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መታሰቢያነቱ 
 

ይህ ስሇ ክርስቶስ ተሰጥቶአችኋሌና፤ ስሇ እርሱ መከራ ዯግሞ ሌትቀበለ እንጂ 
በእርሱ ሌታምኑ ብቻ አይዯሇም፤ 

ፉሌ. 1፡29 

 

ወንጌሌ የሚያስከፌሇውን ዋጋ፣ የጽዴቅና የቅዴስና መንገዴ ያሇባትን መከራና 

እንግሌት ጌታ እየሱስን በማመኑና የመረጠሇትን መንገዴ በመከተለ ምክንያት 

የሰው ህሉና ሉያስበው ከሚችሇው በሊይ በቤተሰቡና በመድቹ ሳይቀር 

ከፌተኛ ስቃይ ከዯረሰበት ወንዴም ተምሪያሇሁ፡፡ ይህ ሰው ዩሱፌ ጀማሌ 

ሞሃመዴ ይባሊሌ፡፡ የዙህ መጽሏፌ መታሰቢያነትሇእርሱ፣ እጅግ አስቸጋሪና 

አዯገኛ እንዱሆም የሔይወት መስዋእትነትን ጭምር በሚጠይቁ የእስሌምና 

አገሮች የምስራቹን ቃሌ በማሰራጨት ታሊቅ የወንጌሌ መስዋእትነት እየከፇለ 

ሊለ ቅደሳን፣ እና ወንጌሌ በሚፇቅዯው የፌቅርና የትህትና መንገዴ ሊይ 

በመቆም የክርስቶስ ኢየሱስ አዲኝነትን ሇመመስከርና ሰዎችን በንፁህ ህሉና 

ሇማገሌገሌ ሲለ ሇተሰዉ የወንጌሌ አርበኞች በሙለ ይሁን፡፡ 

 
መጽሏፌ ቅደስ መከራን ስሇ መቀበሌ ምን ይሊሌ? 

2ጢሞ. 1፡8 እንግዱህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእስረኛው በእኔ አትፇር፣ ነገር 

ግን እንዯ እግዙአብሓር ኃይሌ መጠን ስሇ ወንጌሌ አብረኸኝ መከራን ተቀበሌ፤ 

 

2ጢሞ. 3፡12 በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዙአብሓርን እየመሰለ ሉኖሩ 

የሚወደ ሁለ ይሰዯዲለ። 

 

1ጴጥ. 2፡20-21 … መሌካም አዴርጋችሁ መከራን ስትቀበለ ብትታገሡ፣ ይህ ነገር 

በእግዙአብሓር ንዴ ምስጋና ይገባዋሌ። የተጠራችሁሇት ሇዙህ ነውና፤ ክርስቶስ 

ዯግሞ ፌሇጋውን እንዴትከተለ ምሳላ ትቶሊችሁ ስሇ እናንተ መከራን ተቀብልአሌና። 

(በተጨማሪ 1ጴጥሮስ 3፡13-17 ይመሌከቱ) 

 

1ጴጥ. 5፡10 በክርስቶስ ኢየሱስ ወዯ ሊሇም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁለ አምሊክ 

ሇጥቂት ጊዛ መከራን ከተቀበሊችሁ በኋሊ ራሱ ፌጹማን ያዯርጋችኋሌ ያጸናችሁምሌ 

ያበረታችሁማሌ። 

 

ሏዋ. 9፡15-16 ጌታም። ይህ በአሔዚብም በነገሥታትም በእስራኤሌም ሌጆች ፉት 

ስሜን ይሸከም ንዴ ሇእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂዴ፤ ስሇ ስሜ ስንት መከራ ሉቀበሌ 

እንዱያስፇሌገው እኔ አመሇክተዋሇሁና አሇው። 
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ራዕ. 1፡9 እኔ ወንዴማችሁ የሆንሁ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግሥቱን 

የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግሥት የምካፇሌ ዮሏንስ ስሇ እግዙአብሓር ቃሌና ስሇ 

ኢየሱስ ምስክር ፌጥሞ በምትባሌ ዯሴት ነበርሁ። 

 

ሏዋ. 9፡15-16 ጌታም። ይህ በአሔዚብም በነገሥታትም በእስራኤሌም ሌጆች ፉት 

ስሜን ይሸከም ንዴ ሇእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂዴ፤ ስሇ ስሜ ስንት መከራ ሉቀበሌ 

እንዱያስፇሌገው እኔ አመሇክተዋሇሁና አሇው። 

 

2ቆሮ. 6፡4-10 ነገር ግን በሁለ እንዯ እግዙአብሓር አገሌጋዮች ራሳችንን 

እናማጥናሇን፤ በብዘ መጽናት፣ በመከራ፣ በችግር፣ በጭንቀት፣ በመገረፌ፣ በወኅኒ፣ 

በሁከት፣ በዴካም፣ እንቅሌፌ በማጣት፣ በመጦም፣ በንጽህና፣ በእውቀት፣ 

በትዕግሥት፣ በቸርነት፣ በመንፇስ ቅደስ፣ ግብዜነት በላሇው ፌቅር፣ በእውነት ቃሌ፣ 

በእግዙአብሓር ኃይሌ፣ ሇቀኝና ሇግራ በሚሆን በጽዴቅ የጦር ዕቃ፣ በክብርና 

በውርዯት፣ በክፈ ወሬና በመሌካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናሇን፤ አሳቾች ስንባሌ 

እውነተኞች ነን፤ ያሌታወቁ ስንባሌ የታወቅን ነን፤ የምንሞት ስንመስሌ እነሆ ሔያዋን 

ነን፤ የተቀጣን ስንሆን አንገዯሌም፤ ኀንተኞች ስንሆን ወትር ዯስ ይሇናሌ፤ ዴሆች 

ስንሆን ብዘዎችን ባሇ ጠጎች እናዯርጋሇን፤ አንዲች የላሇን ስንሆን ሁለ የእኛ ነው። 

 

2ቆሮ. 11፡23-27 … በዴካም አብዜቼ፣ በመገረፌ አብዜቼ፣ በመታሰር አትርፋ፣ 

በመሞት ብዘ ጊዛ ሆንሁ። አይሁዴ አንዴ ሲጎዴሌ አርባ ግርፊት አምስት ጊዛ 

ገረፈኝ። ሦስት ጊዛ በበትር ተመታሁ፤ አንዴ ጊዛ በዴንጋይ ተወገርሁ፤ መርከቤ 

ሦስት ጊዛ ተሰበረ፤ ላሉትና ቀን በባሔር ውስጥ ኖርሁ። ብዘ ጊዛ በመንገዴ ሄዴሁ፤ 

በወንዜ ፌርሃት፣ በወንበዳዎች ፌርሃት፣ በወገኔ በኩሌ ፌርሃት፣ በአሔዚብ በኩሌ 

ፌርሃት፣ በከተማ ፌርሃት፣ በምዴረ በዲ ፌርሃት፣ በባሔር ፌርሃት፣ በውሸተኞች 

ወንዴሞች በኩሌ ፌርሃት ነበረብኝ፤ በዴካምና በጥረት ብዘ ጊዛም እንቅሌፌ 

በማጣት፣ በራብና በጥም ብዘ ጊዛም በመጦም፣ በብርዴና በራቁትነት ነበርሁ። 

 

ፉሌ. 3፡7-11 ነገር ግን ሇእኔ ረብ የነበረውን ሁለ ስሇ ክርስቶስ እንዯ ጉዲት 

ቆጥሬዋሇሁ። አዎን፣ በእውነት ከሁለ ይሌቅ ስሇሚበሌጥ ስሇ ክርስቶስ ኢየሱስ ስሇ 

ጌታዬ እውቀት ነገር ሁለ ጉዲት እንዱሆን እቇጥራሇሁ፤ ስሇ እርሱ ሁለን ተጏዲሁ፣ 

ክርስቶስንም አገኝ ንዴ፣ በክርስቶስም በማመን ያሇው ጽዴቅ ማሇት በእምነት 

ከእግዙአብሓር ንዴ ያሇው ጽዴቅ እንጂ ከሔግ ሇእኔ ያሇው ጽዴቅ ሳይሆንሌኝ፣ 

በእርሱ እገኝ ንዴ ሁለን እንዯ ጕዴፌ እቇጥራሇሁ፤ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይሌ 

እንዲውቅ፣ በመከራውም እንዴካፇሌ፣ ወዯ ሙታንም ትንሣኤ ሌዯርስ ቢሆንሌኝ፣ 

በሞቱ እንዴመስሇው እመኛሇሁ። 
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ምስጋና 
 

አስቀዴሜ፣ በምኅረቱ ዯግፍ፣ ጸጋውን አትረፌርፍ፣ ብዘ የመመሇስ እዴልችን 

ሰጥቶ ሇዙህ ሥራ ያዯረሰኝን አምሊኬን እግዙአብሓርን በጌታችንና 

በመዴኀኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናሇሁ፡፡  

 

በማስከተሌ፣ በፌጹም ዯስታ የኮምፒውተር ትየባውን ስታከናውንሌኝ 

የነበረችውን ተወዲጅ እህቴን - ወ/ሮ የትምወርቅ ዱሮ ከሌብ አመሰግናሇሁ፡፡ 

እግዙአብሓር ባሇቤትሽን አቶ ሰሇሞን ማሞን እና አዱሱ ሌጃችሁን ይስሃቅ 

ሰሇሞንን ይባርክ፡፡  

 

እንዱሁም ይህ መጽሏፌ አንባቢዎች እጅ እንዱዯርስ የመጽሏፈን ሙለ ወጪ 

የሸፇነችውን ወ/ሮ ፀዯይ ዮሴፌ ከሌብ አመሰግናሇው፡፡ እግዙአብሓር ትዲርሽን 

እና የእጆችሽን ሥራ ሁለ ይባርክ፡፡ 

 

