚያጠፈ ነው 

የሚገሌፀው ። ምንም እንኳ ማቴርያሌ ተመቻችቶሊቸው ቢሆንም 

። ሇምሳላ ፡ Cat Stevens ተመሌከት (ይህ ሰው) (በአሁኑ ጊዜ 

ሰሌሞ ስሙ ዩሱፌ አሌ-ኢስሊም ሆኗሌ) ። ከዚህ ቀዯም ታዋቂ 

የፖፕ ዘፊኝ ነበር ። አንዲንዴ ጊዜ በአንዴ ላሉት ውስጥ ከ150,000 

ድሊር በሊይ ያገኝ ነበር ። እስሌምናን ከተቀበሇ በኋሊ በማቴሪያሌ 

ክንውን ያሊገኘውን እውነተኛ ዯስታና ሰሊምን አገኘ ። ወዯ 

እስሌምና የገቡ ሰዎችን ታሪክ ሇማንበብ ከፇሇክ የሚከተሇውን 

ዌብ ሳይት ጎብኝ ወይም «ሇምን እስሌምና ብቻ የኛ ምርጫ ሆነ» 

www.islam-guide.com/stories  
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(Why Islam our only choice) በዚህ ዌብ ሳይት ይህን መጽሏፌ 

ስሇነዚያ ሰዎች ሀሳብና ስሜት ታነባሇህ ። እነዚያ የተሇያዩ ሀገር 

ሰዎች የተሇያየ አስተዲዯግና የትምህርት ዯረጃ ያሊቸው ናቸው ። 
 

4- ወዯ አሎህ ንሰሀ በመግባት ያሇፈትን 

ወንጀልችን በሙለ መማር 
 

   አንዴ ሰው እስሌምናን ከተቀበሇ አሎህ/ሱ.ወ/ ያሇፇውን 

ወንጀሌና መጥፍ ተግባር ይምረዋሌ ። 

   አንዴ አምር ኢብኑሌ-ዒስ /ረ.ዏ/ የሚባሌ ሶሃባ ወዯ ነቢዩ 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ መጣና ቀኝ እጆን ዘርጉሌኝ ቃሌ ኪዲንን 

እገባልታሇሁ አሊቸው ። ቀኝ እጃቸውን ሲዘረጉ እጄን ወዯኋሊ 

አዯረኩኝ (ከመጨበጥ ተቆጠብኩኝ) ። ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ 

(አምሩ ሆይ! ምን ሆንክ?) አለት ። እርሱም (ከመጨበጤ በፉት) 

ቅዴመ ግዳታ ሇማዴረግ ፇሌጌ ነው አሇ ። ነቢዩ 

ሙሀመዴም/ሰ.ዏ.ወ/ (በምን ቅዴመ ግዳታ ታዯርጋሇህ?) አለት ። 

አምርም ማርታ እንዱዯረግሌኝ ነው አሇ ። ነቢዩ ሙሀመዴም 

እስሌምና የበፉት ወንጀሌን እንዯሚሰርዝ አታውቅምን? አለት ። 

(ሀዱሱን ሙስሉም ዘግበውታሌ) ።  
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ሶስት ክፌሌ 

ዕውቀት አጠቃሊይ እስሌምና ስሇ 

 

* እስሊም ምንዴን ነው? 
   የእስሌምና ሀይማኖት ሲባሌ በመጨረሻው ነቢይ ሙሀመዴ 
/ሰ.ዏ.ወ/ ሊይ የወረዯውን ወህይ አምኖ መቀበሌ ማሇት ነው ። 

 

* መሠረታዊ እምነት በእስሊም 

ማመን በአሎህ -1 
   ሙስሉም በአሎህ አንዴነትና ብቸኝነት ያምናሌ ። ያ ሌጅና አጋር 

የላሇው የሆነ ከርሱ በስተቀር ሇማንም እንዱመሇክ መብት 

የሇውም ። እርሱ እውነተኛ አምሊክ ነው ። ላልች አምሊካዊ 

ጠባዮች በሙለ ስህተቶች ናቸው ። ሇአሎህ /ሱ.ወ/ መሌካም 

ስሞችና ፌጹም የተሟለ ባህሪዎች አለት ። ማንም በአምሌኮትም 

ሆነ በባህሪ አይጋራውም ። ይህን አስመሌክቶ አሎህ/ሱ.ወ/ 

በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኢኸሊስ ራሱነ እንዱህ በማሇት 

ይገሌጻሌ ፡- 

)                      

           ( 

ትርጉሙ 

1- በሌ፡-« እርሱ አሎህ ዘንዴ ነው ። » 
2- «አሊህ (የፌጡራን) የበሊይ ገዢና መጠጊያ ነው። »  
3- « አሌወሇዯም ፥አሌተወሇዯምም ።»  
4- «አንዴም ቢጤ የሇውም ።» 
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   ማንም እርዲታ መጠየቅ ፥መተናነስና ሇርሱ መጸሇይ የሚገባው 

ወገን የሇም ። ነገር ግን ያ ሁለ ሇአሎህ ነው ። 

 
   ፌጹም ሀይሌ ያሇው አሎህ ብቻ ነው ። ፇጣሪ፥ንጉስና በአሇም 

ውስጥ ባሇ ነገር ሊይ ሁለ ቋሚ ነው ። እርሱ ነገሮችን ሁለ 

ይቆጣጠራሌ ። እርሱ ከፌጡራኖች ከአንደም አይፇሌግም ። 

ፌጡራኖች ሁለ ሇሚፇሌጉት ነገር  የሚመኩት በርሱ ነው ። እርሱ 

ሰሚ፥ተመሌካችና አዋቂ ነው ። ዕውቀቱ ሁለንም ነገሮች ያካበበ 

ነው ። በግሌጽም ሆነ በዴብቅ፥ህዝባዊም ሆነ ግሊዊ፥ እርሱ 

የሊቀው(ጌታ) የተከሰተውንም ሆነ ወዯፉት የሚከሰተውን 

እንዱሁም እንዳት እንዯሚከሰት ያውቃሌ ። በአሇም ሊይ ያሇ ነገር 

ሁለ ከርሱ ፇቃዴ ውጭ አይከሰትም ። አሎህ የፇቀዯው ይሆናሌ 

ያሌፇቀዯው አይሆንም ። የርሱ ፌሊጎት ከፌጡራኖች ፌሊጎት 

በሙለ የበሇጠ ነው ። እርሱ ከሁለም ነገሮች የበሇጠ ሀይሌ አሇው 

። እርሱ በሁለም ነገር ቻይ ነው ። እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም 

አዛኝና ጠቃሚ ነው ። ከነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱስ አንደ 

እንዯሚገሌፀው አሎህ/ሱ.ወ/ ሇፌጡራኖቹ እናት ሇሌጇ 

ከምታዝነው በሊይ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ። (ሀዱሱን ሙሰሉም 

ዘግበውታሌ) ።  

አሎህ/ሰ.ዏ.ወ/ ከብዯሊና ጭካኔ የራቀ ነው ። በሥራውና በትእዛዙ 

ጥበበኛ ነው ። አንዴ ሰው አንዴን ነገር ከአሎህ ከፇሇገ ማንንም 

ከርሱ ጋር እንዱያማሌዯው ሳይጠይቅ በቀጥታ አሎህን መጠየቅ 

ይችሊሌ ።  
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   አሎህ እየሱስ አይዯሇም እየሱስ ዯግሞ አሎህ አይዯሇም ።
39እንዱያውም እየሱስ ራሱ ይህን አባባሌ ተቃውሞታሌ ። ይህን 

አስመሌክቶ አሎህ/ሱ.ወ/ በሱረቱ አሌ-ማኢዲ በአንቀጽ 72 ሊይ 

እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                   

                 

                        

        (  

ትርጉሙም 

72- «አሎህ የመርየም ሌጅ አሌመሲህ ነው ።» ያለ 
በእርግጥም ካደ ። አሌ-መሲህ ፡- «የእስራኤሌ ሌጆች 
ሆይ! ጌታዬንና ጌታችሁን (በብቸኝነት) አምሌኩ ። እነሆ! 
በአሎህ የሚያጋራ አሎህ ገነትን እርም አዴርጎበታሌ 
መኖሪያው እሳት ነው ። በዲዮችም ረዲቶች የሎቸውም ።
» ብሎሌ ። 

 
   አሎህ ሥሊሴ አይዯሇም ። ሇዚህም ማስረጃ አሎህ በቁርአን 

ውስጥ በሱረቱ አሌ-ማኢዲ ከ73- 75 እንዱህ ይሊሌ፡- 

                                                 
39

 የሇንዯኑ አሶሼትዴ ፕሬስ በጁን 25- 1984(እንዱህ በማሇት አስታወቀ) አብዛኛ የወንጌሌ 

ጳጳሶች ፡-«ክርስትያኖች እየሱስን ጌታ ነው ብሇው ማመናቸው የግዴ አይዯሇም ።» አለ 

። የጳጳሶች ቁጥራቸው እንጊሉዝ ውስጥ ከሚገኙ 39 ጳጳሶች 31 ነበሩ ። ከ31 ጳጳሶች 19 

እየሱስ «የአሎህ ከፌተኛ ወኪሌ » ነው ብል ማመን ይበቃሌ ብሇዋሌ ። 
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)                      

                

                  

                  

                      

                

      (   

ትርጉሙ 

73- « አሊህ የሦሥት አንዴ ሦስተኛ ነው ።» ያለም 
በእርግጥ ካደ ። ከአንዴ አምሊክ ውጭ ላሊ አምሊክ 
የሇም ። ከሚለት ነገር ባይታቀቡ ከመካከሊቸው እነዚያን 
የካደትን አሳማሚ ቅጣት ያገኛቸዋሌ ።» 
74- « ወዯ አሊህ በንስሏ አይመሇሱምና ምህረትን 
አይጠይቁትምን? አሊህ መሓሪ አዛኝ ነው ።» 
75- « የመርየም ሌጅ አሌመሲሕ ከርሱ በፉት እንዲሇፈት 
(ላልች) መሌዕክተኞች እርሱም መሌዕክተኛ እንጂ ላሊ 
አሌነበረም ። እናቱ እውነተኛ ሴት ናት ። ሁሇቱም 
ምግብ ይመገቡ ነበር ። አንቀጾችን እንዳት 
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እንዯምናብራራሊቸው አስተውሌ ። (ከእውነት) እንዳት 
እንዯሚሸሹም አስተውሌ ።» 
     
አሎህ ፌጡራንን ከፇጠረ በሰባተኛው ቀን ሊይ አረፇ፥ ያ እርሱ 

ከመሌአኮች ከአንደ ጋር ታገሇ፥እርሱ በሰው ዘር ሊይ የሚያሴር 

ምቀኛ ነው የሚባለትን አባባልች እስሊም (አጥብቆ) ይቃወማሌ ። 

እንዱሁም ማንኛውንም የሰው ፍርም ሇአሎህ ስያሜ አዴርጎ 

መስጠት እስሌምና ይቃወማሌ ። ይህ ሁለ ክህዯት ሆኖ ይታሰባሌ 

። አሎህ የበሊይ ነው ። የሊቀው አሎህ ከጎዯል ነገሮች ሁለ የራቀ 

ነው ። የጠራው( አሎህ) አያንገሊጀውም አይተኛምም ።  

   በአረቢኛ (አሎህ) የሚሇው ቃሌ ፡- አምሊክ(አንዴና እውነተኛ 

ጌታ አሇምን ሁለ የፇጠረ ነው ) ። ይህ (አሎህ) የሚሇው ቃሌ 

ሇጌታ(አምሊክ) ስሙ ነው ። የአረቢኛ ተናጋሪዎች የሚጠቀሙት 

ነው ። የአረብ ሙስሉሞችም ሆነ ክርስቲያኖች ። ይህ ቃሌ 

አንደን ፇጣሪ ጌታ በስተቀር ላሊ ነገርን ሇመግሇጽ 

አይጠቀሙበትም ። ይህ ቃሌ በቁርአን ውጥ ከ2150 ጊዜ በሊይ 

ተጠቅሷሌ ። በአራማይክ(Aramaic) ይህ ከአረቢኛ ቋንቋ ጋር 

ግንኙነት አሇው ። ነቢዩሊሂ ኢሳ(ኢየሱስ) /ዏ.ሰ/ በንግግራቸው 

የሚጠቀሙት ቋንቋ ነበር ።40 ጌታ የሚሇው ቃሌ አሎህ የሚሇውን 

ይጠቅሳሌ ።  

 

