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ቡኸ ፈቃድ: ያላወከቡይ ጃንጎ ሂኔይ ወግሽገ ቂዶት ወይም አቲሞት መብት አለይ።



ኖህአላህ ያመን ሰብ ናረ። ጊላሚ 
ሰብ ሁሉ አላህ ጠሎኔ አልቴዘዞ።
ሀደየም አላህ ሀደ ያድኔብጣን ግዘ 
አወላከ። አላህ ለኖህሂኔይ ቦዘ 
ግዘ ባደ ያጠፋዎ ባሉ። ይስልጣኔ 
ያሁኡንቴይ ጋር ሰብ ብቻ ናረ።



አላህ የሮሬ ማይ መጣኒ ደች ቢሼፍናር ኖህን ኤወደ 
ኖህ የዕንመሙት ለጋርሰብ ይሁናን የሮር ጀልባ እና 
ባለ ደነታ ያሰሩ። ያለን ትዛዛ ዋቡ። አላህ ለኖህ 

ሃቀኘ ሱመ ዋቡ። ኖህ ቴንዙ ናረ። ኖህ ጀልባ 
ለምን ያሱአኮ ቲኦድ ሰብ ሳቀቢ ይሁናን።



ኖህ ታመኖተከ 
ቀጠለ። 

ተደበለቶከ ሳቢ 
ሰ አላህ ያዋልኩ 
ናረ ማንምከ 
አልጣናባይማን።



ኖህ የሮሬ እሚነት ናረ። ምንም 
ቲቲ ቀደ ዝላም ባይዘልብም 
አላህ አመኑ። በላምተቄላ 
መርከበ ባቅርቦት 
ለጫኖት ተዝጋጅ።



አኩ ጂነት መጠ። አላህ ታአደድ ዘርቸ ሳአተ ሰብቸ አመጡ፡ ዲላ 
ኦሽተጊልደ። የሮሬ ዋ ቀልቀሌ ውንፊቸ ቀልቀሌዋ የሮሬእነ የሮሬ 

ቡሳዋ ወደ መርከብ ሄደ።



ምን አልባት ሰብቸ ዲነተ ቲጭኑ 
ኖህ ደረ ስድበተ አዋለኩ። በአላህ 
ደረ ወንጀለ አሶት አላቃነኖን። 
ወታቦቱ ለግቦት አልተሳሎን።



በመጥፈጄም 
ሁለምከ 
ዲናተተሳፈሩ ናረ። 
ኖህን ወደ መርከቡ 
ጊባ አላህዋበ። 
ኡኸዋ እነ የጋርከሰብ፡ ኖህ፡
ምሽተምከ፡ ሸሽተሚ ልጅ ወልዲከ 
እነ ምሽተምከ ወደ መርከበ ጊበ።
ተኢታየ አላህበሬ ዘጋያነ።



ተይታይ ዝላሚ መጣአ።
የሮረ ዝላም ለአርባ አያም 
ፈጀርፈጅር ደቺ አጠብት።



የሃሮ ሜይ ከተማይዋ ቡርዳይ ወረረይ፡
ዝላን ቲቃን ሚደም ቴቀር በማይ ቀደ 
ናረ። በንፍስይነፍሳን ሁል ሞተ።



ሜይት ቲነከ መርከቢ 
በደርከ ሆነ። ውስጥከ 
ጨልመ ሊሆን ያቀትላና፡
ምንልባት ድንቡጠ ምን 
አልባት ያትፎር ያቀትላም።
መርከቡ ጊና ኖህ ታቦዝ 
መይ ጠለለ።



ተአምስተ ሃሮ ዞፍ በሬር አላህ ያድርቆት ሩህ 
ላከ። መርከቡ ቀስ ባላነ በአራራ ሚዴች ደር 
ተቦበለ። ኖህ መይ ቲወርድ በግለ ግዝ ሃር 
አያመ ውስጠ ተጎበለ።



ኖህ ከመርከቡ ኩፍታ መስኮትቁራ እነ አመር ላከ። አመር 
ላፉሎት ደረቅ ፈየ ኤተ አረከብት ወደ ኖህ ተክነበልት።



ከሳምት ዞፍ ኖህእደገና ተጋደለ።
አሞረበአፍ ውስጠየኦገር ቁጠል 
ኤዜት ተክነበልተ መጣት።
ቢመጫነ ወክትኖህ አሞረ 
ለልተከናበልቲክኖ ደች ደረቀ 

ኧናርቲኮ ይሽላ።



አላህ ከኖህ መርከብ ለክፈሮት ወክተ የሆነኮ ለኖህ 
ኤወደይ። ኖህ እነ የጋድሰብ  በአድኖትዲነት 
አትጎበሉ።



ኖህ ያሾክር ህኖት 
አለቢ! መሰውያ አሻኒ 
ውሃን የሁነ ጋረሳብ 
ቲየሸነፍነ ማይ 
ያሰለጠይ አላህ 
ሰገደ።



አላህለኖህ 
ያቆምሳን ተስፋ 
ዋበይ። ቡዘኮ ተሰብ 
ሩህ በደር ለፍረዶት 
ማዬ ኢለሊከ አላህ ስለ 
ተሰፈየሮሬ አስቦት ዋበ።

ቀስተ ደመነ የአላህ 
ተስፈ ጭቁት ናረ።



ኖህ የጋር ሰብ 
ከጥፋት ሜይ በሬር 
ሀጂስ ጅመሮት ረከበ። ተወክት 
ዞፍ ያሁሀጊቾ ሁለምከ እንደገነ 
ጊቾከ ሆነ። ሁልምከ የአም 
መግስተ የመጡይ ከኖህ እነ 

ተግለይ ናረ።



ናሃ ኤታ የሮሬይ ያትፎት ሜይ

ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን

ውስጥ ይትረከባን

የታለቀቢ ተስድስት አስሪ

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



የመትፋጄከ



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

አላህ .ነፍሰ ይሉማነይ ቦዝ ግዝያሸነይኮ ይሽላል። የነፍስ ቅጣት 
ሞውትን፡ ግንአላህ በጣምይወድማንሀዳ ወለከኢሳን መስቀሎት ደር 
ሊሞት ኤታ ስለ ነፍስ ሊትቀጥ ላከ። ታኢታይ ኢሳ ወደ ሮህ ተክነበለ 
ኤታ ወደ ጀነትወደ ጋር ሄደ በኢሳ ባመነ ነፍስቺነ ይደግ ሊሉይ በሳሉ 

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

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

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

ኪታሀብ ቁራን ያንቦነ ኤታ በሰያንገ ከአላህ ጋር ያዋርኩ!
ዮሐ ሽሽጅ አስራ ስድስተ
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