በመጨረሻም፣ ይህንን የትርጉም ሥራ ጀምሬ እስክፇጽም ከጎኔ ሇቆማችሁ 

ሁለ ምስጋናዬ እነሆ፡፡  
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ጠቃሚ ምክሮች 
 

በጽሐፍቹ መካከሌ በብራኬት [ ] የገቡ ማብራሪያዎች የተርጓሚው ተጨማሪ 

አሳቦች ሲሆኑ፣ ከቁርአን በተወሰደት አንቀጾች (አያት) መካከሌ የሚታዩ 

ቅንፍች ( ) ግን በቀጥታ ከቁርአኑ የተወሰደ ናቸው፡፡  

 

ከቁርአን የተወሰደ የእንግሉኛው አንቀጾች (አያት) ከአማርኛው ትርጉም ጋር 

አብረው እንዱቀርቡ የተዯረገበት ምክንያት አማርኛው ትርጉም ውስጥ 

የሚስተዋለ ብዥታዎችን ግሌጽ ሇማዴረግ በማሰብ ነው፡፡  

 



7 

 

የተርጓሚው መግቢያ 
 

እስሌምና በ7ኛው ክፌሇ መን (እ.ኤ.አ. በ622 ዒ.ም.) በአንዴ የአረብ ነጋዳ 
በመካ፣ ሳውዱ አረቢያ የተጀመረ ሏይማኖት ነው:: ይህ ሰው ሙሏመዴ 
(እ.ኤ.አ. 570 ተወሇዯ) ይባሊሌ:: ይህ እምነት በይበሌጥ ተስፊፌቶ 
የሚገኝባቸው አካባቢዎች መካከሇኛው ምስራቅ እና ሰሜን አፌሪካ ሲሆኑ 
ከአንዴ ቢሉዮን በሊይ የሚሆኑ የተከታዮቹ እንዲለት ይነገራሌ፡፡ በተከታዮች 
ብዚት ከክርስትና ቀጥል በአሇም ሁሇተኛ ሃይማኖት ሲሆን በስሩ ሶስት ዋና 
ዋና የእምነት ሌይኑቶች (denominations) አለት፤ እነሱም፡- ሱኒ፣ ሺአት፣ 
እና ሱፉ ናቸው፡፡ የእስሌምና ቅደስ መጽሏፌ ቁርአን ሲሆን የእምነቱ ዋና 
ቋንቋም አረብኛ ነው፡፡ እንዯ ሙስሉሞች እምነት ቁርአን እግዙአብሓር 
ሇመጨረሻውና (ተተኪ ሇላሇው) ነብይ (ሙሏመዴ) የገሇጠው መፅሏፌ ነው:: 
የእስሌምና የእምነት አባቶች ሼክ፤ ኢማም (ሺአት) ሲባለ የማምሇኪያ 
ሥፌራው ዯግሞ መስጂዴ ይባሊሌ፡፡ 
 
እስሊም ማሇት ‹‹ሇፇጣሪ በመገዚት ውስጥ ያሇ ሰሊም›› ማሇት ነው፡፡ ሲሆን 
‹‹ማንኛውም ሇፇጣሪ ፇቃዴ ራሱን የሚያስገዚ ሰው ሁለ ዯግሞ ሙስሉም 
ይባሊሌ፡፡ 
 
ሁለም ሙስሉሞች አረቦች አይዯለም፡፡ እስሌምና በተሇያዩ ሮች ውስጥ ያሇ 
ሃይማኖት ነው፡፡ ከአጠቃሊይ የእስሌምና ሃይማኖት ቁጥር አንጻር አረቦች 
20% ብቻ ይይዚለ፡፡ ከፌተኛ የእስሌምና ተከታይ ቁጥር ያሇባት አገር 
ኢንድኔዢያ ስትሆን በዙህች አገር ያለ የእስሌምና ተከታዮቹም 120 ሚሉዮን 
ይዯርሳለ፡፡ 

 
አንዴ ሰው ሙስሉም ሇመሆን የሚጠበቅበት አንዴና ዋነኛ ነገር ሻሃዲህን 
መፇጸም ነው፡፡ ይህም ማሇት አንዴ ፇጣሪ ብቻ እንዲሇ እና ሙሏመዴ ዯግሞ 
የሰው ሌጆች የመጨረሻ ነቢይ መሆኑን በአንዯበቱ መናገር ማሇት ነው፡፡  
   
ሙስሉሞች በቁርአን ውስጥ አሊህ እራሱን በ99 የተሇያዩ ስሞች ገሌጧሌ 
ብሇው ያምናለ፡፡ የሰው ሌጅ ስሇ ፇጣሪ ማንነት ሉያውቅ የሚችሇውም 
በእነዙህ ስሞች አማካኝነት ነው ይሊለም፡፡ ከእነዙህ ስሞች ዜርዜር ውስጥ 
ሇአብነት፡- መኃሪ፣ ሁለን አዋቂ፣ ጠባቂ፣ ሰጪ፣ የቅርብ አምሊክ፣ 
የመጀመሪያው፣ የመጨረሻው፣ የተሰወረ፣ እና የሰሊም ምንጭ የሚለት 
ይገኛለ፡፡  
   
ሙስሉሞች በቀዯሙት ነቢያት (በአስተምህሮአቸው መሠረት ይህ ነቢይነት 
የሚጀምረው ከአዲም ሲሆን የሚጨርሰው ዯግሞ ሙሏመዴ ሊይ ነው) 
ማሇትም ከአዲም እስከ ኢየሱስ ዴረስ ባለት ያምናለ፡፡ ሙስሉሞች እነዙህ 
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ነቢያት ሳይቀሩ ሇፇጣሪ ፇቃዴ ራሳቸውን አዜገዜተዋሌና ሙስሉሞች ናቸው 
ብሇውም ይመሰክራለ፡፡  

 
የእስሌምና ቅደሳት መጻሔፌት (ቁርአን እና ሱናህ) 
የሲራ (Sira) እና የሏዱት (Hadith) ቅደሳት መጻሔፌት በእስሌምና 
ሃይማኖት ውስጥ ከቁርአን በመቀጠሌ ሌዩ ሥፌራ ያሊቸው የእስሌምና ቅደሳት 
መጻሔፌት ናቸው፡፡ እስሌምና በቁርአን፣ በሲራ (የሙሏመዴ 
ባዮግራፉ/የሔይወት ታሪክ)፣ እና በሏዱት (የሙሏመዴ ትራዱሽኖች/ሌማድች) 
ሊይ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው፡፡ እነዙህ ሁሇቱ ማሇትም ሲራ እና ሏዱት 
የነቢዩ ሱናህ (Sunnah) በመባሌ ይታወቃለ (ሱናህ የሙሏመዴ ቃልችና 
ተግባራት ማሇት ነው)፡፡ 
 

ሱናህ Sunnah (نة س  [ˈsunna], በብዘ ቁጥር نن س  sunan [ˈsunan] 
የአረብኛ ቃሌ ሲሆን ትርጓሜውም ሌማዴ/ሌምዴ ወይም ተውትሮ የሚዯረግ 
ዴርጊትን ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ቃሌ ከእስሌምና ሃይማኖት አጠቃቀም አንጻር 
ሲታይ ዯግሞ የእስሌምና ነቢይ የሆነውን የሙሏመዴን አባባልች/ንግግሮች፣ 
ፇሇጎች እና የአኗኗር ሌምድች ያመሇክታሌ፡፡  
  
ቁርአን ‹‹ሙሏመዴ ከአሊህ ንዴ የተቀበሇው የሙስሉሞች ቅደስ መጽሏፌ›› 
ቢሆንም ብቻውን ስሇ እስሌምና የተሟሌ መረጃና መመሪያ አይሰጥም፡፡ 
ቁርአን በውስጡ በተዯጋጋሚ የሰው ሌጆች በሞሊ የሙሏመዴን ፇሇግ 
(ቃልችና ተግባራት) እንዱከተለ ቢያዜም (ሇአብነት 3:32) እነዙህን የሰው 
ሌጅ እንዱከተሊቸው የታውን የሙሏመዴን ፇሇጎች በስፊት ማግኘት 
የሚቻሇው በቁርአን ውስጥ ሳይሆን በሲራ እና በሏዱት ውስጥ ነው፡፡  
 
የሙሏመዴ ሱናህ - የሙሏመዴን የራሱን ቃልች፣ ሌምድች፣ የወትር 
ተግባራት፣ የጥሞና ይሁንታዎቹን (silent approvals) ከማካተታቸው 
በተጨማሪ እንዳት ከወዲጆች ጋር፣ ከቤተሰብ ጋር፣ እና ከመንግስት ጋር 
መስተጋብር መፌጠር እንዯሚቻሌ ምሌከታን የሚሰጥ ስሇሆነ በእስሌምና 
ውስጥ ትሌቅ ስፌራ አሇው፡፡  
 