2- በመሌአኮች ማመን 
   ሙስሉሞች በመሌአኮች ያምናለ ። እነርሱ የተከበሩ ፌጡራንና 

አሎህን ብቻ የሚገዛና ከርሱ ትዕዛዝ ውጭ የማይሰሩ መሆናቸውን 

ያምናለ ። ከመሌአኮች አንደ ጂብሪሌ(ገብሪኤሌ) ነው ። ያ 

ቁርአንን ሇነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ያወረዯ ነው ።  

 

 

 

                                                 
40

 NIV Compact Dictionary of the Bible , Douglas p.42 
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3- ከሰማይ በወረደ መጽሏፌቶች ማመን 
   ሙስሉሞች አሎህ በመጽሏፌቶች ራዕይን ወዯ መሌዕክተኛዎች 

ሇሰው ሌጅ እንዯ ማስረጃና እንዯ ስጦታ አዴርጎ ሌኳሌ ብሇው 

ያምናለ ። ከነዚህ መጽሏፌቶች ውስጥ ሇነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ 

ያወረዯው ቁርአን ነው ። አሎህ /ሱ.ወ/ ቁርአንን ከማዛባትም ሆነ 

ከመሰረዝ ከመዯሇዝ እንዯሚጠብቀው ዋስተና ገብቶሇታሌ ። 

አሎህ /ሱ.ወ/ በሱረቱ አሌ-ሂጅር በአንቀጽ 9 ሊይ እንዱህ ይሊሌ ፡- 

 

 )               ( 

 

ትርጉሙ 

9- «መሌዕክቱን ያወረዴነው እኛ ነን ። (ከመበከሌም) 
በእርግጥ እንጠብቀዋሇን ።» 

 

4- በነቢያቶችና መሌዕክተኞች ማመን 
   ሙስሉሞች በነቢያቶችና በመሌዕክተኞች ከአዯም ጀምሮ ኑህን 

ኢብራሂምን፥ኢስማኢሌን፥ኢስሏቅን፥ያዕቁብና ኢሳን ጨምሮ 

(አሎህ ሰሊም በነርሱ ሊይ ያውርዴና ) በሁለም ያምናለ ። ነገር ግን 

ከነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ወዯ ሰዎች የተሊከው የመጨረሻው 

የአሎህ መሌዕክት ዘሊሇማዊ መሌዕክትን የሚያረጋግጥ ነው ። 

ሙስሉሞች ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ መጨረሻ የሊካቸው ነቢይ 

መሆናቸውን ያምናለ ። አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ 

አሌ-አህዛብ በአንቀጽ 40 ሊይ እንዯሚከተሇው ይገሌጽሌናሌ ። 

 )                      

           (   
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 ትርጉሙ 

40- «ሙሀመዴ ከወንድቻችሁ መካከሌ የአንደም አባት 
አይዯሇም ። ግና (እርሱ) የአሎህ መሌዕክተኛና የነቢያት 
መቋጫ ነው ። አሊህ ሁለንም ነገር ዏዋቂ ነውና ። 
 

   ሙስሉሞች ነቢያቶች በሙለ ፌጡራን ሰዎች እንዯሆኑ ያምናለ 

። እንዱሁም ከነዚያ ነቢያቶች አንዲቸውም  ከአሎህ ባህሪዎች 

የመሇኮታዊ ባህሪነት የሇባቸውም ። 

5- በመጨረሻው ቀን ማመን 
   ሙስሉሞች በመጨረሻው ቀን (ሰዎች ከቀብር የሚቀሰቀሱበት 

ቀን) ያምናለ ። የዚያን ቀን ሰዎች በሙለ ይቆማለ ። አሎህ 

በእምነታቸውና በሥራቸው መሰረት ይመረምራቸዋሌ ። 

6- በቀዴር ማመን 
   ሙስሉሞች በቀዴር ያምናለ ። ነገር ግን ይህ በቀዴር ማመን 

ሲባሌ ሇሰው ሌጆች የፌሊጎት ነፃነት የሊቸውም ማሇት አይዯሇም ። 

እንዱያውም ሙስሉሞች አሎህ ሇሰው ሌጅ የፌሊጎት ነፃነት 

እንዯሰጠው አረጋግጠው ያምናለ ። ያ ማሇት ትክክሇኛውን ወይም 

ስህተቱን የመምረጥ መብት አሊቸው ። ነገር ግን እነርሱ 

በመረጡት ነገር ሀሊፉነቱን ይወስዲለ ። በቀዴር ማመን አራት 

ነገሮችን ያካትታሌ ፡- 
 

1- አሎህ/ሱ.ወ/ ሁለን ነገር ያውቃሌ ። ማሇትም የተከሰተውንም 

ሆነ ወዯፉት የሚከሰተውን ሁለ ያውቃሌ ። 

2- አሎህ ሁለን ነገር የተከሰተውንም ሆነ ወዯ ፉት የሚከሰተውን 

መዝግቧሌ ። 

3- አሎህ ያሇው ይሆናሌ ያሊሇው ነገር አይሆንም ። 

4- አሎህ የሁለም ነገር ፇጣሪ ነው ።  

(ሇበሇጠ መረጃ ስሇ መሰረታዊ እምነት በእስሊም እባኮ! ዌብ ሳይቱን 

uide.com/beliefs-www.islamg -ይጎብኙ፡ 
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* ሇእስሌምና ከቁርአን ውጭ ላሊ የተቀዯሰ ምንጭ 

አሇውን? 

 
   አዎ እርሱም የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሱና ነው ። (ንግግራቸው 

፥ሥራቸው፥ያጸዯቁት) ይህ የነቢዩ ሱና ሇእስሌምና ሁሇተኛ ምንጭ 

ነው ። ሱናው ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ያለትን ፥የሰሩትንና 

ያፀዯቁትን ሏዱሶች ከሶሃባዎች በታማኝነት የተሊሇፇውን ያካትታሌ 

። በሱና ማመን በእስሊም መሠረታዊ እምነት ነው ። 

 

አንዲንዴ የነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሏዱሶች 

 

* የምዕመናን ምሳላ በመዋዯዲቸው፥በምህረታቸውና 

በርህራሄነታቸው እንዯ አንዴ አካሌ ናቸው ። (ከአካልች) አንደ 

ቢታመም ሁለም አካልች እንቅሌፌ ሳይተኙ በማሳሇፌና በትኩሳት 

ይካፇሊለ ።41  

* በእምነቱ ሙለ በሙለ ያመኑ ምዕመናን በግብረ ገብነት የበሇጡ 

ሰዎች ናቸው ። እንዱሁም ከናንተ መካከሌ በሊጭ የሆኑት እነዚያ 

ሇባሇቤቶቻቸው መሌካም ግብረገብነት ያሊቸው ናቸው ።42  

* ከናንተ አንዲችሁ ሇራሱ የወዯዯውን ሇወንዴሙ እስካሌወዯዯ 

ዴረስ አሊመነም ።43  

* ማርታ ሇሚየዯርጉት አሌ-ራህማን ማርታ ያዯርግሊቸዋሌ ። 

በምዴር ሊለት ምህረትን አዴርጉ በሰማይ ያሇው (ጌታ) ማርታ 

ያዯርግሊችኋሌ ።44 

                                                 
41

 ሀዱሱን ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ ። 

 
42

 ሀዱሱን አህመዴና ቲርሚዚይ ዘግበውታሌ ። 

 
43

 ሀዱሱን ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ ። 
44

 ሀዱሱን ትርሚዚይ ዘግበውታሌ ። 
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 * ሇወንዴምህ ፇገግ ማሇት ከበጎ አዴራጎት ነው ።45  

* መሌካም ቃሌ (ንግግር) ከበጎ አዴራጎት ነው ።46  

* በአሎህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው ሇጎረቤቱ መሌካም 

ይስራ ።47 

 * አሎህ /ሱ.ወ/ ወዯ አካሊችሁም ሆነ ወዯ ገጽታችሁ 

አይመሇከትም ነገር ግን ወዯ ሌቦቻችሁና ሥራዎቻችሁ 

ይመሇከታሌ ።48  

* ሇሰራተኛ የሰራበትን ዋጋ ክፇለት ሊቡ ሳይዯርቅ በፉት ። 

ሀዱሱን ኢብን ማጃ ዘግበውታሌ ። 

* (አንዴ ሰው መንገዴን እየተጓዘ እያሇ በጣም ተጠማ ። (ይህ ሰው ) 

የውሃ ጉዴጓዴን አገኘና ወዯርሱ በመውረዴ ጠጣና ወጣ ። ከዚያም 

ውሻ ከጥማት የተነሳ አሇክሌኮ ጥሙን ሇመቁረጥ ጭቃን እየሊሰ 

ያየዋሌ ። እንዱህም አሇ፡- እኔ የተጠማሁትን ያክሌ ይህ ውሻ 

ተጠምቷሌ (በማሇት) ወዯ ውሃ ጉዴጓደ ወረዯና ጫማውን ውሃ 

ሞሊውና ውሻውን አጠጣው ። አሎህም (ይህን ሰው) አመሰገነውና 

ወንጀለን ማረው ) ። (ባሌዯረቦቻቸውም) የአሎህ መሌዕክተኛ 

ሆይ! ሇእንስሳዎች ርህራሄ ማዴረግ ምንዲ እናገኛሇን ? ብሇው 

ሲጠይቋቸው እርሳቸውም (ህይወት ሊሇው እንስሳ ሁለ ርህራሄ 

ማዴረግ ምንዲ አሇው) ብሇዋሌ ። (ሀዱሱን ቡኻሪና ሙስሉም 

ዘግበውታሌ) ። 

 

 

                                                                                                         
 

45
 ሀዱሱን ትርሚዚይ ዘግበውታሌ ። 

46
 ሀዱሱን ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ ። 

47
 ሀዱሱን ቡኻሪና ሙስሉም ዘግበውታሌ ።  

 
48

 ሀዱሱን ሙስሉም ዘግበውታሌ ። 
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 ስሇ ትንሳኤው ቀን እስሊም ምን ይሊሌ? 

