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አላህ ሁለምከ ጊዘ አሸ! አዳም ያፋቴ ሰበ!
አላህ ያፍቴ አደምን ቲኸልቅ ተምሽትከ 
ከሄዋን ጋ በደር ውስጠ ይነብር ናረኡሁነም 
የመጨረሸ አያም ጃንጎ አላ በቲዘዞት 

በትረከቦት ፈየኮ 
ተስ ባለይ።



አላህ ተባር ዛፍ ሁለ 
ላትረዘቁይ ኤወደ? ኢን
ባብ ሄዋን ተሳሌተ። ተሃድ 
ፈረንጅ ተአድ ፍረ ተረዘቆት 
ይችልናን ባተ ኪነበልት። እናም 
ተረዘቆት ወይም ፍረከ ንኮት 
ከናረ። እነሩሁኑም ዩጫን 
እባቢ ደስ ባለ። እደ አላህ ቶና 
ሄወን ያነይ ባህርዛፈ ፍሬ 
ከሸት። እባቢ አጥናባኒ 
ፍሬከ ተረዘቀ።



ሔዋን አላህ በልቴዘዝት ዞፍ 
አደም ደግሞ ፍሬከ ሊረዘቅ 
ኤወተየት። አደም አይኢሄ አላህ 
ቃልአልቲዘዞት በሎት ናረቢይ።



አደም ሔወን ቲትበደሉ ሆሽትምከ ገሬኑም 
የናሩከ ይሽላን። የበለስ ቁጠልቸ ዤላዤል ስፎት 
ገገኑም ሼፈኑ እነ ተአላህ ቀደ በገዎ ውስጠ ተሼሙ።



ባሮቲ ብርድ አላህ ወደ ጄነት መጠ። ሃደም 
እነ ሔወን ያሴ ይሽለ ናሪ። አደም ሔወን ሱለ 
አሸቤት። ሔወን እባበ ሱለ አሸትቢ አላህ እባበ 
የታጅን ናረ ገረጃጆ ወልዲቸ ቲጨኑ ችግር 
ይጅጅቢሙ  ባለ። አደም፡ ነፍሰ ቦዝምክናተ 
ደች እሶክ እነ እሶክ የታጀ ቶናት። የፈጅር 
ስንቀ በርከቦት ጪጦት ላበ ቱናት።



አላህ አደም እነ ሄወን 
ቲያቆምሳነ ግዝ አወጣተ። 
ምክንየተምከ ወንጀለ አሸን 
እሩኸ ዋብ ተወነይ 
አላህ ተላሉ!!



አይረክበማነኮ አላህ ይነዳን 
ቀለጠ አቀነ። አላህ አደመ እነ 
ሔወነ የቆደ ድራቦሽ አሸኑም።
አላህ ቆደኑም ላይ 
ወሰደይሙ።



ተውክተ ዙፉ ለአደም እነ ሔወን አንደ ሀደ ሰብቸ ተጨኔ። ያፋቴ 
ልጅኑም ቃየን አበቀላሎም ናረ። ሆሽተኘይ ወልዲቸ አቤል ዘበኘ 
ናረ። ሀደ አያም ቃየን ለአላህ የተወሰነ አበቃላሎ የሰዋቦተከ 
አመጠ። አቤል ፈየኮ ያሼኮ ለአላህ የሰዋቦተከ 
አሸ አመጠ። አላህ በአቤል ዋቦትከ አፍሬ ባለ።



አላህ በቃን ዋቦት አላቁመሰን። 
ቃየን ቦዘቆ ተቃዬ። አላህ ግልመ 
ፈየግዘ ብያሽም።



ተቅበሎት ይለቶበይ።



አላህ ቃየንን አትዋለከይ። ዋጅማ አቤል 
አይነረ? ቃየል ይሎውችልቲል ኬዘበ። 
የዋጄ ቂሮተከ ኤሄንን ናረ? አላህ 
ቃየንን የዕርሰተቻሎተከ በቀለቶከ 
ተግላሎተከ ባሶትከ ተቀጠ።



ቃየንን አላህ ላፍቴ ወጠ። ከአደም እነ ሄወን ተገረድ 
ወልድ ቢተረ ኤንዘ። ያገረ ሰብ ፈከናና። ላም ቴቀረ፡ 
የቃየን የወል ወልደከ እነ የወልድ ወልደከ 
ያሱኤ ከተማን ሜሉ።



ዝህ በእንዲህ የአደም እነ ሔወን ሰብ በፍጥረተ 
ተክነበለ። ቲታየ ጊዝየት ሰብ በጠም ይትረቀ።



ወልድ ገረድ በተጨኝትቢ ወክት ሔዋን አቤልን 
አትጎበልኮን አላህ ገረድን ዋበኝ ባት። ገረድ 
912ዓመት የነበረእነ ብዡ ወልዲቸ የጨኘዬ 
አምላከተ ሰብ ናረ።



1በባድ ውስጠ ሀደ ተጭኖት ጊላይ 
ቲትከተል ሰበቸ ቲበዙ ሄዶን፡ በመትፌጀ፡
አላህየሰብ ወልድላትፎት ቆጬ። ሁልምከ 
ዲነት እነ ወፊቸ። አላህ ሰብን ቢለቆትከ 
ሀዘነ። ግልመ ሀድ ሰብ 
አላህ ተስ አትረሸ።



ሂታይ ሰብ  ኖህ ናረ። ከገረድ ዘር፡ ኖህ ቦዘለቢ 
እነ ችግር ኤለቢ ናረ። ከአላህጋር ተክናናበለ።
ተድብሎትከ ሽሽተ ወልትክተ አላህ ሊተዘዙ 
አቀራይሞ። አኩ አዳም ኖኅን ፈየኮ 

ቢያቆምሳንእነ ሉሌበሆነ 
ኡንገ ለጢቃቁሞት 
አለመ ናረ።



የሰብ ጭንቅ ጀመራን

ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን

ውስጥ ይትረከባን

ሀለቆቲ ተሺሽድ ስድስት

“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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