እንግዱህ ከሊይ አንዯተገሇጸው፣ እነዙህ የሙሏመዴ ሱናዎች (የሙሏመዴ 
ቃልችና ተግባራት) በጽሐፌ መሌክ ሰፌረው የሚገኙት በሁሇት የተሇያዩ 
የሙስሉም ቅደሳት መጻሔፌት ውስጥ ነው፡፡ አንዯኛው ሲራ ሲባሌ 
ሁሇተኛው ዯግሞ ሏዱት ይባሊሌ፡፡ (ሲራ + ሏዱት = ሱና)፤ (ቁርአን + ሱና = 
እስሌምና)፤ በሚሌ የሂሳብ ስላት በእስሌምና ቅደሳት መጽሏፌት መካከሌ 
ያሇውን ግንኙነት መናገር ይቻሊሌ፡፡ 
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እስሊማዊው ሉቅ ሃቢብ ኡር ራህማን አዚሚ ቁርአን በሏዱትና በሲራ ሊይ 
የተመሰረተ ስሇመሆኑ እና ሸሪያም እንኳን ሙለ የሚሆነው ከቁርአን እና 
ከሱናህ ጋር ከተረዲዲ ብቻ እንዯሆነ ይናገራሌ፡፡ ብዘዎቹ የእስሌምና አስፇሊጊ 
ሌምምድች እና እምነቶች የተቀደት ከሱናህ ሊይ ነው፡፡ እንግዱህ ሱናህ 
ሇእስሌምና በጣም ጠቃሚ የመንፇሳዊ እውቀት ምንጭ ቢሆንም ምንጩ 
ቁርአን ሳይሆን ሏዱት እና ሲራ መሆናቸውን አንባቢ ሌብ ይለዋሌ፡፡   
 
ስሇ እነዙህ እስሊማዊ ፅሐፍች ተአማኒነትና ህጋዊነት በተመሇከተ የሙስሉም 
ምሁራን በቁርአን መግቢያ ሏዱትን አስመሌክተው የፃፈትን እስቲ አብረን 
እንመሌከት:- ‹‹ቁርአን እስሌምናን ካቆሙ ሁሇት እግሮች አንደ ነው:: 
ሁሇተኛው እግር የነብዩ ሱናህ ነው:: ቁርአንን ከሱናህ የሚሇየው አፃፃፈ ነው:: 
ቁርአን በቀጥታ የወረዯ የአሊህ ቃሌ ሲሆን' የሏዱት ጥንቅር የሆነው ሱናህ 
ዯግሞ በአሊህ መንፇስ መነዲት (inspiration) የተፃፇ የነቢዩን ቃልችና 
ዴርጊቶች የሚተርክ ነው:: ቁርአን በሰዎች ቃሊት አሌተገሇፀም:: ቃልቹ' ፉዯሌ-
በፉዯሌ ከአሊህ የተሰጡ (የተወረደ/የወረደ) ናቸው:: ነብዩ ሙሏመዴ ሇሰው 
ሌጆች ከአሊህ የተሊከ የመጨረሻ መሌዕክተኛ ነው:: ስሇዙህ ቁርአን አሊህ ሇኛ 
የሊከው የመጨረሻ መሌዕክት ነው:: ከእርሱ በፉት የነበሩት እነ ኦሪት፣ 
መዜሙረ ዲዊትና ወንጌሌ ሁለ በእርሱ ተውጠዋሌ::››  
 
የኢሻቅ (Ishaq) ግሇ ታሪክና የታባሪ (Tabari) ታሪክ በሏዱት ውስጥ 
ይታቀፊለ፤ ሱናህዎች በመሆናቸው እስሊማዊ ጥቅሶች ናቸው፡፡ እነዙህ 
ሱናህዎች ብቻቸውን የእስሌምና ሃይማኖትን አፅመታሪክ፣ አውዴና የታሪክ 
ቅዯም ተከተሌ ይሰጡናሌ፡፡ ቁርአን እነዙህ ሱናህዎች በሚሰጡን ጊዛዎችና 
ቦታዎች ሊይ ካሌተዯገፇ በቀር ግሌጽ አይሆንም፡፡ የተቀረውም ሏዱት ቢሆን 
ዋጋው ዜቅ ይሊሌ፡፡ ያሇ ወንጌሌ ክርስትናን እንዯማሰብ ማሇት ነው፡፡ የታባሪ 
ተረጓሚዎች እንዱህ ይሊለ፣' "ሙሏመዴ ኢብን ኢሻቅ ሇመጀመሪያ ጊዛ 
የነብዩን ግሇ-ታሪክ የገበ ታዋቂ ሰው ነበር:: የእርሱ ሲራ የሙሏመዴን 
የህይወት መን ታሪኮች በተገቢው ዯረጃ ያስቀመጡ ናቸው፡፡"   
 
በርካታ ሏዱቶች ሲኖሩ ዋነኛዎቹ በቡካሪ የተጠናቀሩቱ ናቸው፡፡ እንዯ 
ፕሮፋሰር ማሱዴ አሌ-ሏሰን ገሇጣ ዋናዎቹ ስብስቦች፡- 
 
የታወቁት (እውቅና) የተሰጣቸው የሏዱት ስብስቦች በ ‹ሙስናፌ› (1) ምሳላ 
የሚከተለት ስብስቦች ናቸው፡- 
 
1. አሌ ቡካሪ (870 ሑጂራ) (የ7658 ሏዱቶች ስብስብ) 
2. ሙስሉም (875 ሑጂራ) የ7748 ሏዱቶች ስብስብ) 
3. አቡ ዲውዴ (875 ሑጂራ) (የ5276 ሏዱቶች ስብስብ) 
4. አሌ ቲርሚዙ (892 ሑጂራ) (የ4415 ሏዱቶች ስብስብ) 
5. አሌ-ናሳይ (915 ሑጂራ) (የ5776 ሏዱቶች ስብስብ) 
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6. ኢብን ማጃ (886 ሑጂራ) (የ4485 ሏዱቶች ስብስብ) 
 
የአሌ-ቡካሪና የአሌ-ሙስሉም ስብስቦች ከላልቹ ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ ነው 
ያለት፡፡ ስሌጣን ያሊቸው መሆናቸውን ሇማሳየትም ‹አሌ-ሳሂሃይን› ተብሇው 
ይጠራለ፡፡    
 
ሲራ የእስሌምና ሔግን (ሸሪያ) ሇመመስረት እና ቁርአንን 
ሇማብራራት/ሇመተርጎም ሌዩ ስፌራ አሇው፡፡ በጣም ተቀባይነት ያሇውና 
ስሌጣን ያሇው የሙሏመዴ ሲራ በኢብን ኢሻቅ የተዋቀረው ነው፡፡ ሁሇቱ 
ጥንታዊ ሲራዎች የሚከተለት ናቸው፡- (1) መሏመዴ ኢብን ኢሻቅ (773) 
በኢብን ሂሻም በኩሌ (840 ሑጂራ) የክሇሳ ስራ፣ Sirat Rasul Allah. 
(English translation 798 pages[3].) እና (2) መሏመዴ ኢብን ሳዒዴ 
(852 ሑጂራ) Kitab al-Tabaqat al-Kabir, (English translation, 1097 
pages [4].) 
 

ስዴስቱ የእስሌምና ሃይማኖት መግሇጫዎች 
እነዙህ ትምህርቶች የእስሌምና መሠረታዊ እምነቶች ናቸው፡፡ ማንኛውም 
ሙስሉም እውነተኛ ሙስሉም ሇመባሌ እነዙህን መሠረታዊ የእምነት አቋማት 
ሉከተሊቸውና ሉፇጽማቸው ይገባሌ፡- (1) በአንዴ ፇጣሪ ማመን (2) በሁለም 
የፇጣሪ ነቢያት ማመን (3) ከአሊህ ንዴ ሇነቢዩ ሙሴ፣ ሇዲዊት፣ ሇኢየሱስ 
እና ሇሙሏመዴ በተገሇጡትን ቀዯምት የቅደሳት መጻሔፌት ቅጂዎች ማመን 
(4) በመሊእክት ማመን (5) ስሇ ፌርዴ ቀን እና ከዚ በኋሊ ስሊሇው ሔይወት 
ማመን (6) በመሇኮታዊ አዋጅ (ወይም የፌጻሜ እጣ ፇንታ) ማመን፡፡   the 
divine decree (or destiny). 

 

አምስቱ የእስሌምና አዕማዲት 
(1) እምነትን መመስከር (ሻሃዲህ) ፇጣሪ አንዴ መሆኑን እና ሙሏመዴ 

የመጨረሻው የሰው ሌጅ ነቢይ ነው ብል መናገር፡፡ (2) የየዕሇት ጸልት 

(ሶሊት) በቀን አምስት ግዛ መጸሇይ፡- በአምስቱ የዕሇት ተዕሇት ጸልት አንዴ 

ሙስሉም ፉቱን መካ ወዯሚገኘው ካአባ አዘሮ መጸሇይ ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህ 

ባሇ ስዴስት ጎን ቅርጽ ያሇው ዴንጋይ (ካአባ) በሙስሉሞች ንዴ መጀመሪያ 

በአዲም የተገነባ እና በመቀጠሌም በአብርሃም የታዯሰ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ 

ሙስሉሞች ካአባ ሇአንደ አሊህ በምዴር ሊይ የተሰራ የመጀመሪያ የማምሇኪያ 

ሥፌራ እንዯሆነም ያምናለ፡፡ ሃጅ፣ ወዯዙህ ሥፌራ በየአመቱ የሚዯረግ 

መንፇሳዊ ጉዝ ነው፡፡ (3) ምጽዋት/ቀረጥ (ካ) በየአመቱ መጨረሻ 

ሇችግረኞች የሚሰጥ ስጦታ፡፡ አንዴ ሰው ከቆጠበው ሃብት ሊይ 2.5 እጁን 

ሇተቸገሩ የሚሰጥበት ሥርዒት ነው፡፡ 2.5% of one's savings given to the 
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needy at the end of each year. (4) የሃይማኖት ጉዝ (ሀጅ) አካሊዊ እና 

የገንብ ችግር ከላሇ በስተቀር ቢያንስ አንዴ ግዛ ወዯ መካ መሄዴ፡፡ (5) 

የሮሞዲን ጾም (ሳውም)፡፡ 

 