 
   ሙስሉሞች የዚህች አሇም ህይወት ሇመጨረሻው አሇም 

ህይወት (የትንሳኤ ቀን) የሙከራ ዝግጅት መሆኑን ያምናለ ። 

የዚህች አሇም ህይወት ሇእያንዲንደ ግሇሰብ ከሞት በኋሊ ሊሇው 

ህይወት ሙከራ ነው ። ይህ የመጨረሻው ቀን ይመጣና አሇም 

በሙለ ያበቃሌ ። የሞቱ ሰዎች ከቀብር ይቀሰቀሱና አሎህ ፉት 

ሇፌትህ ይቀርባለ ። ይህ ቀን የህይወት የመጀመሪያና ዘሊሇማዊ 

ነው ። ይህ የትንሳኤ ቀን ነው ። ሰዎች በአጠቃሊይ እንዯ 

እምነታቸውና ሥራቸው ከአሎህ ምንዲ ያገኛለ ። እነዚያ 

«ከአሎህ በስተቀር ላሊ በእውነት የሚገዙት አምሊክ 

የሇም ሙሀመዴ የአሎህ መሌዕክተኛ ነው ።» ብሇው 

አምነው የሞቱና ሙስሉሞች የሆኑ ምንዲቸውን ያገኛለ ። 

እንዱሁም ዘሊሇማዊ ገነትን ይገባለ ። ሇዚህም ማስረጃ 

አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-በቀራህ በአንቀጽ 82 

ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 )              

         ( 

ትርጉሙም 

82- «እነዚያ ያመኑትና መሌካምንም ሥራ የሠሩት 
እነርሱ የገነት ሰዎች ናቸው ዝንተ ዒሇም ከውስጧ 
ይኖራለ ። » 
 
   ነገር ግን እነዚያ «ከአንዴ አሎህ በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇም 

ሙሀመዴ የአሎህ መሌዕክተኛ ነው» ብሇው አምነው ያሌሞቱና 

ሙስሉሞችም ያሌሆኑት እስከ ዘሊሇም ገነትን አያገኙም የገሀነም 
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እሳትም ይገባለ ። ይህን አስመሌክቶ አሎህ በቁርአን ውስጥ 

በሱረቱ አሌ-ኢምራን በአንቀጽ 85 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 )                   

       ( 

ትርጉሙ 

85- «ከኢስሊም ውጭ ላሊን ዱን የሚሻ ሰው ከርሱ 
ፇጽሞ ተቀባይነት የሇውም ። እርሱ በመጭው ዒሇም 
ከከሳሪዎች ነው ።» 

 
      አሁንም አሎህ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኢምራን 

በአንቀጽ 91 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                    

                   

      ( 

ትርጉሙ 

91- «እነዚያ የካደትና ክህዯት ውስጥ እንዲለ የሞቱት 
ከነርሱ አንዲቸው (ራሱን ከቅጣት ሇማዲን) ምዴርን 
የሚሞሊ ወርቅ ቤዛ ቢያቀርብ ተቀባይነት የሇውም ። 
እነዚያ ሇነርሱ አሳማሚ ቅጣት ተዘጋጅቶሊቸዋሌ ። 
(ከአሊህ ቅጣት የሚያዴናቸው አንዴም) ረዲት አያገኙም ። 
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   ምናሌባት አንዴ ሰው ጥያቄ ሌጠይቅ ይችሊሌ ፡-እስሌምና ጥሩ 

ሀይማኖት ይመስሇኛሌ ። ነገር ግን እስሌምናን ከተቀበሌኩ 

ቤተሰቦቼና ጓዯኞቼ ላልችም ሰዎች ያሳዴደኛሌ እንዱሁም በኔ 

ሊይ ያሾፊለ ። እስሌምናን ብቀበሌ ወዯ ገነት እገባሇሁ ከእሳት 

ገሀነም እዴናሇሁን? 

   መሌሱን በባሇፇው የቁርአን አንቀጽ አሎህ /ሱ.ወ/ ያሇውን 

እናገኛሇን ፡-  «ከኢስሊም ውጭ ላሊን ዱን የሚሻ ሰው ከርሱ 
ፇጽሞ ተቀባይነት የሇውም ። እርሱ በመጭው ዒሇም ከከሳሪዎች 
ነው ።» 

አሎህ/ሱ.ወ/ ነቢዩ ሙሀመዴን/ሰ.ዏ.ወ/ ወዯ እስሌምና እንዱጠሩ 

ከሊከ በኋሊ እርሱ ከእስሌምና ውጭ ላሊን ሀይማኖት ቢከተሌ 

ተቀባይነት የሇውም ። አሎህ እርሱ ፇጣሪያችንና ረዲታችን ነው ።

በምዴር ሊይ ሁለን ነገር ፇጥሮሌናሌ ። እኛ ዘንዴ ያለ ፀጋዎችና 

መሌካም ነገሮች ሁለ ከሊቀው እርሱ ዘንዴ ነው ። ከዚህ ሁለ 

በኋሊ አንዴ ሰው በአሎህና በመሌዕክተኛው ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እና 

በእስሌምና ሀይማኖት ማመንን እምቢ የሚሌ ሰው የትንሳኤ ቀን 

መቀጣቱ ፌትሃዊ ነው ። በእውነቱ የተፇጠርንበት ዋና አሊማ 

አሎህን አንዴ አዴርገን እንዴንገዛ ነው ። ይህን አስመሌክቶ አሎህ 

በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አዝ-ዛሪያት በአንቀጽ 56 ሊይ እንዱህ 

በማሇት ይገሌጻሌ፡- 

  )            (   

ትርጉሙ 

56- «አጋንንትንም ሰዎችንም ሉያመሌኩኝ እንጂ ሇላሊ 
አሌፇጠርኳቸውም ።» 
 
   አሁን እኛ ዛሬ የምንኖረው ህይወት አጭር ህይወት ነው ። 

ከሃዱዎች የትንሳኤ ቀን በምዴር ሊይ የኖሩት ህይወት አንዴ ቀን 

ወይም ግማሽ ቀን ይመስሊቸዋሌ ። ሇዚህም ማስረጃ አሎህ/ሱ.ወ/ 
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በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ሙእሚኑን ከአንቀጽ 112-113 እንዱህ 

ይሊሌ፡- 

)                         

         (  

ትርጉሙም 

112- «ምዴር ሊይ ምን ያህሌ ዒመታት ቆያችሁ ።» 
ሲሌም ይጠይቃቸዋሌ ። 
113- «የቆየነው አንዴ ቀን ወይም ከቀኑ የተወሰነ ክፌሌ 
ነው ። ግና ስላት አዋቂዎችን ጠይቅ ።» ይሊለ ። 

 
አሁንም አሎህ/ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ሙእሚኑን 

ከአንቀጽ 115-116 እንዱህ ይሊሌ፡- 

  )                  

               ( 

ትርጉሙ 

115- «የፇጠራችሁ ሇቀሌዴ እንዯሆነና እናንተም ወዯኛ 
እንዯማትመሇሱ ገመታችሁን? » 
116- «እውነተኛውን ንጉሥ አሊህ (ከእንዱህ ዒይነቱ 
አዴራጎት) ከፌ አሇ ። ከርሱ ላሊ አምሊክ የሇም ። 
(እርሱ) የተከበረው ዏርሽ ጌታ ነው ።» (ይሊቸዋሌም) ። 
    እውነተኛ ህይወት ማሇት የወዯፉት ህይወት ነው ። ያ ህይወት 

መንፇሳዊ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ፉዚካሊዊ ህይወትም ጭምር ነው 

። እዚያ በአካሊችንም ሆነ በመንፇሳችን እንኖራሇን ። 

ነቢያችን/ሰ.ዏ.ወ/ የአደንያ ህይወትን ከአኼራ (የመጨረሻው) 
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ህይወት ጋር ሲያነጻጽሩ እንዱህ ይሊለ፡- «ወሎሂ የዚህ ዒሇም 

(አደንያ) ቫሌዩ ከሚመጣው ዒሇም (አኼራ) ሲነጻጸር አንዲችሁ 

ጣቱን ባህር ውስጥ ነክሮ ከዘዚያም ምን ያህሌ ውሃ ይዞ 

እንዯሚወጣው አይነት ነው ። (ሀዱሱን አህመዴና ሙስሉም 

ዘግበውታሌ) ። 

የዚህ ዒሇም ኑሮ ቫሌዩ ከሚመጣው ዒሇም ቫሌዩ ጋር ሲነጻጸር 

እንዯ ጠብታ ውሃ ነው ከባህር ጋር ሲነጻጸር ። 

 

አንዴ ሰው እንዳት ሙስሉም መሆን ይችሊሌ ? 

   በቀሊለ «ሊኢሊሀ ኢሇሎህ ሙሀመደን ረሱለሎህ» 

ከአሎህ በስተቀር ላሊ በእውነት የሚመሇክ  አምሊክ የሇም 

ሙሀመዴ የአሎህ መሌዕክተኛ ነው በማሇቱ ብቻ ወዯ እስሌምና 

ይሇወጣሌ ። ብልም ሙስሉም ይሆናሌ ።  

   የመጀመሪያው ክፌሌ «ከአሎህ በስተቀር እውነተኛ ጌታ የሇም 

።» ማሇትም ከአንዴ አሎህ በስተቀር ሇማንም እንዱመሇክ መብት 

የሇውም ። እንዱሁም ሇአሎህ አጋርም ሆነ ሌጅ የሇውም ። አንዴ 

ሰው ሙስሉም እንዱሆን የሚከተለትን ነጥቦች መፇፀም አሇበት ፡- 

* ቁርአን አሌ-ከሪም ፉዯሌ በፉዯሌ ከአሎህ ዘንዴ የወረዯ ቃሌ ነው ። 

* በትንሳኤው ቀን (የሰው ሌጅ ከሞት በሚቀሰቀስበት ቀን) ማመን 

አሇበት ። የትንሳኤው ቀን አሎህ በቁርአን ውስጥ ቃሌ ኪዲን 

እንዯገባው መምጣቱ የማይቀር ነው ። 

* እስሌምና ሀይማኖቴ ነው ብል መቀበሌ አሇበት ። 

* ከአንዴ አምሊክ በስተቀር ምንም ነገር ወይም አንዴም ነገር 

መገዛት የሇበትም ። የአሎህ መሌዕክተኛ /ሰ.ዏ.ወ/ እንዱህ ይሊለ ፡- 

«አሎህ በባሪያው ንሰሀ በጣም ተዯሰተ  ። ከናንተ አንዲችሁ 

በንሰሀ ወዯርሱ በተመሇሰ ጊዜ። እርሱ በምዴረበዲ ግመለ ሊይ ነበር 

። ከዚያም (ግመለ) አምሌጣው ሮጠች ምግቡንና መጠጡንም 

ተሸክማሇች ። ስሇዚህ ተመሌሳ ትመጣሇች የሚሇውን ተስፊ 

ሙለ በሙለ ቆረጠና ወዯ ዛፈ በመምጣት በጥሊው 
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ተጋዯመ(ከግመለ ተስፊ ቆረጠ) ግመለን የመፇሇጉን ተስፊ ሙለ 

በሙለ ቆርጦ እያሇ በዴንገት ከፉቱ ቆማ ሲያገኛት ለጋሟን ሇቀም 

አዴርጎ ያዘና ከዚያም ከዯስታ ብዛት እንዱህ አሇ፡- 

ጌታዬ ሆይ! አንተ ባሪያዬ ነህ እኔ ጌታህ ነኝ ። በጣም ከመዯሰቱ 

የተነሳ ተሳሳተ ። (ሀዱሱን ሙስሉም ዘግበውታሌ) ። 

 
   «ከአንዴ አሎህ በስተቀር ላሊ በእውነት የሚገዙት አምሊክ 

የሇም ሙሀመዴ የአሎህ መሌዕክተኛ ነው ።» የሚሇው ጥቅስ 

በሊይኛው ግንብ መግቢያ ተጽፎሌ ። 

 

ቁርአን የሚናገረው ስሇ ምንዴን ነው? 
   ቁርአን አሌ-ከሪም ከአሎህ የወረዯ የመጨረሻ የተአምር ቃሌ 

ነው ። እሱም የሙስሉም እምነትና የአጠቃሊይ ተግባሩ 

የመጀመሪያ  ምንጭ. 