የቁርአን ይት 
ብዘዎቹን የተውራት/ኦሪት (አምስቱ የሙሴ መጻሔፌት) እና የታሌሙዴ 1 
ታሪኮች በቁርአን ውስጥም ሰፌረው እናገኛቸዋሇን፡፡ ምንም እንኳ በቁርአን 
ውስጥ ሰፌረው የምናገኛቸው በርካታዎቹ ገጸ-ባሔሪያት ከመጽሏፌ ቅደስና 
ከታሌሙደ ጋር ተመሳሳይ ቢሆኑም የታሪኮቹ አውዴ እና መቼት (ጊዛ እና 
ቦታ) ግን ሌዩነት አሊቸው፡፡ በቁርአን ውስጥ ቁርአን የጠቀሳቸውና በመፅሏፌ 
ቅደስ ውስጥ የማይገኙ ገፀ-ባህሪያት 4 ብቻ ናቸው:: ከእነዙህም ሁሇቱ 
በአፇታሪክ አገር የኖሩ አፇታሪክ ሰዎች ሲሆኑ 3ተኛው ዯግሞ የሙሏመዴ 
ትሌቁ ነቃፉ (ተቺ) የነበረው አጎቱ አቡ ሇሀብ ነው:: አራተኛው ዯግሞ በአሊህ 
መሰረት የእስሊሞች ነብይ የነበረው ታሊቁ እስክንዴር ነው:: 
 
የተቀሩት ገፀ-ባህሪያት ማሇትም፡- አዲም (አዯም)፣ ኖህ (ኑሔ)፣ አብርሃም 
(ኢብራሂም)፣ ይስሀቅ (ኢስሒቅ)፣ እስማኤሌ፣ ያዕቆብ፣ ኢያሱ (አሌየሰዕ)፣ 
ልጥ፣ ሙሴ (ሙሳ)፣ አሮን (ሃሩን)፣ ዮናስ፣ ዲዊት (ዲውዴ)፣ ሰሇሞን 
(ሱሇይማን)፣ ማርያም (መርየም)፣ ኢየሱስ (ዑሳ)፣ ሰይጣን፣ ገብርኤሌ 
(ጅብሪሌ) እና የመሳሰለት በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ የእነዙህ 
ሰዎች ታሪክ በቁርአኑ ሊይ የሰፇረው መጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ባሇው መሠረት 
አይዯሇም:: በቁርአን ውስጥ፣ በነዙህ ሰዎች ሔይወት ዘሪያ የቀረቡት ታሪኮች 
ወቅታቸውና አውዲቸው ከመጽሏፌ ቅደሱ ወቅትና አውዴ ጋር 
አይጣጣምም፡፡  
 

ሰው በእስሌምና  
ሰው የተፇጠረው በጭንቀት ውስጥ እንዱሆን ነው 90፡4፡፡ ሰው በመጀመሪያ 

የተፇጠረው ከሸክሊ ነበር፡፡ እሱም ከዙያ የተፇጠረው እንዯ ሸክሊ ነገር ሆኖ 

ነበር ከዙያም ሔይወት ያሇው ነገር (ጀርም) ሆኖ በማህፀን ውስጥ ተቀመጠ፡፡ 

ጀርሙም ወዯ ረጋ ዯምነት ተቀየረ፡፡ የረጋውም ዯም ወዯ ትንሽ ስጋነት ሆነና 

ወዯ አጥንትነት ተቀየረ፡፡ አጥንቱም ከዙያ በስጋ ተሸፇነ፡፡ ይህ አስዯናቂ 

የዕዴገት ሂዯት ነው በዙህም ነው ሔይወት የሚፇጠረው እንዯገናም 

የሚፇጠረው 23፡12-14፡፡ እያንዲንደ ሰው የጀመረው እንዯ ሚፇስ የወንዴ 

ፇሳሽ ሆኖ ነው ይህም ወዯ ረጋ ዯምነት ተቀይሮ የወንዴና የሴት አካሌ 

ክፌሌነት ይሇወጣሌ 76፡37-39፡፡  

                                                 
1
 ታሌሙዴ፡- የአይሁዴን የፌትሏ ብሓርና የሃይማኖት ሔግ የያ የጽሐፌ ስብስብ ነው:: 
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አዲምና ሓዋን የተፇጠሩት በሰማይ ባሇው የገነት አትክሌት ቦታ ነው፡፡ 
ከሰይጣን በቀር መሊእክት ሁለ ሇአዲም በመስገዴ አሊህን ታዋሌ፡፡ ሰይጣን 
ባሇመታዘ የተነሳ ሇሊሇም ተሽሯሌ፡፡ ሰይጣንም በበኩለ አሊህ 
እንዲይቀርቧት ካው ዚፌ እንዱበለ አዲምንና ሓዋንን ፇተናቸው፡፡ ከዙህም 
የተነሳ ከሰማያዊቷ የአትክሌት ቦታ አዲምንና ሓዋንን አሊህ አስወጣቸው እና 
በምዴር ሊይ አስቀመጣቸው 7፡11-25፡፡  
 
ሌዩ የሆነው ሰው፡- ሁለን ነገርን ሇማዴረግ የሚችሌ ታሊቅ ሰው ተፇጥሮ 
ነበር፡፡ ስሙም ዘሌቀርነይን የተባሇ ነው፡፡ እሱም ወዯ ሩቅ ምዕራብ ተጉዝ 
ፀሏይ ጥቁር ጭቃ ውስጥ ስትጠሌቅ አያት፡፡ እዙያም ባለ ሰዎች ሊይ እንዱገዚ 
ስሌጣን ተሰጠው በኃይሌም ገዚቸው፡፡ ዯግሞም እንዯገና በላሊ መንገዴ እስከ 
ሩቅ ምስራቅ ዴረስ ተጓ እዙያም ሇፀሏይ መውጪያ ቅርብ የሆኑትን ሰዎች 
አየ፡፡ እነሱም በጣም ከሚያቃጥሇው የቀረበ የፀሏይ ብርሃን ኃይሌ መቃጠሌ 
የሚጠብቃቸው ማንም አሌነበረም፡፡ እነዙያንም ሰዎች ብቻቸውን ተዋቸው፡፡ 
ላሊው እሱ ያዯረገው ነገር ከብረት ቁራጮች ትሌቅን ግዴብ መስራትና 
በቀሇጠ ነሏስም መሸፇን ነበር፡፡ እሱም ትሌቅ ከመሆኑ የተነሳ በሁሇት 
ተራራዎች መካከሌ ያሇውን ክፌት ቦታ ሞሌቶት ነበር፡፡ ይህም የጎግ ማጎግ 
የተባለት ሔዜቦች እንዲይዯርሱበትና ጎረቤቶቻቸውን እንዲይረብሹ ነው፡፡ 
ይህም ታሊቅ ግዴብ እስከ ታሊቁ የፌርዴ ቀን ዴረስ ይኖራሌ 18፡83-100፡፡  
 

ሰይጣን በእስሌምና 
ከሰዎች መፇጠር አስቀዴሞ ሰይጣን ጭስ ከላሇው እሳት ውስጥ ተፇጠረ፡፡ 

እሱም ከሸክሊ ተገንብቶ ሔይወት እንዱኖረው ሇተዯረገው ሇአዲም እንዱሰግዴ 

የተሰጠውን ትዕዚዜ በመቃወሙ ተፇረዯበት፡፡ እሱም ሲጠፊና ወዯ ምዴር 

ሲዋረዴ ሰይጣን ሰዎችን ሇማሳሳት መሏሊን ማሇ፡፡ አዲምና ሓዋንም የእሱ 

የመጀመሪያ የጥፊቱ ተጎጂዎች ሆኑ፡፡ እሱም ከጂኒዎች አንደ ነበረ 15፡28-39፣ 

7፡11-23፣ 18፡50፡፡ ክፈ መናፌስት፡- ጂኒዎች የተሰሩት ጭስ ከላሇው እሳት 

ነበር 55፡15፡፡  

 

ቁርአን ስሇ መጽሏፌ ቅደስ ምን ይሊሌ? 
ፌርዴ በ መጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ይገኛሌ፡- ፌርዴን አስመሌክቶ የተጻፈት 
ጽሐፍች በቀዯሙት ቅደሳን መጽሏፌት ውስጥ ማሇትም በአብርሃምና በሙሴ 
መጽሏፌት ውስጥ ይገኛለ 87፡17-19፡፡ የማያምኑት ሰዎች በሙሴና 
በአብርሃም መጽሏፌት ውስጥ የተሰበኩትን ስብከቶች በፌፁም 
አሌሰሙአቸውምን? 53፡36-37፡፡ በአንዴ አምሊክ ማመን በቁርአንና 
በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ትምህርት የተሰጠበት እውነት ነው፡፡ የማያምኑቱ 
ሇሙስሉሞች አንዲች ማስረጃ ማቅረብ የሚችለ ከሆነ ተጠይቀዋሌ 21፡24፡፡  
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ተጠራጣሪዎች ወዯ አይሁድችና ወዯ ክርስትያኖች ተመርተዋሌ፡- አንተ 
መሏመዴ የቁርአንን እውነተኝነት የምትጠራጠር ከሆነ ከአንተ ሔይወት በፉት 
የተገሇጠውን መጽሏፌ ቅደስን የሚያነቡትን እነዙያን መጠየቅ ይኖርብሃሌ 
10፡94፡፡ ሏዋርያትና ነቢያት በሙለ ከመሏመዴ በፉት መጥተው የነበሩት እሱ 
ተራ ሰው እንዯሆነ እነሱም ተራ ሰዎች ነበሩ፡፡ ይህንን በተመሇከተ ጥርጥር ያሇ 
ከሆነ ሰዎች የመጽሏፈን ሰዎች (ክርስቲያኖችንና አይሁድችን) መጠየቅ 
ይኖርባቸዋሌ 21፡7፣ 16፡43፡፡ ሇሰዎች ሁለ መሪና በረከት ሆኖ ያስተምራቸው 
ንዴ ሇሙሴ ቅደስ መጽሏፌ ተሰጥቶት ነበር 28.43፣ 46.12፡፡  
 