 

  ነው ። የሰው ሌጅን የሚመሇከቱ ርዕሶችን ሁለ ይዲስሳሌ ። 

ጥበብ፥ የሀይማኖት ትምህርት ፥አምሌኮት፥ መገበያየት፥ ህግና 

ላልችም… 
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ነገር ግን ዋናው የቁርአን ርዕስ በአሎህና በባሪያው መካከሌ ያሇው 

ግኑኝነት ነው ። በዚያው ጊዜ የመመሪያ መስመር ያዘጋጃሌ ። 

እንዱሁም ሇፌትሃዊ ማህበረሰብ አስተምህሮቱን ይተነትናሌ ። 

ብልም ተገቢ የሰብአዊ ጠባይና ፌትሃዊ የሆነ የኢኮኖሚ ሥርአትን 

ያዘጋጃሌ ።  

   ማስታወሻ፡- በነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሊይ የወረዯው ቁርአን 

አሌ-ከሪም በአረቢኛ ቋንቋ ብቻ ነው ። ታዱያ ማንኛውም የቁርአን 

ትርጉም በእንግሉዘኛም ሆነ በላልች በማንኛቸውም ቋንቋዎች 

የሚተረጎመው ቁርአን አይዯሇም ። ከቁርአን ንባቦች እንኳ 

አይዯሇም ። ነገር ግን የቁርአን የትርጉም ፌች ነው ። ቁርአን 

በአረቢኛ ቋንቋ ብቻ ወርድ የተገኘ ተአምር ነው ። 

 

ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ማን ነው? 

      ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ በ570 እ.ኤ.አ በመካ ተወሇደ ። 

አባትየው እርሳቸው ከመወሇዲቸው በፉት ከዚህ አሇም በሞት 

ተሇዩ ። እናትየው ዯግሞ ከተወሇደ ከትንሽ ጊዜ በኋሊ በሞት ተሇዩ 

። ከዚያም ከተከበረ የቁረይሽ ጎሳ የነበሩት አጎታቸው አሳዯጓቸው 

። ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ኡምይ ሆነው አዯጉ ። መፃፌ ማንበብ 

አይችለም ነበር ። ህይወታቸው እስኪያሌፌ ዴረስ በዚህ ሁኔታ ሊይ 

ነበሩ ። ወዯነቢይነት ከመሊካቸው በፉት ህዝባቸው ሳይንስን 

አያውቁም ነበር ። ከነርሱ ውስጥ ብዞቻቸው የማይጽፈ የማያነቡ 

ነበሩ ። ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ትሌቅ ሲሆኑ በእውነተኝነታቸውና 

በታማኝነታቸው የሚተማመኑባቸው መሆኑ ፥ በሇጋሥነታቸውና 

በሌባዊነታቸው ይታወቁ ነበር ። የታማኝነታቸው ሌክ አሌፍ እስከ 

«አሌ-አሚን »(ታማኙ) የሚሌ ሥያሜ እንዱዙ አዴርጓቸዋሌ ። 
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መሌዕክተኛው ሙሀመዴ  /ሰ.ዏ.ወ/ በጣም ሀይማኖታዊ ነበሩ ። 

የህብረተሰባቸውን ኋሊቀርነትና ጣኦት አምሌኮትን አጥብቀው 

ይጸየፈ ነበር ። አርባ አመት ሲሞሊቸው ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ 

የመጀመሪያ ራዕይን በጅብሪሌ አማካኝነት ተቀበለ ። ይህ ራዕይ 

ቁርአን አሌ-ከሪም እስኪሟሊ ዴረስ ሀያ ሶስት አመት ፇጀ ። 

ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ቁርአን ማንበብና ወዯ እስሌምና (ወዯ 

እውነተኛው መንገዴ) ጥሪ ማዴረግ ሲጀምሩ እርሳቸውና የርሳቸው 

ጥቅት ጓዯኞች ካሊመኑት በኩሌ (ሙሽሪኮች) ሇሥቃይና ስዯት 

ተዲረጉ ። ጭቆናው በሀይሌ እየበዛ ሄዯ ። አሎህ /ሱ.ወ/ በ622 

እ.ኤ.አ (ስዯት) እስከሚያዛቸው ዴረስ ።  ይህ ከመካ ወዯ መዱና 

ከተማ ነበር ። ያም (በ260 ማይሌ በስተሰሜን) ይገኛሌ ። 

የተዯረገው ስዯት የሙስሉም ካሊንዯር ምሌክት መጀመሪያ ነበር ። 

ከብዙ አመታት በኋሊ መሌዕክተኛው /ሰ.ዏ.ወ/ እና ተከታዮቻቸው 

ወዯ መካ ሇመመሇስ ቻለ ። እነርሱም ሇጣሊቶቻቸው ይቅርታ 

አዯረጉ ። ከዚህ አሇም በሞት ከመሇየታቸው በፉት በስዴሳ ሶስት 

አመታቸው አብዛኛው የአረብ ዯሴት ሰዎች እስሌምናን ተቀበለ ። 

ህይወታቸው ካሇፇ በአንዴ ክፌሇ ዘመን ውስጥ እስሌምና በስተ 

ምዕራብ እስከ እስፔን በስተ ምስራቅ እስከ ቻይና ተስፊፊ ። ይህ 

ፇጣንና ሰሊማዊ የሆነ የእስሌምና መስፊፊት ምክንያት የሆነው 

በእውነታዊና በግሌጻዊ የሀይማኖት ትምህርት ሌዩነት ባህሪ ነበር ። 

እስሌምና የሚጣራው በአንዴ ጌታ የማመን እንጂ ላሊ አይዯሇም ። 

እርሱ ብቻ ነው መገዛት የሚገባው ።  

   መሌዕክተኛው /ሰ.ዏ.ወ/ ሇታማኝነት ፥ ሇፌትህ፥ ሇምህረት ፥

ሇርህራሄ ፥ሇእውነትነትና ሇጀግንነት መሌካም አርአያ ተምሳላት 

ነበሩ ። ምንም እንኳ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ የሰው ሌጅ ቢሆኑም 

ከተንኮሌ ባህሪዎች በሙለ የራቁ ነበር ። ትግሊቸው በአንደ አሎህ 

መንገዴ ብቻና የአኼራን (የሚመጣው አሇምን) ምንዲ በመፇሇግ 

ነበር ። ከዚህም በሊይ በሁለም ተግባራቸውና አዴራጎታቸው 

አሎህን ይፇሩ ነበር ።  

ስሇ ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ተጨማሪ ዕውቀት እባኮ! ዌብ ሳይቱን 

 guide.com/muhammad-www.islam ፡ ይጎብኙ 
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የነቢዩ ሙሀመዴ መስጂዴ 

 

የእስሌምና መስፊፊት የሳይንስ ሥሌጣኔን እንዳት አገዘ? 
   እስሌምና የሰው ሌጆች የአእምሮ ሀይሊቸውንና 

አስተውሎቸውን እንዱጠቀሙ ያዛሌ ። 

 
እስሌምና ከተስፊፊ በጥቅት አመታት ውስጥ ከፌተኛ ሥሌጣኔና  

ዩኒቨርሲቲዎች ተስፊፈ ። 

የምስራቃዊና የምዕራባዊ አስተሳሰብ ተያያዥነት ያሇው ስርአት 

ሆኗሌ ። አዱሱ አስተሳሰብ ከቀዴሞ አስተሳሰብ ከፌተኛ ሥሌጣኔን 

አምጥቷሌ ። ሇምሳላ በህክምና በማቲማቲክስ ፥በፉዚክስ፥ 

በአስትሮኖሚ፥ በጂኦግራፉ ፥ በህንፃ ጥበብበሥነ ጽሁፌና በታሪክ 

ናቸው ። ከዚያም በመካከሇኛው ክፌሇ ዘመን ከእስሊሙ አሇም 

ወዯ ኢሮፕ ብዙ መሰረታዊ ሥርአቶች  ተሸጋገሩ ። እንዯ አሌ-

ጀብራ ፥ የአረቢኛ ቁጥሮችና የዜሮ ሀሳብ (ሇማቲማቲክስ መሻሻሌ 

89

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

ከፌተኛ አስተዋጽኦ አሇው) ። ሙስሉሞች ዘመናዊ መሳሪያዎችን 

በማሻሻሌ ኢሮፕያዊያኖች ሇምርምር እንዱጠቀሙ አስችሎቸዋሌ ። 

ሇምሳላ ያክሌ ፡- የከፌታ መሇኪያ መሳሪያ (Astrolabe)፥ 

አቅጣጫን መሇያ (መጠቆሚያ) ካርታና ላልችም ነገሮች  

የበሇጸጉት በሙስሉሞች ነው ። 

 
(Astrolabe) አንደ በጣም አስፇሊጊ            

የሳይንስ መሳሪያ ነው ። ይህም  በሙስሉሞች 

የተፇሇሰፇና በምዕራቡ አሇም እስካሁን 

በሰፉው ይጠቀሙበታሌ ። 
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ከዚህ በታች በሥዕለ ሊይ እንዯምንመሇከተው የሙስሉም 

ሀኪሞች (physicians) ብዙ የቀድ ጥገና መሣሪያዎችን በማስፊፊት 

ሇቀድ ጥገና ትሌቅ ትኩረት ሰጥተዋሌ ። የቀዴሞ የብራና መጽሀፌ 

እንዯሚያሳየው ። 

 

ሙስሉሞች በኢሳ/ዏ.ሰ/ እንዳት ያምናለ? 
   ሙስሉሞች ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ያከብሯቸዋሌ ። ወዯ 

ሰው ሌጅ ከተሊኩ ታሊሊቅ ነቢያቶች አንደ እንዯሆኑ ያምናለ ። 

ትውሌዲቸውም ከዴንግሎ መርየም (ማሪያም) መሆኑንና በቁርአን 

ውስጥ ስሟ መርየም የሚሌ ሱራ ይገኛሌ ። ቁርአን የኢሳን 

ትውሌዴ በሱረቱ አሌ-ኢምራን ከአንቀጽ 45-47 እንዯሚከተሇው 

ይገሌጻሌ ፡- 

)                    

                    

                

                     

                      

         (  
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ትርጉሙም 

45- መሊእክት እንዱህ ባለ ጊዜ (የሆነውን አስታውስ) ፡-
«መርየም ሆይ! አሊህ ከርሱ በሆነ በቃሌ (ያሇ አባት 
በሚወሇዴን) ሌጅ ያበስርሻሌ ። (ሌጅሽ) የመርየም ሌጅ 
አሌመሲህ ዑሳ በሚሌ ስያሜ ይጠራሌ ። በዚህችም 
በቀጣዩ አሇም የተከበረ ፥ (ከአሇህ) የቅርብ ባሇሟልች 
አንደም ይሆናሌ ።» 
46- «ገና ከአንቀሌባ ውስጥ እያሇና ካዯገም በኋሊ ሰዎችን 
(ወዯ ተውሂዴ) ይጠራሌ ። ከዯጋግ የአሎህ አገሌጋዮችም 
ይሆናሌ ።» 
47- (መርየም) ፡- «ጌታዬ ሆይ! አንዴም ሰው ሳይነካኝ 
(ከአንዴም ወንዴ ጋር ሳሌገናኝ) እንዳት ሌጅ ሉኖረኝ 
ይችሊሌ ?» አሇች ። «ነገሩ እንዱህ ነው አሇህ 
(የሚሳነው የሇም)፥ የሚሻውን ይፇጥራሌ ። አንዴ ነገር 
በወሰነ ጊዜ ሁን ይሇዋሌ፥(ወዱያውም)ተፇጻሚ ይሆናሌ 
።» አሊት ። 
   የነቢዩሊሂ ኢሳ (አሇይሂ አስ-ሰሊም) አወሊሇዴ እንዱህ ነበር ። 

ከአሎህ የሆነ ተአምራዊ ትእዛዝ አሎህ አዯምን ያሇ አባት 

እንዯፇጠረ ሁለ ኢሳንም ፇጥሯሌ ። ይህን አስመሌክቶ አሎህ 

በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኢምራን በአንቀጽ 59 ሊይ እንዱህ 

ይሊሌ፡- 

)                

         (   
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ትርጉሙ 

59- «ከአሊህ ዘንዴ ዑሳ እንዯ አዯም አምሳያ ነው ። 
(አሊህ አዯምን) ከአፇር ፇጠረው ። «ሁን» አሇው፥ሆነ 
።» 
   ነቢዩሊሂ ዑሳ/ዏ.ሰ/ በነቢይነት ጊዚያቸው ብዙ ተአምራቶችን 

አሳይተዋሌ ። ሇዚሁ ማስረጃ የተባረከው አሎህ በቁርአን ውስጥ 

ነቢዩሊሂ ኢሳ ያለትን በማመሊከት በሱረቱ አሌ-ኢምራን በአንቀጽ 

49 እንዱህ ይሊሌ ፡- 

)                    

               

                 

                        

         (   

ትርጉሙ 

49- ሇእስራኤሌ ሌጆች መሌዕክተኛ ያዯርገዋሌም ። 
(እንዱህ የሚሌ መሌዕክትም ያዯርስሊቸዋሌ) ፡-
«ከጌታችሁ ዘንዴ የተሰጠኝን ተአምር ይዤ ወዯናንተ 
መጣሁ ። ከጭቃ የወፌ አይነት ቅርጽ ያሇውን ነገር 
እፇጥራሇሁ ። ከውስጡም እነፊበታሇሁ ። በአሊህ ፇቃዴ 
ወፌ ይሆናሌ ። እውር ሆኖ የተወሇዯንም ፥ሇምጻምንም 
(በአሊህ ፇቃዴ) እፇውሳሇሁ ፥ የሞተንም -በአሊህ ፇቃዴ- 
ሕያው አዯርጋሇሁ ። የምትመገቡትንም ፥ከቤታችሁ 
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ውስጥ የምታከማችሁትንም እነግራችኋሇሁ ። የምታምኑ 
ከሆናችሁ ይህ ሇናንተ በውስጡ በቂ ተአምርን ይዟሌ ።» 
 

   ሙስሉሞች ነቢዩሊሂ ኢሳ /ዏ.ሰ/ እንዲሌተሰቀለ ያምናለ ። 

እነዚያ የኢሳ /ዏ.ሰ/  ጠሊቶች እርሳቸውን ሇመስቀሌ ያቀደት ነበር 

። ነገር ግን አሎህ አዴኗቸው ሲያበቃ ወዯርሱ አሳረጋቸው ። እናም 

ላሊን ሰው በኢሳ ቦታ በማስቀመጥ አመሳሰሇባቸው ። የኢሳ 

ጠሊቶች ይህን ሰው እርሱ ኢሳ ነው በማሇት ወስዯው ሰቀለት ። 

ይህን አስመሌክቶ አሎህ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኒሳእ 

በአንቀጽ 157 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

 )                     

                     

                          (   

ትርጉሙ 

157- «እኛ የአሊህ መሌዕክተኛ የሆነውን የመርየምን 
ሌጅ አሌ መሲሕ ዑሳን ገዯሌን ። በማሇታቸውም ሰበብ 
(ተረገሙ) ። አሌገዯለትም ። አሌሰቀለትምም ። ግና 
ተመሳሰሇባቸው ። እነዚያ በዚህ ጉዲይ ሊይ የተወዛገቡት 
ጥርጣሬ ውስጥ ናቸው ። በዚህ ሊይ ቅንጣት እውቀት 
የሊቸውም ። ጥርጣሬን ከመከተሌ በቀር ። በእርግጥም 
አሌገዯለትም ።» 
 
   መሌዕክተኛውም ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሆነ ኢሳ /ዏ.ሰ/ በአሎህ 

አንዴነት እምነት መሠረታዊ ሇውጥን ሇማምጣት አሌመጡም ። 
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እነዚያ የመጀመሪያዎቹ ነቢያቶች የመጡበት መንገዴ ይህን 

እምነት የበሊይ ሇማዴረግና እንዯ አዱስ ሇማስፊፊት ነው ።49  

 

ቅደስ የሚገኘው አሌ-መስጂዴ አሌ አቅሳ 

 

   ስሇ ኢሳ /ዏ.ሰ/ ሇበሇጠ መረጃ እባኮ! ዌብ ሳይታችንን ይጎብኙ፡-  

 

guide.com/jesus-www.islam 

 

                                                 
49

 ሙስሉሞች አሎህ/ሱ.ወ/ በነቢዩሊሂ ኢሳ  /ዏ.ሰ/ ሊይ ወንጌሌን እንዲወረዯና ያ የዚህ 

ወንጌሌ ከፉሌ ፓርቶቹ እስካሁንም እንዲሇ ያምናለ ። ነገር ግን ያ ማሇት ሙስሉሞች 

አሁን ባሇው ወንጌሌ ያምናለ ማሇት አይዯሇም ። ምክንያቱም ያ አሊህ በነቢዩ ኢሳ /ዏ.ሰ/ 

ሊይ እንዲወረዯው ኦሪጂናሌ መጽሀፌ ቅደስ አሌሆነም ብዙ ክፌልቹ ተቀይሯሌ ፥

ተጨምሯሌ እንዱሁም ተገዴፎሌ ። ይህን የተናገሩት መጽሀፌ ቅደስን ክሇሳ ሇማዴረግ 

የተዋቀሩ ኮሚቴዎች ነበሩ ። እነዚህ ኮሚቴዎች 32 ጥናት አዴራጊዎችና 50 ከሚሆኑ 

የተሇያዩ የሀይማኖት ተወካዮች መካሪነት የተዋቀረ ነበር ። በመጽሀፌ ቅደስ መግቢያ ሊይ 

ኮሚቴዎቹ ክሇሳ ሲያዯርጉ እንዱህ በማሇት ገሌፀዋሌ ፡- «ወንጌሌ ሇብዙ ሇውጦች 

ተዲርጓሌ ። እንዱሁም ትክክሇኛ እትሙ አይገኝም ። ስሇዚህ ሇኦሪጂናለ መጽሀፌ ቅደስ 

ቅርብ የሆነውን ጥናት መከተሌ ይገባናሌ ። እባኮ ዌብ ሳይቱን ይጎብኙ 
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http://www.islam-guide.com/jesus
http://www.islam-guide.com/jesus


 

 

 

የእስሌምና ሀይማኖት ስሇ አሸባሪነት ምን ይሊሌ ? 
   እስሌምና የምህረት ሀይማኖት ነው ። አሸባሪነትን አይፇቅዴም 

። ይህን አስመሌክቶ አሎህ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-

ሙምተሂና በአንቀጽ 8 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡-  

)                    

                 

  (  

ትርጉሙም 

8- «ሇነዚያ በእምነታቸው ሰበብ ሊሌተዋጓችሁና 
ከቤቶቻችሁም ሊሊስወጧችሁ (ከሏዱያን) መሌካም 
ሌትውለሊቸው ፥ፌትሃዊ ሌትሆኑሊቸውም አሊህ 
አይከሇክሊችሁም ። አሊህ ፌትሃዊያንን ይወዲሌና ። » 
   ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ ሴቶችና ህፃናትን ወታዯሮች 
እንዲይገዴሎቸው ይከሇክለ ነበር ።50ከዚህም በሊይ እንዲይክደ፥ 
ከሌክ በሊይ እንዲይገዴለና አዱስ የተወሇዯ ህፃን ሌጅ እንዲይገዴለ 
ይመክሯቸው ነበር ።51በተጨማሪም ማንም ከሙስሉሞች ጋር 
ከተስማማ በኋሊ አንዴን ሰው የገዯሇ የጀነትን ሽታ አያሸትም 

(የጀነቷ) ሽታ አርባ አመት የሚያስኬዴ ርቀት የሚገኝ ሆኖ እያሇ ።
52  

   ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ በእሳት መቅጣትን ይከሇክለ ነበር ።53  

                                                 
50

 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 1744 እና ሶሂህሌ ቡኻሪይ 3015 ሊይ ዘግበውታሌ ። 
51

 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 1731 እና ቲርሚዚይ 1408 ሊይ ዘግበውታሌ ።  
 

52
 ሀዱሱን ሶሂሂሌ ቡኻሪይ 3166 እና ኢብን ማጃ 2686 ሊይ ዘግበውታሌ ። 

 
53

 ሀዱሱን 67አቡዲውዴ 2675 ሊይ ዘግበውታሌ ። 
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   የግዴያ ወንጀሌ እንዯ ሁሇተኛ ትሊሌቅ ወንጀልች ተዯርጎ 

ተቀምጧሌ ።54   እንዱያውም ስሇ ትንሳኤው ቅጣት እንዱህ በማት 

ያስጠንቅቁ ነበር ፡-(የትንሳኤው ቀን በሰዎች መካከሌ የሚፇረዯው 

የመጀመሪያው ፌርዴ እነዚያ ዯምን የሚያፇሱ ሰዎች ናቸው /ያ 

ማሇት መግዯሌና መዯብዯብ ማሇት ነው / ) ።55 ከዚህም በሊይ 

ሙስሉሞች ሇእንስሳዎች ምህረት እንዱያዯርጉ ገፊፌቷቸዋሌ ። 

እንዱሁም መጉዲትን ከሌክሎሌ ። አንዴ ጊዜ ነቢዩ ሙሀመዴ 

እንዱህ አለ፡- {አንዱት ሴት ዴመቷን እስክትሞት ዴረስ በማሰሯ 

ምክንያት ተቀጣች ። እሳትንም ገባች ። አሊበሊቻትም ፥

አሊጠጣቻትም (ላሊው ቀርቶ) በምዴር ሊይ ያለትን ተባዮች 

እንዲትበሊ አሰረቻት} ።56
 በተጨማሪም ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ 

እንዱህ ይሊለ ፡- {አንዴ ሰው መንገዴ ሊይ እየተጓዘ እያሇ በጣም 

ተጠማ ። (ይህ ሰው) የውሃ ጉዴጓዴን አገኘና ወዯርሱ በመውረዴ 

ጠጣና ወጣ ። ከዚያም ውሻ ከጥማት የተነሳ አሇክሌኮ ጥሙን 

ሇመቁረጥ ጭቃን እየሊሰ ያየዋሌ ። እንዱህም አሇ፡- እኔ 

የተጠማሁትን ያክሌ ይህ ውሻ ተጠምቷሌ በማሇት ወዯ ውሃ 

ጉዴጓደ ወረዯና ጫማውን ውሃ ሞሊውና ውሻውን አጠጣው ። 

አሎህም አመሰገነውና ወንጀለን ማረው} ። (ባሌዯረቦቻቸውም) 