የአይሁዴ ሔዜብ እና ቅደሳን መጻሔፌት፡- የአይሁዴ ሔዜብ ሔጉ ወይንም ቶራ 
(አምስቱ የሙሴ መጽሏፌት) ተሰጥቷቸው ነበር፤ ነገር ግን ሇእሱ 
አሌታዘም፡፡ እነሱም ሌክ እንዯ አህያ በከባዴ መጽሏፌት ሸክም የከበዯባቸው 
ነበሩ፡፡ እነሱ የተጠለ ናቸው ምክንያቱም የአሊህን መገሇጥ አንፇሌግም 
ብሇዋሌና፡፡ አይሁድች የአሊህ እውነተኛ ብቸኛ ጓዯኞች ቢሆኑ ሉሞቱ ይመኙ 
ነበር፤ ነገር ግን አሌተመኙም ምክንያቱም ስህተት የሆነውን ነገር ነውና 
ያዯረጉት 62፡5-7፡፡ የእስራኤሌ ሌጆች መጽሏፌ ቅደስን፣ ነቢይነትን 
ተሰጥቷቸው ከላልች ሔዜቦች ይሌቅ ተመርጠው ነበር፡፡ መጽሏፈ ሇእነሱ 
ከተሰጠ በኋሊ ግን እርስ በእርሳቸው ተከፊፇለ 45፡16-17፡፡ ሇእስራኤሌና 
ሇሙሴ መጽሏፌ ቅደስን እንዱወርሱ ምሪት ተሰጥቷቸው ነበር፡፡ ይህም 
ሇሰዎች መረዲትን እንዱያገኙ መመሪያ ነው 40፡53-54፡፡  
 
በመጽሏፌ ቅደስ ማመን ታዞሌ፡- እነዙያ ሇሏዋርያት የተሰጡትን ቅደሳት 
መጽሏፌትን የማይቀበለት በፌርዴ ቀን በአንገቶቻቸው ሊይ ሰንሰሇት 
ተዯርጎባቸው በፇሊ ውሃ ውስጥ እየተጎተቱ ወዯ እሳት የሚወረወሩት ናቸው 
40፡69-72፡፡ በአሊህ ፇቃዴ ብቻ ተዒምራትን ያዯርጉ የነበሩ ከመሏመዴ 
በፉት የተሊኩ ሏዋርያት ነበሩ፡፡ የእነሱም የአንዲንድቹ ታሪክ በቁርአን 
ተተርቷሌ፤ የአንዲንድቹም አሌተነገረም 40፡78፡፡ እውነተኛ አማኞች 
በቁርአንና በመጽሏፌ ቅደስ የሚያምኑት ናቸው 2፡4፡፡ ሙስሉሞች በአሊህ 
በቁርአን እንዱሁም ሇአብርሃም፣ ሇእስማኤሌ፣ ሇይስሏቅ፣ ሇያዕቆብ እና 
ሇያዕቆብ ር ሇሙሴ፣ ሇኢየሱስ እና ሇላልች ነቢያት ሇተገሇፀው እንዯሚያምኑ 
መናገር አሇባቸው 21፡36፡፡  
 
አንዴ ዒይነት እግዙአብሓር፡- ሇመጽሏፈ ሰዎች ንገራቸው፤ እናንተ 
ሙስሉሞች ሇእነሱ በተሰጠው በቅደሳት መጽሏፌት እና በቁርአን 
እንዯምታምኑ ንገራቸው፡፡ የእነሱ እግዙአብሓርና የምታምኑት እናንተ አሊህ 
አንዴ ዒይነት እንዯሆነ ንገራቸው 29፡46፡፡ 
 
ቶራህ (አምስቱ የሙሴ ቅደሳት መጻሔፌት) ታማኝ መጽሏፌ ነው፡- ቶራህ 
የአሊህን ፌርዴ የሚናገር መጽሏፌ ነው፡፡ እሱም የመገሇጥ መሪና ብርሃን ነው 
5፡43፣44፡፡  
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ወንጌሌ ታማኝ ነው፡- ኢየሱስ የማርያም ሌጅ የመጣው ቀዴሞ የተገሇጠውን 
ቶራህን በማረጋገጥ ነው፡፡ እሱም ምሪትና ብርሃን ያሊትን ወንጌሌን ተሰጥቶት 
ነበር፡፡ እሱም ከቶራ ጋር የሚስማማ ነው፡፡ እናም ወዯ ክፈ ሇሚያነብለት 
መሪና ማስጠንቀቂያ ነው፡፡ ክርስትያኖች ስሇዙህም ሉፇረዴባቸው የሚገባው 
በወንጌሌ ውስጥ አሊህ በገሇጠው መገሇጥ መስረት ነው 5.46፣47፡፡  
 
መጽሏፌ ቅደስ ታማኝ ነው፡- ነቢያቱ ተመርጠው ተመርተው ነበር፡፡ እነሱም 
መጽሏፌ ቅደስ ጥበብ እና ነቢይነት ተሰጥቷቸው ነበር፡፡ በመሏመዴ ጊዛ 
ሰዎች መጽሏፌ ቅደስን አንቀበሌም ቢለ ቅደስ መጽሏፌን ሇሚያምኑ ሇላልች 
ተሊሌፍ ይሰጣሌ 6.87-89፡፡  
 
እግዙአብሓርን በግሌ ስሇማወቅ፡- አንዴ እግዙአብሓር ብቻ አሇ፡፡ 
ክርስትያኖችና አይሁድች የራሳቸውን ሌጃቸውን እንዯሚያውቁ አዴርገው 
ያውቁታሌ፡፡ ነገር ግን ላልች በጣዖት አምሌኮ መሠረት ነፌሳቸውን አጥተዋሌ 
ስሇአሊህም ውሸትን በመፌጠር እና ኃጢአታዊ ባህሪና መገሇጥን በመካዴ 
6.20-22::  
 
ሇክርስትያኖችና ሇአይሁድች ተስፊ፡- የመጽሏፌ ቅደስ ሰዎች እምነት 
ቢኖራቸውና ከክፈም ቢጠበቁ ይቅር ይባለ ነበር፡፡ በቶራህና በወንጌሌ ሊይ 
የተገሇጠውን ቢጠብቁ ኖሮ ይሸሇሙ ነበር 5.65፣66፡፡ እነሱም በቶራና 
በወንጌሌ ሊይ የተጻፇውን የማይከተለ ከሆነ ምሪትን አያገኙም፡፡ መጽሏፌ 
ቅደሳዊ ቅደስ ቃሊት የመሇኮት መገሇጦች ናቸው፡፡ ነገር ግን እነሱን ማንበብ 
ዒመፀኝነትን አምጥቷሌ ይህም በእምነት ባሌሆኑት ሊይ ነው 5.68፡፡ 
 

እስሊማዊ ምሌክቶች 
የሩብ ጨረቃ ቅርጽ እና ኮከብ  

 

ዋና ዋና በአሊት 
ሮመዲን- አንዴ ወር የሚቆይ  

ኢዴ አሌ-ፇጥር -የጾፌ መፌቻ 

ሂጅራ- አንዴ ሣምንት የሚቆይ፤ 1 Muharram  

ኢዴ አሌ-አዴሃ - የመሥዋእት በአሌ  

 

አስራ ሁሇቱ ኢማሞች 
1. አሉ 

2. አሌ-ሃሰን 

3. አሌ-ሁሴን 



15 

 

4. አሉ ዚይን አሌ-አብዱን 

5. ሙሏመዴ አሌ-ባቂር 

6. ጃፊር አሌ-ሳዱቅ 

7. ሙሳ አሌ-ካዙም 

8. አሉ አሌ-ሪዲ 

9. ሙሏመዴ አሌ-ታቂ 

10. አሉ አሌ-ናቂ 

11. አሌ-ሀሰን አሌ-አስካሪ 

12. ሙሏመዴ አሌ-ማህዱ 

 

ሲኦሌ በቁርአን   
ቁርአን ስሇ ሲኦሌ ጠና አምስት ጊዛ ያህሌ የተናገረ ሲሆን ስሇ ሲዖሌ 
የሚከተለትን ጥቅሶች ይናገራሌ፡-  
 
ሲዖሌን መሙሊት፡- አሊህ ቢፇቅዴ ኖሮ ሇእያንዲንደ ሰው እውነተኛ ምሪትን 
በሰጠ ነበር፣ ነገር ግን የአሊህ ቃሌ የሚሇው እሱ ሲዖሌን በሰዎችና በጅኒዎች 
እንዯሚሞሊው ነው (32.13፣ 11.119፣ 7.18)፡፡  
 
እሳት፡- ኃጢአተኛው በሲዖሌ ውስጥ ይቃጠሊሌ 82.14፡፡ እሳቱም የሚሇኮሰው 
በአሊህ ነው እሱም እስከ ዯረት ዴረስ ከፌታ ያሇው ነው በበሊያቸው ተሇኩሶ 
በዘሪያቸው ይከባቸዋሌ 104.6-9፡፡ በፌርዴ ቀን ሰዎች በሲዖሌ እሳት ውስጥ 
ይሊጫለ ይህም እነሱ የካደት እሳት ይህ ነው እየተባለ እየተነገራቸው ነው 
እናም በስራቸው ውጤት የተነሳ እዙያ ውስጥ ይቃጠሊለ 52.11-16፡፡  
 