የአሎህ መሌዕክተኛ ሆይ ! ሇእንስሳዎች ርህራሄ በማዴረጋችን 

ምንዲ እናገኛሇን? ብሇው ሲጠይቋቸው እርሳቸውም   {ህይወት 

ሊሇው እንስሳ ሁለ ርህራሄ ማዴረግ ምንዲ አሇው} ብሇዋሌ ።
57በላሊም በኩሌ ነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ እንዱህ አለ፡- እንስሳ 

ሇምግብነት ማረዴ ሲያስፇሌግ ሙስሉሞች ሇሚታረዯው እንስሳ 

ፌራቻና ህመም በጣም ሳይሰማው እንዱያርደ አዘዋሌ ።  

                                                                                                         
 

54
 ሀዱሱን ሶሂሂሌ ሙስሉም 88 እና ሶሂሂሌ ቡኻሪይ 6871 ሊይ ዘግበውታሌ ። 

55
 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 1678 እና ሶሂሂሌ ቡኻሪይ 6533 ሊይ ዘግበውታሌ ። 

56
 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 2422 እና ሶሂሂሌ ቡኻሪይ 2365 ሊይ ዘግበውታሌ ።  

 
57

 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 2244 እና ሶሂሂሌ ቡኻሪይ 2466 ሊይ ዘግበውታሌ ። 
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አሎህ /ሱ.ወ/ በሁለም ነገር ሊይ መሌካም ነገርን ዯንግጓሌ ። 

   እንስሳን ስታርደ አሳምራችሁ እረደ ከናንተ አንዲችሁ 

ቢሇዋውን ይሳሇውና የእንስሳውን ስቃይ ይቀንስ ።58  

   ከነዚህና ከላልችም እስሊማዊ ጥቅሶች በመነሳት በሰሊማዊ 

ሰዎች ሌብ ተጽኖ የሚያሳዴረውን ተግባር መፇፀም፥ግንባታንና 

ንብረትን ሇማፌረስ ምክንያት መሆን ፥ቦንብን በመወርወር 

ንፁሓንን ወንድችን፥ሴቶችንና ህፃናትን አካሇ ስንኩሊን ማዴረግ ፥

እነዚህ ሁለ ክሌክሌ የሆኑ ተግባሮች ናቸው ። በእስሊምና 

በሙስሉሞችም የተጠሊ ነው ። እስሌምና የሰሊም፥የምህረትና 

የእዝነት ሀይማኖት ነው ። አብዛኛ ሙስሉሞች በሙስሉም ስም 

ሇሚዯረጉ ክስተቶችና ፌንዲታዎች በምንም ነገር ግኑኝነት 

የሊቸውም ። ከሙስሉሞች አንዴ ግሇሰብ አሸባሪ ተግባርን ቢፇጽም 

ይህ ሰው በእስሊም ህግ (ሸሪአ) ይወገዛሌ ። 

ሰብኣዊ መብትና ፌትህ በእስሊም 
   እስሌምና ብዙ ሰብአዊ መብቶችን ሇእያንዲንደ ግሇሰብ ይሰጣሌ 

። ከዚህ በታች አንዲንዴ እስሊም የሚከሇክሊቸው ሰብአዊ መብቶች 

ናቸው ፡- 

    የሰው ሌጅ ህይወትና ንብረት በእስሊም ቅደሳዊ ሆኖ ይገሇፃሌ ። 

ግሇሰቡ ሙስሉም ቢሆንም ባይሆንም ። በተጨማሪም እስሊም 

የሰው ክብርን ይጠብቃሌ ። ስሇዚህም እስሊም ላሊን መስዯብ 

ወይም በሱ ማሾፌ ይከሇክሊሌ ። ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ እንዱህ 

ይሊለ ፡- (ዯማችሁ ገንዘባችሁ (ንብረታችሁ) ና ክብራችሁ በናንተ 

ሊይ ክሌክሌ ነው) ።59  

  ዘረኝነት በእስሊም አይፇቀዴም ። ቁርአን የሰው ሌጅን እኩሌነት 

በዚህ ጠንካራ ንግግር በሱረቱ አሌ-ሁጁራት በአንቀጽ 13 ሊይ 

እንዱህ በማሇት ያረጋግጣሌ ፡- 

                                                 
58

 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 1955 እና አት-ቲርሚዝይ 1409 ሊይ ዘግበውታሌ ። 
59

 ሀዱሱን ሶሂህ አሌ-ቡኻሪይ 1739 ዘግበውታሌ ። 
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   )                

                     

    (  

  ትርጉሙ 

13- «እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እኛ ከሴትና ከወንዴ 
ፇጠርናችሁ ። ትተዋወቁ ዘንዴም ጎሣዎችና ነገድችም 
አዯረግናችሁ ። ከመካከሊችሁ ከአሊህ ዘንዴ በሊጩ 
አሊህን የበሇጠ የሚፇራ ነው ። አሊህ (ሁለንም ነገር) 
ዏዋቂ ፥ (የውስጥ ሚስጥራትን ሳይቀር) ጠንቅቆ 
የሚያውቅ (አምሊክ ) ነው ።   
 

   እስሌምና አንዲንዴ ሰዎችን ወይም ቡዴኖችን በሀብታቸው 

ወይም በሥሌጣናቸው ወይም በዘራቸው ምክንያት ሌዩነት 

ያዯርጋሌ የሚሇውን አባባሌ አይቀበሇውም ። አሎህ/ሱ.ወ/ የሰው 

ሌጆችን የፇጠረው በእኩሌነት ነው ። በግሇሰቦች መካከሌ ያሇው 

ሌዩነት የሚሆነው በእምነትና አሎህን በመፌራት ብቻ ነው ። ነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ «እናንተ ሰዎች ሆይ! ጌታችሁ አንዴ ነው ። 

አባታችሁ (አዯም) አንዴ ነው ። አረቦች አረብ ካሌሆኑት 

አይበሌጡም ። አረብ ያሌሆኑትም ከአረቦች አይበሌጡም ። 

ቀዮችም ጥቁሮችን አይበሌጡም ። ጥቁሮችም ቀዮችን 

አይበሌጡም  አሎህን በመፌራት ቢሆን እንጂ) ።60  
 

                                                 
60

 ሀዱሱ በሙስነዴ አህመዴ 22978 ተዘግቧሌ ። 
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     ዛሬ የሰው ሌጅ የሚጋፇጠው አንደ ዋና ችግር ዘረኝነት ነው ። 

የሰሇጠነው አሇም ሰውን ወዯ መንኮራኮር (ጨረቃ) መሊክ ይችሊሌ 

ነገር ግን አንዴ ሰው ወንዴሙን እንዲይጠሊ ወይም እንዲይገዴሌ 

ማዴረግ አይችሌም ። ከነቢዩ ሙሀመዴ ዘመን ጀምሮ እስሌምና 

ዘረኝነትን ሇማጥፊት እውን ምሳላ ሆኗሌ ። ወዯ ሳውዱ አረቢያ 

(መካ) የሚዯረገው አመታዊ የሀጅ ጉዞ እውነታዊ የሙስሉም 

ወንዴማማችነትን በሁለም ዘሮችና ህዝቦች መካከሌ ይተገብራሌ ። 

ያም ከ2 ሚሉዮን በሊይ ሙስሉሞች በአሇም አጠቃሊይ ሀጅን 

ሇማዴረግ ይመጣለ ። እስሌምና የፌትህ ሀይማኖት ነው ። ሇዚህም 

ማስረጃ አሎህ /ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-ኒሳእ በአንቀጽ 

58 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 
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 ትርጉሙ 

58- «አሊህ አዯራን ሇባሇቤቱ እንዴታዯርሱ 
በሰዎች መካከሌ ፌርዴ በምትሰጡበት ወቅት በፌትህ 
እንዴትፇርደ ያዛችኋሌ ።» 

  )         ( 

ትርጉሙ 

9- «አሊህ ፌትሃዊያንን ይወዲሌና ። 
ከዚህም በሊይ ሙስሉም ከሚጠሊቸው ሰዎች እንኳ ቢሆን የግዴ 

ፌትሃዊ መሆን አሇበት ። ሇዚህም ማስረጃ አሎህ በቁርአን ውስጥ 

በሱረቱ አሌ-ማኢዲ በአንቀጽ 8 ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                     

   (  

ትርጉሙ 

8- «ሇሰዎች ያሊችሁ ጥሊቻ ፌትሃዊ ከመሆን አያግዲችሁ 
። ፌትሃዊ ሁኑ ። እርሱ አሊህን ሇመፌራት (ባህሪ) ቀረብ 
ያሇ ነው ።  
ነቢዩ ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ላሊ ወገንን ማሳዯዴ፥ መበዯሌና 

እንዱሁም መጥፍ አኗኗርን መኖር አስጠንቅቋሌ ። እንዱህም 

ይሊለ፡- 

(መበዯሌን ፌሩ ። መበዯሌ የትንሳኤው ቀን ብዙ ጨሇማዎች ሆነው 

ይቀርባለ) ።61 እነዚያ በዚች አሇም መብታቸውን (የሚገባቸውን 

መብት) ያሊገኙ የትንሳኤ ቀን ይወስዲለ ። ነቢዩ ሙሀመዴ 

                                                 
61

 ሀዱሱ በሙስነዴ አህመዴ 5798እና በሶሂሂሌ ቡኻሪይ2447 ተዘግቧሌ ። 
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/ሰ.ዏ.ወ/ እንዱህ ይሊለ፡ የፌርደ ቀን እነዚያ የተበዯለት ሰዎች 

ይካሳለ ። (መብታቸው ይሰጣቸዋሌ ) ።62  
 

? ነው ምንዴን ቦታ ያሊት በእስሊም ሌጅ ሴት 
   እስሊም ሴትን ሌጅ ያገባችም ብትሆን ያሊገባች እንዯ ሰው ሌጅ 

ሙለ መብት ያሊት መሆኑን ያሰምርበታሌ ። ባሇ ንብረት 

የመሆንና ንብረቷን ያሇ ምንም ቁጥጥር እንዯፇሇገች የማዴረግ 

መብት አሊት ። የመግዛትና የመሸጥ መብት አሊት ። ሇመሌካም 

ነገር ስጦታ መስጠት ፥ገንዘቧን እንዯፇሇገች ማውጣት ትችሊሇች ። 

የሙሽራው ጥልሽ ሇሙሽርነት የሚሰጠው እንዯፇሇገች 

እንዴታዯርግ ነው ። እንዱሁም ስሊገባች በባሎ ስም አትጠራም 

በቤተሰቦቿ ስም ነው የምትጠራው ። እስሌምና ወንዴ ከባሇቤቱ 

ጋር ጥሩ አኗኗር እንዱኖር ያዛሌ ። ይህን አስመሌክቶ 

መሌዕክተኛው  /ሰ.ዏ.ወ/  (ከምእመናን የተሟሊ እምነት ያሇው ሥነ 

ምግባሩ ጥሩ የሆነ ነው ። ከናንተ የተሻለት ሇሚስቶቻቸው 

መሌካም የሚሆኑ ናቸው ።63እናቶች በእስሌምና በጣም ክብር 

አሇቸው ። እስሌምና እናቶችን መሌካም እንዱዋሌሊቸው ያዛሌ ። 

አንዴ ሰውዬ ወዯ አሎህ መሌዕክተኛ /ሰ.ዏ.ወ/  መጣና እንዱህ 

አሊቸው ፡- የአሎህ መሌዕክተኛ ሆይ! ማንን ነው መሌካም ተጓዲኝ 

አዴርጌ መያዝ የሚገባኝ ? አሇ ። እርሳቸውም እናትህን አለት ። 

ከዚያስ ማንን? አሇ ።እናትህን አለት ። ከዚያስ ማንን ? አሊቸው 

። እርሳቸውም አባትህን አለት ።64  

ስሇ ሴት ሌጅ ያሊት ቦታ በእስሊም ሇማወቅ እባኮ ! ዌብሳይቱን 

ይጎብኙ ። 

                                                 
62

 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 2582 እና ሙስነዴ አህመዴ 7163 ሊይ ዘግበውታሌ ። 

 
63

 ሀዱሱን አህመዴና ቲርሚዝይ ዘግበውታሌ ። 

 
64

 ሀዱሱን ሶሂህ ሙስሉም 2548 እና ሶሂህ ቡኻሪይ 5971 ሊይ ዘግበውታሌ ። 
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ቤተሰብ በእስሊም 
   ቤተሰብ በሰው ሌጅ ሥሌጣኔ መሠረታዊ አንዴነት አሇው ። 

ቤተሰብ ዛሬ መበታተንና ያሇ መስማማት እየታየበት ይገኛሌ ። 

ቤተሰባዊ የእስሊም ሥርአት የባሌን፥ የሚስትን ፥ የህጻናትና 

የዝምዴናን መብት በሚዛናዊ ሁኔታ ይጠብቃሌ ። በዯንብ 

የተዯራጀ ቤተሰባዊ ሥርአት በመመሥረት ራስን ያሇ መውዯዴ 

ፀባይ ፥ሌግስናና ፌቅርን ይመግባሌ ። የተዯሊዯሇ የቤተሰብ 

አንዴነት ሇመመስረት ሰሊምና ዯህንነት ማግኘት በጣም አስፇሊጊ 

ነው ። ይህንን እስሊም በያንዲንደ ቤተሰብ መካከሌ ሇመንፇሳዊ 

እዴገት አስፇሊጊ ሆኖ ያየዋሌ ።  

 

ሙስሉሞች የዕዴሜ ባሇ ፀጋዎችን እንዳት 

ይንከባከባለ? 
   በሙስሉሙ አሇም የዕዴሜ ባሇ ፀጋዎችን ቤት ማግኘት በጣም 

ጥቅት ነው ። በዚህ አስቸጋሪ የህይወት ጊዜ ዯካማ ወሊጆችን 

መሸከም ክብርና በረከት እንዱሁም ሇትሌቅ መንፇሳዊ እዴገት ምቹ 

ሆኖ ይታሰባሌ ። በእስሌምና ሇወሊጆቻችን ፀልት ማዴረግ ብቻ በቂ 

አይዯሇም ። ነገር ግን ከሌክ በሊይ በእዝነት ከነርሱ ጋር አብረን 

በመኗኗርና ህፃን ሆነን እያሇ ከራሳቸው በሊይ እኛን ያበሌጡ 

እንዯነበር ማስታወስ ይገባናሌ ። ስሇዚህም ነው የእናቶች ክብር 

ከፌ ብል የምናገኘው ። የሙስሉም ወሊጆች ሇዕዴሜ ባሇ ፀጋነት 
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ሲዯርሱ በምህረትና በርህራሄነት ይያዛለ ። በእስሊም ከአሎህ በኋሊ 

ወሊጆችን ማገሌገሌ ወይም መሌካም መሆን የግዴ ነው ። አንዴ 

ሙስሉም ወሊጆቹ ሲያረጁ በቁጣ መንፇስ መናገር ክሌክሌ ነው ። 

ሇዚህም ማስረጃ አሎህ /ሱ.ወ/ በቁርአን ውስጥ በሱረቱ አሌ-

ኢስራእ ከአንቀጽ 23-24 እንዱህ ይሊሌ፡- 

)                             

                  

                   

                  (   

ትርጉሙ 

23- «ጌታህም እርሱን እንጂ እንዲታመሌኩዯንግጓሌ ። 
ሇወሊጆቻችሁም መሌካም እንዴትውለ (ወስኗሌ) ። 
በተሇይም አንዲቸው ወይም ሁሇቱ ከናንተ ዘንዴ ሆነው 
እርጅና ከተጫጫናቸው «ኡፌ» አትበሎቸው ። 
አትገሊምጧቸውም ። መሌካምን ቃሌ ብቻ ተናገሯቸው 
። » 
24- «ከእዝነት የመነጨን የትህትና ክንፌ ዝቅ 
አዴርግሊቸው ። ጌታዬ ሆይ! በሌጅነቴ ተንከባክበው 
እንዲሳዯጉኝ እዘንሊቸው ።» በሌም ።  
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አምስቱ የእስሌምና መሰረቶች ምንዴን ናቸው ? 
   አምስቱ የእስሌምና መሰረቶች የሙስሉም ህይወት ፌሬም ወርክ 

ናቸው ። እነርሱም በአሎህ አንዴነትና በነቢዩ ሙሀመዴ/ሰ.ዏ.ወ/ 

መሌዕክተኝነት መመስከር ፥በቀን አምስት ጊዜ ፀልት ማዴረግ ፥

ሇዴሃዎች ዘካ(ምጽዋት) መስጠት፥ጾምን መጾምና የቻሇ ሰው ሏጅ 

(ወዯ መካ መጓዝ) ናቸው ። 

 

1- ሸሃዯቱ አሌ-ሊኢሊሀ ኢሌ-ሇሎህ  
   «ሊኢሊሀ ኢሌ-ሇሎህ ሙሀመደን ረሱለሎህ ።» ማሇት 

ከአሎህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት ላሊ አምሊክ የሇም ። 

ሙሀመዴ የአሎህ መሌዕክተኛ ነው ። የመጀመሪያው ክፌሌ 

«ከአንዴ አሎህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት ጌታ የሇም ። » 

ማሇትም ከአንዴ አሎህ በስተቀር ሇመገዛት መብት ያሇው ላሊ 

አምሊክ የሇም ። ሇአሎህ አጋር የሇውም ሌጅም የሇውም ። ይህ 

የእምነት ምስክር ሸሃዲ ተብል ይጠራሌ ። እስሌምናን ሲቀበሌ 

በሙለ እምነት መባሌ ያሇበት ቀሊሌ ፍርሙሊ ነው ። የእምነት 

ምስክር (ሸሃዲ) ሇአምስቱ የእስሌምና መሰረቶች በጣም አስፇሊጊ 

ናቸው ።  

 

2- ሶሊት መስገዴ  
   ሙስሉም በቀን አምስት ጊዜ ሶሊት ይሰግዲሌ (ፀልት ያዯርጋሌ) ። 

እያንዲንደ ሶሊት ከጥቅት ዯቂቃዎች በሊይ አይወስደም ። ፀልት 

በእስሊም በአሎህና ፀልት በሚያዯርገው ሰውዬ መካከሌ በቀጥታ 

አገናኝ ናት ። በአሎህና በባሪያው መካከሌ አማሊጅ አያስፇሌግም ። 

ሰውየው በሚሰግዴበት ጊዜ ውስጣዊ ዯስታ ፥ሰሊምና እረፌት 

የማግኘት ስሜት ይሰማዋሌ ። አሎህም በርሱ ይዯሰታሌ ። ነቢዩ 

ሙሀመዴ /ሰ.ዏ.ወ/ ስሇ ሶሊት (ፀልት) ሇቢሊሌ እንዱህ ይለታሌ ፡- 

(ቢሊሌ ሆይ ! (ሰዎችን) ሇሶሊት ጥሪ አዴርግና በሶሊቷ እፍይታ 
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እናግኝ (እንዯሰት) ።65 ቢሊሌ ከነቢዩ ሙሀመዴ ባሌዯረቦች አንደ 

ነበር ። እርሱ ነበር ሇሶሊት አዛን (ጥሪ) እንዱያዯርግ የታዘዘው ። 

ሶሊቶች የሚፇፀሙት ንጋት ሊይ ፥ቀትር ሊይ ፥ከሰአት በኋሊ ፥ፀሃይ 

ስትጠሌቅና ማታ ናቸው ። እነዚህን ሶሊቶች ሙስሉም የትም ቦታ 

ሉሰግዲቸው ይችሊሌ ። እንዯ ሜዲ ፥ቢሮ ፊብሪካና ዩኒቨርሲቲ 

የመሳሰለት ቦታዎች መስገዴ ይችሊሌ ።  

ስሇ ፀልት የበሇጠ መረጃ እባኮ ዌብ ሳይቱን ይጎብኙ ፡-  

www.islam-guide.com/praYer 

 

3- ዘካ (ምጽዋት ሇዴሃዎች) መስጠት ። 
   ሁለም ነገር ንብረትነቱ ሇአሎህ ነው ። ዯግሞም በሰው ሌጅ 

ያሇው ገንዘብ አሎህ ዘንዴ አዯራ ነው ። (ዘካ) ሇሚሇው ቃሌ 

ትክክሇኛ ትርጉም ማጥራትና ዕዴገት ማሇት ነው ። ያሰጣጡ ሁኔታ 

፡- ካሇ ነገር በተወሰነ ሌክ ሇዴሃ መስጠት ያስፇሌጋሌ ። የሚሰጠው  

ከወርቅ፥ከብርና ከተሰበሰበ ጥሬ ገንዘብ ሲሆን ሌኩ 85 ግራም ወርቅ 

ይገመታሌ ። ይህ በግሇሰቡ እጅ (ሳይቀንስ) አንዴ አመት መቆየት 

አሇበት ።  

 
ከንብረታችን ትንሽ ዴርሻ ሇዴሃዎች በመስጠት ገንዘባችንን 

እናጠራሇን ። ያም አትክሌትን እንዯ መቀፌቀፌ ነው ። (ይህ 

አትክሌትን) የመቀፌቀፈ ሂዯት እንዯገና እንዯ አዱስ እንዱያዴግ 

ይገፊፊዋሌ ። ሌክ እንዯዚሁ ሰውም ምጽዋት በመስጠትና 

መሌካም ሥራን በማብዛት መዯሰት ይችሊሌ ።  

 

 

                                                 
65

 ሀዱሱን አቡ-ዲውዴ 4985 እና ሙስነዴ አህመዴ 22578 ዘግበውታሌ ። 
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4- የረመዶንን ወር መጾም 
   ሙስሉሞች የረመዶንን ወር በየአመቱ ከንጋት ጀምሮ ፀሏይ 

እስክትገባ ዴረስ ። ምግብና መጠጥ እንዱሁም ግብረ ሥጋ 

ግኑኝነትን መቆጠብ ነው ። በተጨማሪም ጾም ሇጤንነት ይጠቅማሌ 

። ያም መንፇስን ሇማጥራት (ሇማንጻት) ከፌተኛ ጠቀሜታ አሇው 

። የሰው ሌጅ ሇጥቅት ጊዜም ቢሆን አሇማዊ ዴልትን በመቁረጥ ፥

ጾመኛ ከተራቡ ሰዎች ጋር በመሳተፌ እውነተኛ ርህራሄን ያተርፊሌ 

። ከዚህም በሊይ መንፇሳዊ ህይወት ያዴጋሌ ።  

 

 