መጠጥ፡- የማያምኑት በፌርዴ ቀን የፇሊን ውሃ እንዱጠጡ ይሰጣቸዋሌ 
88.5፡፡  
 
ምግብ፡- ሲዖሌ ውስጥ የሚኖረው ምግብ ዲሪዕ ብቻ ነው (እሾኸማ መራራ 
አትክሌት ሲሆን ሽታውም መሌኩም መጥፍ ነው)፡፡ እሱም ረሃባቸውን 
በፌፁም አያረካሊቸውም 88.6፡፡ እዙያም የሚኖረው ብቸኛ ምግብ ከቁስሌ 
እጣቢ የሚመጣ ቆሻሻ ብቻ ነው 69.36፡፡ የነሱም ምግብ የሚሆነው ከቁም 
ዚፌ ነው ይህም የሚበሇቅሇው በሲዖሌ ጫፌ ሊይ ነው ፌሬውም የሰይጣን 
እራስ የመሰሇ ሲሆን እንዱጠግቡም ይበለታሌ ከዙያም የፇሊ ውሃን ጠጥተው 
ተመሌሰው ወዯሲዖሌ ውስጥ ይጣሊለ 37.62-68፡፡  
 
ሰንሰሇቶች፡- ሰዎች በሰንሰሇት ታስረው ሰባ ክንዴ እንዱጓዘ ይዯረጋሌ 
69.32፡፡ ከማንኛውም ሇሏዋርያት በተሰጡት ቅደስ መጽሏፌ (መጽሏፌ 
ቅደስ ወይንም ቁርአን) ጋር የማይስማሙት እነዙያ በአንገቶቻቸው ሊይ 
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ሰንሰሇት ታስሮባቸው በፇሊ ውሃ ውስጥ ይጎተታለ ከዙያም በፌርዴ ቀን ወዯ 
እሳት ውስጥ ይጣሊለ 40.69-72፡፡ እነሱም አብረው ታስረው በጠባብ ስፌራ 
ተጥሇው ሞትን ይሇምናለ 25.13፡፡  
 
የሹፇት ጥያቄዎች፡- ኃጢአተኞች በገነት ውስጥ በሚኖሩት ሰዎች 
የሚከተለትን ጥያቄዎች ይጠየቃለ፡- ‹ወዯ ሲዖሌ እንዴትጣለ የተዯረጋችሁት 
ምን ስሇሰራችሁ ነው?› መሌሳቸውም የሚሆነው እንዲሌፀሇዩና ረሃብተኞችን 
እንዲሌመገቡ ነው፣ እንዱሁም ሰዎችን እንዲሙና የፌርዴ ቀንን እንዯካደ ነው 
74.40-46፡፡ የገነትም ነዋሪዎች በሲዖሌ ውስጥ ባለት ሊይ ያሾፈባቸዋሌ 
7.44-50፡፡  
 
ማሇቂያ የላሇው ነው፡- በሲዖሌ ያሇው ስቃይ በፌፁም አያቆምም እንዱሁም 
ዯግሞ በሲዖሌ ያለት እነዙያ ምንም ምህረት አይዯረግሊቸውም 16.85፡፡  
 
በመሊእክት ይማታለ፡- የማያምን ሰው በሚሞትበት ጊዛ ነፌሱን መሊእክት 
ይሸከሙና ይወስደታሌ ከዙያም ፉቱን እና ጀርባውን እየመቱት ‹የሲዖሌን 
እሳት ስቃይ ቅመስ› ይለታሌ 8.50፡፡  
የብረት በትር፡- የማያምኑት በብረት በትር ይገረፊለ (ይቀጣለ) 22.21፡፡  
 

መንግስተ ሰማይ በቁርአን  
የሰው ስጋዊ ፌሊጎቶች ይሟሊለ፡- ከሞት በኋሊ ያሇው የሙስሉሞች ሔይወት 
ፌሊጎቶቻቸው ሁለ የሚሟለበት ቦታ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ብዘ ነገር 
የሚሆንሊቸው ቦታ ነው 50.35፡፡  
 
ማሇቂያ የላሇው የወይን ጠጅ ምንጭ፡- ፃዴቃኖቹ ማሇቂያ ከማይኖረው 
የወይን ጠጅ ምንጭ ይጠጣለ ይህም ከካፈር ውሃ ጋር የተዯባሇቀ ነው (76.5-
6)፡፡ እሱም ነጭ ወይን ነው የሚሆነው ነገር ግን በበረከት ገነት ውስጥ 
የሚኖሩትን አስካሪ አይሆንም 37.45-47፡፡  
 
አትክሌት ቦታዎች፡- ከሞት በኋሊ የሚሆኑት ዯስታዎች ከሁለም ዒይነት ስጋዊ 
ዯስታዎች በተሞለት በሁሇት የአትክሌት ቦታዎች ውስጥ ነው የሚሆኑት 
55.46-48፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ላልች ሁሇት ተጨማሪ አትክሌት ቦታዎች 
አለ እነሱም ዯስታዎችን የተሞለ ናቸው 55.62፡፡  
 
ዯናግሌ፡- በአትክሌት ቦታዎቹ ውስጥ ፌራፌሬዎች፣ ጥሊ ቦታዎች፣ የውሃ 
ፎፎቴዎች እና ዯናግሌ የሞለባቸው ናቸው፡፡ ዯናግልቹም ዯግሞ ዒይናፊርና 
እንዯ (ያቁትና መርጃን ይመስሊለ እነዙህ ሇጌጥ የሚሆኑ የሚያንፀባርቁ ክብር 
ዴንጊያዎች ናቸው) 55.56፣ 58፡፡ እንዱሁም በሁሇተኛው ገነት ውስጥ ዯግሞ 
ጥቁር ዒይን ያሊቸው ሰማያዊ አጃቢዎች ይኖራለ እነሱም በትሊሌቅ 
ዴንኳኖቻቸው ውስጥ እንዱቀመጡ ይገዯዲለ፡፡ ሰዎችም ሆኑ ጅኒዎች 
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አሌገሰሷቸውም፡፡ የነሱም ንፅህና ገነት መግባት የተሰጣቸው ገነት 
እስከሚዯርሱ ዴረስ የተጠበቀ ነው፡፡ እነሱም በአረንጓዳ አረግራጊ 
ምንጣፍችና ስጋጃዎች ሊይ የተዯሊዯለ ሆነው ይጠባበቃለ 55.76፡፡ እነዙያም 
የተጨጎለት እኩያዎች እና ጡተ ጉቻማዎች ናቸው 78.33፡፡ በገነት ውስጥ 
ሙስሉሞች ከተጨጎለት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነትን ያዯርጋለ እነሱም ትሊሌቅ 
ውብ የሆኑ ጥቁር ዒይኖች አሎቸው 52.20፤ 44.54፣ 2.25፡፡ ዒይናፊር የሆኑ 
ዯናግልች ይከቧቸዋሌ ሌክ እንዯ እንቁሊሌ የሆኑ ትሊሌቅ የሚያምሩ ዒይኖች 
ያሎቸው ናቸው 37.48-49፡፡  
 
ቆንጆ የሆኑ የወንዴ ሰራተኞች፡- እነሱም የሚገሇገለት እንዯ እንቁ ቆንጆ በሆኑ 
ወጣት ወንድች ሌጆች ነው፡፡ እነሱም የሚያስፇሌጋቸውን ነገር ሁለ ሇማዴረግ 
ይጠብቋቸዋሌ፡ 52.24፡፡  
መብሌና መጠጥ፡- በአትክሌቱ ቦታ በከፌተኛው ሊይ ሙስሉሞች እስከ 
ሌባቸው ጥግ ዴረስ ይበለና ይጠጣለ 69.24፡፡  
 
ምስጋናና ሔብረት፡- በገነት ዯስታ ውስጥ ወንዝች በነዋሪዎቹ እግር ዴረስ 
ይፇሳለ፡፡ እነሱም በዯስታ ይጮኻለ እርስ በእርስም ሰሊምታን ይሰጣጣለ 
እንዱህም ይሊለ ‹ሰሊም› 10.9-10፡፡ እነሱም ቀንና ላሉት ሳይታክቱ ውዲሴን 
ይሰጣለ 41.38፡፡  
 
ወርቅና ሏር፡- እነዙያ በሊሊም ገነት ውስጥ ያለት በወርቅ የእጅ አምባርና 
በቀጭን አረንጓዳ ሏር ሌብስ ያጌጣለ እነዙህም በሏር ሊይ በወርቅ በተጠሇፈ 
ስራዎች ነው 18.31፣ 35.33፡፡  
ምዴራዊ ሚስቶችና ቤተሰቦች፡- የእስሌምናን እምነት የሚከተለ ሌጆች 
ያሎቸው ሙስሉሞች በበረከት የገነት ቦታ ሊይ ከሌጆቻቸው ጋር ይገናኛለ 
ይህም በምዴር ሊይ እያለ የሰሩትን እንዲያጡ ነው 52.21፡፡ ሙስሉሞች 
በኤዯን ገነት ውስጥ የሚገቡት እስሌምናን እንዯተከተለት እንዯ አባቶቻቸው፣ 
ሚስቶቻቸው እና ሌጆቿቸው ነው 13.23፡፡  
 
ትሌሌቅ የመኖሪያ ቤቶች፡- ይህ በአሊህና በመሏመዴ ማመን ያታ ነው፡፡ 
በሁለም ነገር ስሇ እስሌምና መዋጋትና መጋዯሌ የታ ነገር ነው፡፡ 
በሔይወትም እንኳን ቢሆን ስሇዙህም ኃጢአቶቻቸው ይቅር ይባሌሊቸዋሌ 
እንዱሁም በገነት አትክሌት ቦታ እንዱገቡ ይፇቀዴሊቸዋሌ ትሌሌቅ የመኖሪያ 
ቤትም ይሰጣቸዋሌ 61.11-12፡፡ እንዱሁም እነዙያ የሚገባቸው፣ ወንዝች 
በስራቸው የሚፇሱሊቸው ሰፊፉ ቤቶች ይሰጣቸዋሌ 39.20፡፡  
   