ጉዞ መካ ወዯ -5 
   አመታዊ የመካ ጉዞ በህይወት አንዴ ጊዜ አካሊዊና ኢኮኖሚያዊ 

ችልታ ያሇው የግዴ ማዴረግ አሇበት ። በየአመቱ ወዯ ሶስት 

ሚሉዮን የሚሆኑ ሰዎች ወዯ መካ ይሄዲለ ። እነዚህ ሰዎች 

ከአሇም በአጠቃሊይ ይመጣለ ። ምንም እንኳ ሁሌ ጊዜ መካ 

በጎብኚዎች የተጨናነቀ ቢሆንም ሏጁ (ጉብኝቱ) የሚዯረገው 

በአረቢኛው ዙሌሂጃ ወር ነው ። ሏጅ የሚያዯርገው ሰውዬ 

የሚሇብሰው ሌብስ ቀሊሌ ነው ። በተሇይ ማንኛውንም ዯረጃ 

ወይም የባህሌ ሌዩነት ይከሇክሊሌ ። ስሇዚህ ሰዎች አሎህ ፉት 

እኩሌ ሆነው ይቆማለ ።  

የሏጅ ሥነ ስርአት ሰባት ጊዜ ካእባን መዞር፥በሶፌ-ፊና መርዋ 

መካከሌ ሰባት ጊዜ መሄዴ (መሮጥ) / የነቢዩ ኢብራሂም ባሇ ቤት/ 

ሃጀር ውሃን ፇሌጋ እንዲዯረገችው ። ከዚያም የሏጅ ተግባርን 
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የሚፇጽሙ ሁለ በአንዴ ሊይ አረፊት ሊይ ይቆማለ ።66 አሎህን 

የሚፇሌጉትን ሁለ ይጠይቃለ ። ይቅርታን ይጠይቁታሌ ። 

የትንሳኤ ቀንን እንዴናስታውስ ያዯርገናሌ ።  

   የሏጅ ሥነ ስርአቱ የሚያበቃው በኢዴ አሌ-አዴሃ በአሌ ነው ። 

ያም የሚከበረው በሶሊት ነው ። ይህ በአሌና የኢዴ አሌ-ፇጥር 

በአሌ ያ በረመዶን ጾም መጨረሻ የሚመጣው ነው ። እነዚያ 

ሁሇቱ በአልች በሙስሉም ካሊንዯር የሰፇሩ ናቸው ። 

 
 

   ይህ ሥዕሌ የሚያሳየው መካ ውስጥ የሚገኘውን መስጂዯሌ 

ሏራም ሏጃጆች ሲጎበኙት ነው ። በዚህ መስጂዴ ውስጥ 

ሙስሉሞች ሶሊት ሲሰግደ ፉታቸውን የሚያዞሩበት ካዕባ ይገኛሌ ። 

ካዕባ አሎህ ኢብራሂም (አብርሃም ) ና እስማኢሌ እንዱገነቡት 

ያዘዛቸው የማምሇኪያ ቦታ ነው ። 

 

                                                 
66

 ከመካ ወዯ 15 ማይሌ የምትርቅ አካባቢ ናት ። 

108

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

ስሇ አምስቱ የእስሌምና መሰረቶች የበሇጠ መረጃ እባኮ ! ዌብ 

ሳይቱን ይጎብኙ ፡- 

www.islam-guide.com/pillars  
 

   ስሇ እስሌምና የበሇጠ መረጃ የፇሇገ በእንግሉዘኛ ቋንቋ እና 

በአረቢኛ ቋንቋ የተተረጎመውን በዌብ ሳይቱ ማግኘት ይችሊሌ ።  

www.islam-guide.com 
 

   ስሇዚህ መጽሏፌ አስተያየት ያሇው ፡- ዯራሲ I.A. Ebrahim 

በሚከተሇው አዴራሻ ማግኘት ይችሊሌ፡- 

 ኢሜሌ ፡ -    ib@i-g.org 

ስሌክ ቁጥር ፡ - 0096614541065 

ፊክስ         ፡- 0096614536842 

ፖስታ       ፡- 21679 አሌ-ሪያዴ 11458 ሳውዱ አረቢያ  

ስሇ እስሌምና የበሇጠ ሇማንበብ  

    * እውነተኛ ሀይማኖት :- ቢሊሌ ፉሉፕስ  

  * እውነታው ይህ ነው ፡- ሙአስ-ሰሰቱሌ ሏረመይን አሌ-

ኢስሊሚያህ ።  

  * ቁርአንና ኢሌመሌ-ሏዱስ ፡- ሞሪስ ቦካይ  

   * እስሌምናን ሇመረዲት ፡- አቡሌ-አሊ አሌ-ሞድዱ 

   * ህይወት ከሞት በኋሊ ፡- (ከቲብ) ጀምኢየቱ ሸባቡ አሌ-

ሙስሉሚን አሌ-ኣሇሚያህ ። 

   * የሙስሉም ዏቂዲ ፡- ሙሀመዴ አሌ-ኡሰይሚን ትርጉም 

ድክተር ማኒሕ አሌ-ጀውሃኒ  

   * የቁርአን አሌ-ከሪም ትርጉም በእንግሉዘኛ ቋንቋ ፣ ድክተር 

ሙሂዴ አሌ-ሂሊሉና ድክተር ሙሀመዴ ኻን  

ከነዚህ መጽሀፌቶች ማንኛውንም ማግኘት የፇሇገ እባኮ ! ዌብ 

ሳይቱን ይጎብኙ ፡- 
    

www.islam-guide.com 
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ዋቢ መጽሏፌት 
 የእንጊሇዘኛው ትርጉም ፡Abrief Illustrated Guide to 

understanding Islam 

የረቢኛው ትርጉም        ፡ዯሉለን ሙሰወር ሉ ፊህሚሌ 

ኢስሊም 

በነጃሺ የተተረጎመው የአማሪኛው ተፌሲር  

የአማሪኛው የመጽሀፌ ቅደስ ትርጉምና ላልችም ክዚህ 

በታች የተጠቀሱ ማስረጃዎች ናቸው።  
 

Ahrens, C. Donald. 1988. Meteorology Today. 3rd ed. St. 

Paul: West Publishing Company. 

Anderson, Ralph K.; and others. 1978. The Use of 

Satellite Pictures in Weather Analysis and 

Forecasting. Geneva: Secretarial of the World 
Meteorological Organization. 

Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and 

Hans A. Panofsky. 1981. The Atmosphere. 3rd ed. 
Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. 

Barker, Kenneth; and others. 1985. The NIV Study Bible, 

New International Version. Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan Publishing House. 

Bodin, Svante. 1978. Weather and Climate. Poole, 

Dorest: Blandford Press Ltd. 
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Cailleux, Andre’. 1968. Anatomy of the Earth. London: 

World University Library. 

Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. The Space 

Atlas. London: Dorling Kindersley Limited. 

Davis, Richard A., Jr. 1972. Principles of Oceanography. 

Don Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing 
Company. 

Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. NIV 

Compact Dictionary of the Bible. Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan Publishing House. 

Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. Oceans. London: 

Mitchell Beazley Publishers. 

Famighetti, Robert. 1996. The World Almanac and Book 

of Facts 1996. Mahwah, New Jersey: World 
Almanac Books. 

Gross, M. Grant. 1993. Oceanography, a View of Earth. 

6th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. 

Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. Integrated 

Principles of Zoology. 6th ed. St. Louis: The C. V. 
Mosby Company. 

Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 

1994. Interpretation of the Meanings of The Noble 
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Quran in the English Language. 4th revised ed. 
Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. 

The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments 

(Revised Standard Version). 1971. New York: 
William Collins Sons & Co., Ltd. 

Ibn Hesham, Abdul-Malek. Al-Serah Al-Nabaweyyah. 

Beirut: Dar El-Marefah. 

The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi 

Arabia, Washington, DC. 1989. Understanding 

Islam and the Muslims. Washington, DC: The 

Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi 
Arabia. 

Kuenen, H. 1960. Marine Geology. New York: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Leeson, C. R.; and T. S. Leeson. 1981. Histology. 4th ed. 
Philadelphia: W. B. Saunders Company. 

Ludlam, F. H. 1980. Clouds and Storms. London: The 

Pennsylvania State University Press. 

Makky, Ahmad A.; and others. 1993. Ee’jaz al-Quran al-

Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-

Matar. Makkah: Commission on Scientific Signs of 

the Quran and Sunnah. 
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Miller, Albert; and Jack C. Thompson. 1975. Elements of 

Meteorology. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill 

Publishing Company. 

Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; 

Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani; and 

Mustafa A. Ahmed. 1992. Human Development as 

Described in the Quran and Sunnah. Makkah: 

Commission on Scientific Signs of the Quran and 
Sunnah. 

Moore, Keith L.; A. A. Zindani; and others. 1987. Al-

E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific 

Miracles in the Front of the Head). Makkah: 

Commission on Scientific Signs of the Quran and 

Sunnah. 

Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, 

Clinically Oriented Embryology, With Islamic 

Additions. 3rd ed. Jeddah: Dar Al-Qiblah. 

Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. The 

Developing Human, Clinically Oriented 

Embryology. 5th ed. Philadelphia: W. B. Saunders 
Company. 

El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of 

Mountains in the Quran. 1st ed. Herndon: 
International Institute of Islamic Thought. 
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Neufeldt, V. 1994. Webster’s New World Dictionary. 

Third College Edition. New York: Prentice Hall. 

The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15th ed. 

Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc. 

Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. 

Demarest. 1991. The Human Nervous System, 

Introduction and Review. 4th ed. Philadelphia: Lea 

& Febiger. 

Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine 

State. Translated from the German by Joan Hussey. 

Revised ed. New Brunswick: Rutgers University 
Press. 

Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. Earth. 3rd ed. 

San Francisco: W. H. Freeman and Company. 

Ross, W. D.; and others. 1963. The Works of Aristotle 

Translated into English: Meteorologica. vol. 3. 

London: Oxford University Press. 

Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. A Colour 

Guide to Clouds. Robert Maxwell. 

Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the 

Universe. Belmont: Wadsworth Publishing 

Company. 
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Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 

1996. Essentials of Anatomy & Physiology. 2nd ed. 

St. Louis: Mosby-Year Book, Inc. 

Sykes, Percy. 1963. History of Persia. 3rd ed. London: 
Macmillan & CO Ltd. 

Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. 

Earth Science. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill 

Publishing Company. 

Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. 

5th ed. Columbus: Merrill Publishing Company. 

Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a 

Modern View of the Origin of the Universe. 5th 
printing. New York: Bantam Books. 

Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom 

Al-Quran. 1st ed. Beirut: Dar El-Marefah. 

Zindani, A. A. This is the Truth (video tape). Makkah: 

Commission on Scientific Signs of the Quran and 
Sunnah. 

The Numbering of Hadeeths: 

The numbering of Hadeeths1 in this book is based on 
the following: 
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 Saheeh Muslim: according to the numbering of
Muhammad F. Abdul-Baqy.

 Saheeh Al-Bukhari: according to the numbering

of Fath Al-Bari.

 Al-Tirmizi: according to the numbering of

Ahmad Shaker.

 Mosnad Ahmad: according to the numbering of
Dar Ehya’ Al-Torath Al-Araby, Beirut.

 Mowatta’ Malek: according to the numbering of
Mowatta’ Malek.

 Abu-Dawood: according to the numbering of
Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hameed.

 Ibn Majah: according to the numbering of

Muhammad F. Abdul-Baqy.

 Al-Daremey: according to the numbering of

Khalid Al-Saba Al-Alamy and Fawwaz Ahmad

Zamarly.
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ምስጋና  
አህመዴ አወሌ ሀሰን 

አብደሌ ጀሉሌ ሩቤ 

ሱሌጣን ቶሬ 

ዲኛቸው ተፇሪ 

ሳራ አብዯሎህ 

     በተሇይ ሇውዴ ባሇ ቤቴ 

ሇራህማ አዯም አሉ 
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