ስሇአይሁዴና ክርስቲያኖች በቁርአን ውስጥ የተነገሩ አወንታዊ 
ንግግሮች 
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ሇክርስትያኖችና ሇአይሁድች ሽሌማት ይጠብቃቸዋሌ፡- ሙስሉሞች የሆኑት 
እነዙያ አይሁድች ክርስትያኖችም እና ሳባውያን የሆኑት በአሊህ ስሊመኑ 
በመጨረሻው ቀን ሽሌማት ይጠብቃቸዋሌ ስሇዙህም መፌራትም ሆነ ማን 
የሇባቸውም ስሇዙህም መሌካምን ይስሩ 2.62፡፡  
 
ቀጥተኛ ዯቀ መዚምርት፡- አንዲንዴ የመጽሏፌ ቅደስ ሰዎች ቅደሳት 
መጽሏፌትን ያስታውሳለ ይህም በማታና በጠዋት ሲሆን ሇአምሌኮም 
ይሰግዲለ፡፡ እነሱም በአሊህና በመጨረሻው ቀን አምነዋሌ ስሇዙህም ፃዴቃን 
ናቸው፡፡ እነሱም ይሸሇማለ፡፡ 3.113-115፡፡  
 
እግዙአብሓርን በግሌ ስሇማወቅ፡- አንዴ እግዙአብሓር ብቻ ነው ያሇው፡፡ 
ክርስትያኖችና አይሁድች ሌጆቻቸውን እንዯሚያውቁት ያህሌ ያውቁታሌ፡፡ 
ነገር ግን ላልች በጣዖት አምሌኮ አማካኝነት ነፌሶቻቸውን ስሊጡ ስሇ አሊህም 
ሏሰትን ስሇፇጠሩ በኃጢአት ባህርይ ስሇሚኖሩና መገሇጥንም ስሇሚክደ ነው 
6.20-22፡፡  
 
ተጠራጣሪዎች ወዯ አይሁድችና ወዯ ክርስትያኖች ተመርተዋሌ፡- ‹አንተ 
መሏመዴ የቁርአንን እውነተኝነት የምትጠራጠር ከሆነ እነዙያን መጽሏፌ 
ቅደስን የሚያነቡትን መጠየቅ አሇብህ ይህም ከአንተ በፉት የተገሇጠውን ነው› 
10.94፡፡  
 
መጽሏፌ ቅደስ በክርስትያኖችና በአይሁድች ይጠና ነበር፡- ቅደስ መጽሏፌን 
የወረሱት እነዙያ አጥንተዋቸዋሌ በሚገባም ያውቋቸዋሌ ስሇዙህም ስሇ አሊህ 
ትክክሌ ያሌሆነን ምንም ነገርን አያዯርጉም 7.169፡፡ ክርስትያኖችና አይሁድች 
አንዴ አይነትን መጽሏፌ ቅደስን ስሇማጥናታቸው ግን አይስማሙም 2.113፡፡  
 
የኢየሱስ ተከታዮች ታዜኖሊቸዋሌ፡- ኢየሱስ የማርያም ሌጅ በሏዋርያትና 
በነቢያት ረጅም መስመር ተከትሎሌ፡፡ እሱም ወንጌሌ ተሰጥቶት ነበር አሊህም 
በእሱ ተከታዮች ሌብ ሊይ ርህራሄንና ምህረትን አዯረገ 57.27፡፡  
 
አንዴ አምሊክ፡- ሇመጽሏፈ ሰዎች ንገራቸው እናንተ ሙስሉሞች ሇእነሱ 
በተሰጠው ቅደስ መጽሏፌና ሇእናነተ በተሰጠው በቁርአን እንዯምታምኑ 
ንገራቸው፡፡ እንዱሁም የእነሱ እግዙአብሓርና የእናንተ አሊህ አንዴ አምሊክ 
እንዯሆነ ንገራቸው እንዱሁም እናንተ ሇእሱ እራሳችሁን እንዲስገዚችሁ 
ንገራቸው 29.46፡፡  
 
ሇክርስትያኖችና ሇአይሁድች ስሊሇው ተስፊ፡- የመጽሏፈ ሰዎች የሚያምኑና 
ከክፈ የሚጠበቁ ከሆነ ይቅር ይባሊለ፡፡ በቶራና በወንጌሌም ውስጥ ያለትን 
የሚጠብቁ ከሆነ ይሸሇማለ 5.65፣66፡፡ በቶራና በወንጌሌ ውስጥ ያሇውን 
ትምህርት ካሌተከተለ ግን ምሪትን ሉቀበለ አይችለም 5.68፡፡  
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ምንጮች፡- 
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http://www.politicalislam.c

om/principles/pages/five-principles/ 

http://www.answering-islam.org/ 
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http://www.answering-islam.org/
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ማውጫ 
 

መግቢያ 
 

ሙስሉሞች የሚያነሷቸው የመከራከሪያ ነጥቦች 
 

1. ቁርአን የመጣው መጽሏፌ ቅደስን ሇመተካት ነው 

2. በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ያለ ቅደሳት መጻሔፌት ተሇውጠዋሌ 

3. የሙሏመዴ ስም ከመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ተሰርዞሌ 

4. ሙሏመዴ እንዯ ሙሴ ያሇ ነብይ ነው 

5. አብርሃም ሇመሥዋዕት ያቀረበው እስማኤሌን ነው 

6. ሙስሉሞች መጽሏፌ ቅደስን እንዱያነቡ አይጠበቅባቸውም 

7. መጽሏፌ ቅደስ ሉታመን አይችሌም - የመጀመሪያዎቹ ቅጂዎች 

ጠፌተዋሌና 

8. መጽሏፌ ቅደስ ተበርዞሌ - የቁጥር ሌዩነቶች 

9. ሙሏመዴ የመጣው አዱስ ሃይማኖትን ሇማቋቋም ነው 

10.  የኢየሱስ ነቢይነት ሇእስራኤሊውያን ብቻ ነው  

11.  ኢየሱስ ተራ ነብይ ብቻ ነው 

12.  ክርስቲያኖች ሦስት አማሌክትን «ስሊሴ» ያመሌካለ 

13.  ኢየሱስ እግዙአብሓር አይዯሇም 

14.  ኢየሱስ የእግዙአብሓር ሌጅ አይዯሇም 

15.  ኢየሱስ ሉመሇክ አይገባውም 

16.  ኢየሱስ አሌተሰቀሇም 

17.  የአሳማ ሥጋ መብሊት ተገቢ አይዯሇም 

18.  ‹የበርናባስ ወንጌሌ›፣ እውነተኛ ወንጌሌ ነው 

 

አባሪዎች 
እስሊማዊ ስያሜዎች /ስሞች/ አባባልች 

የመጽሏፌ ቅደሳዊው ባሔሌ እና የእስሌምና ባሔሌ ምስስልሸ 



21 

 

መግቢያ 
 

ከክርስትና ውጪ፣ ሃይማኖቱን በሚሽን/በተሌዕኮ በዒሇም ሊይ ሇማስፊፊት 

ጥረት የሚያዯርግ ብቸኛ ሃይማኖት እስሌምና ነው፡፡ የእስሌምና እምነት 

አስፊፉዎች የመጨረሻ ግብ ዒሇምን በእስሌምና መሸፇን መሆኑ ምስጢር 

አይዯሇም፡፡ እያንዲንደ ሙስሉም፣ ሙስሉም ያሌሆኑ ላልች ሰዎችን ወዯ 

እምነቱ ከመጥራት ሃሊፉነት በተጨማሪ የሙሏመዴ አስተምህሮዎችንና 

የሃይማኖቱን መሠረታዊ መመሪያዎች የመፇፀም ግዲጅ አሇበት፡፡ ይህ፣ 

ከሃይማኖቱ ውጪ ያለ ሰዎችን ወዯ እምነቱ የመጋበዜ ሥራ ዲዋ (dawah) 

በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

  

ነገር ግን በሚያሳዜን ሁኔታ አንዲንዴ ሙስሉሞች በዙህ የመነቃቃት ወኔ 

በመነዲት ሃሊፉነት በጎዯሇው ሁኔታ የሃይማኖታቸውን ታሊቅነት ሇማሳየት 

በክርስትናና በአስተምህሮቱ ሊይ በጭካኔ የተሞሊ ጥቃት እያዯረሱ ይገኛለ፡፡ 

ማንም ሉገነበው እንዯሚችሌ እንዯዙህ አይነቱ ከሃይማኖቱ ውጪ ያለ 

ሰዎችን ወዯ እምነቱ የመጥራት አካሄዴ ሰውን በማክበርና በትህትና ሊይ 

የተመሠረተ አይዯሇም፡፡ በላሊው ሰው የተቀዯሰ እምነት እና ሌማድች ሊይ 

የሚካሄዴ እንዱህ አይነቱ በጭካኔ የተሞሊ አቀራረብ ጥሊቻና አሇመረጋጋትን 

ከመፌጠር የሇሇ ምንም ፊይዲ ሉኖረውም አይችሌም፡፡ አንዲንዴ ስሜታዊ 

ክርስቲያኖችም የዙህ ችግር አካልች እንዯነበሩ መዯበቅ አስፇሊጊ መስል 

አይታየንም፡፡ የክርስቶስን ትምህርት በአግባቡ ያሌተገነቡ እንዯ እነዙህ 

አይነቶቹ ሰዎች፣ የእስሌምናን ነብይ ስም አንጓጠዋሌ፣ በእስሌምና ባሔሌና 

ሌማድች ሊይም የስዴብ ቃሌ ሰንዜረዋሌ፡፡ ይህ ተግባር በሙስሉሙ 

ማህበረሰብ ታሪክ ውስጥ እንግዲ ነገር አይዯሇም፡፡ በሙሏመዴ መን እንኳን 

በእስሌምና እምነት ሊይ ያሊግጡ የነበሩና ራሳቸውን ‘ክርስቲያን’ እያለ 

የሚጠሩ ሰዎች እንዯነበሩ ቁርአን ይናገራሌ፡፡ በእነዙህ ሊይ ቁርአን እንዱህ 

ሲሌ ማስጠንቀቂያ አሌ መሌዕክት ያስተሊሌፊሌ፡- 

 

 እናንት ያመናችሁ ሆይ! [ሙስሉሞች ሆይ!] ይሁድችና 
ክርስቲያኖችን ረዲቶች [ወዲጆች] አዴርጋችሁ አትያዘ፣ ከፉሊቸው 
ሇከፉለ ረዲቶች ናቸው፣ ከእናንተም ውስጥ ረዲቶች የሚያዯርጋቸው 
ሰው እርሱ በእነርሱ ነው፣ አሊህ አመጸኞችን ሔዜቦች አያቀናም፡፡ … 
እናንት ያመናችሁ ሆይ! ከነዙያ ከበፉታችሁ መጽሏፌን ከተሰጡት 
[ይሁድችና ክርስቲያኖችን] እነዙያን ኃይማኖታችሁን ማሊገጫና 
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መጫወቻ አዴርገው የያዘትን ከሃዱዎችንም ረዲቶች አዴርጋችሁ 
አትያዘ፣ ምእመናንም እንዯሆናችሁ አሊህን ፌሩ፡፡  

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡51፣57 

 

O ye who believe! Take not the Jews and the Christians 
for your friends and protectors … take not for friends and 
protectors those who take your religion for a mockery or 
sport.  

 

በዙያ መን የነበሩትናና እንዱህ አይነቶቹን አይሁዴና ክርስቲያኖች 

ከሚያስጠነቅቀው ከፌ ብል ከተገሇጸው ጥቅስ በተቃራኒው፣ ቁርአን ስሇ 

ክርስቲያኖች የሚናገረው በርካታ አዎንታዊና ገንቢ ጥቅሶች አለት፡፡ እነዙህ 

ጥቅሶች የስም ክርስቲያኖችን ሳይሆን እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮችን 

የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ እስቲ ከዙህ በታች የተገሇፁትን የቁርአን ጥቅሶች 

ሇአብነት እንመሌከት፡- 

 

 ይሁድችንና እነዙያን ያጋሩትን ሇነዙያ ሇአመኑት [ሙስሉሞች] 
በጠሊትነት ከሰዎች ሁለ ይበሌጥ የበረቱ ኾነው በእርግጥ ታገኛሇህ፣ 
እነዙያንም እኛ ክርስቲያኖች ነን ያለትን ሇነዙያ ሇአመኑት 
[ሇሙስሉሞች] በወዲጅነት በእርግጥ ይበሌጥ የቀረቧቸው ሆነው 
ታገኛሇህ፤ ይህ ከነሱ ውስጥ ቀሳውስትና መነኮሳት በመኖራቸውና 
እነሱም የማይኮሩ በመሆናቸው ነው፡፡ 2 

 ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡82 

 
… nearest among them in love to the believers (Muslims) 
wilt thou find those who say, ‚We are Christians‛ because 
amongst these are men devoted to learning and men who 
have renounced the world, and they are not arrogant. 

 

 ዑሳ [ኢየሱስ] ከእነርሱ ክህዯት በተስማው ጊዛ፡- ወዯ አሊህ 

(ተጨምረው) ረዲቶቼ እነማን ናቸው አሇ፣ ሏዋሪያት፡- እኛ 

                                                 
2
 ይህ ስሇ ኢትዮጵያ ነጋሢ ሌዐካን የተነገረ ነው ይባሊሌ (ከቅደስ ቁርአን የግርጌ ማስታወሻ 

የተወሰዯ) 
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የአሊህ ረዲቶች ነን፣ በአሊህ አምነናሌ፣ እኛም ትክክሇኛ ታዚዦች 
መሆናችንን፣ መስክር አለ፡፡ ጌታችን ሆይ! ባወረዴኸው አመንን፣ 
መሌዕክተኛውንም ተከተሌን፣ ከመስካሪዎችም ጋር መዜግበን 
(አለ)፡፡ 

 ሱረቱ አሉ-ዒምራን (3)፡52፣53  

 
When Jesus found unbelief on their part, he said, ‚Who 
will be my helpers to (the work of) God?‛ Said the 
disciples: ‚We are God’s helpers; we believe in God, and 
do thou bear witness that we are Muslims (those who 
bow to God’s will). Our Lord! We believe in what Thou 
hast revealed, and we follow the Apostle (Jesus): then 
write us down among those who bear witness.‛ 

 

 እናንተ ያመናችሁ ሆይ [ሙስሉሞች] የመርየም [የማርያም] ሌጅ 

ዑሳ [ኢየሱስ] ሇሏዋሪያቶቹ ወዯ አሊህ ረዲቴ ማነው እንዲሇ 

ሏዋሪያቶቹም እኛ የአሊህ ረዲቶች ነን እንዲለት፣ የአሊህ ረዲቶች 
ሁኑ፣ ከእሥራኤሌም ሌጆች አንዯኛዋ ጭፌራ አመነች፣ ላሊይቱም 
ጭፌራ ካዯች፣ እነዙያን ያመኑትንም በጠሊታቸው ሊይ 
አበረታናቸው፣ አሸናፉዎችም ሆኑ፡፡  

 ሱረቱ ኣሌ-ሶፌ (61)፡14 

 

Said the Disciples (of Jesus), ‚We are God’s helpers!‛ 
Then a portion of the Children of Israel believed (became 
followers of Jesus), and a portion disbelieved. But We 
gave power to those who believed against their enemies, 
and they became the ones that prevailed. 

 

 አሊህም ባሇ ጊዛ (አስታውስ)፤ ዑሳ [ኢየሱስ] ሆይ! እኔ ወሳጅህ ወዯ 
እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዙያም ከካደት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፣ አነዙያንም 
የተከተለህን፣ እስከ ትንሣኤ ቀን ዴረስ፣ ከነዙያ ከካደት በሊይ 
አዴራጊ ነኝ፤ ከዙያም መመሇሻችሁ ወዯኔ ነው፤ በእርሱ ትሇያዩበትም 
በነበራችሁት ነገር በመካከሊችሁ እፇርዲሇሁ፡፡ 

 ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡55 
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Behold! God said: ‚O Jesus! I will take thee and raise thee 
to Myself and clear thee (of the falsehoods) of those who 
blaspheme. I will make those who follow thee superior to 
those who reject faith to the Day of Resurrection" 

 

 ከዙያም በደካዎቻቸው ሊይ መሌዕክተኞቻችንን አስከታተሌን 
የመርየምን [የማርያምን] ሌጅ ዑሳንም [ኢየሱስንም] አስከተሌን፤ 
ኢንጂሌንም [ወንጌሌንም] ሰጠነው፤ በነዙያም በተከተለት (ሰዎች) 
ሌቦች ውስጥ መሇብንና እዜነትን፣ አዱስ የፇጠሩዎትንም ምንኩስና 
አዯረግን…  

 ሱረቱ አሌ-ሏዱዴ (57)፡27 

 
We sent after them (the prophets) Jesus the son of Mary, 
and bestowed on him the Gospel; and We ordained in the 
hearts of those who followed him Compassion and Mercy. 

 

ከሙስሉሞች ጋር በሚኖርህ ግንኙነት ወቅት፣ ሆን ብሇውም ሆነ ባሇማወቅ 

ሃይማኖታቸውንና ነቢያቸውን ስሇተሳዯቡ ክርስቲያኖች ይቅርታ ሇመጠየቅ 

ወዯኋሊ አትበሌ፡፡ የቁርአን አስተምህሮዎችን የማትቀበሌ ቢሆንም እንኳ፣ አንተ 

ሙስሞችን ከሚወደና ቁርአን ከሚያወዴሳቸው ከእውነተኞቹ የኢየሱስ 

ተከታዮች መካከሌ እንዯሆንክ ራስህን ሌታስመሰክር ይገባሌ፡፡ ቃሌህና 

ተግባርህ በአንደ - በአብርሃም፣ በይስሃቅና በያዕቆብ አምሊክ የምታምንና 

ሇእርሱም ፇቃዴ የምትገዚ መሆንህን ሇሙስሉም ወዲጅህ ሉመሰክሩሇት 

ይገባሌ፡፡ ሇመማር የተሰጠህ፣ ከዒሇማዊ እሥራቶች የተፇታህ፣ ትሁት፣ 

እግዙአብሓርን የምታገሇግሌ፣ በጠሊት ሊይ የእግዙአብሓርን ኃይሌ 

የምትሇማመዴ፣ እስከ መጨረሻው የምትፀናና የምትበረታ በተጨማሪም 

ሇሰው ሌጆች ሁለ ርህራሄና ምህረት ያሇህ መሆንህን በፌቅር የምትገሌጥሇት 

ሁን፡፡ በእነዙህ ሁኔታ ራስህን የምትገሌጥ ከሆንህ የእስሌምና እምነት 

ተከታዮችን የሌብ በር ሇማግኘትና ሇማገሌገሌ ያሇጥርጥር ተሳካሌህ ማሇት 

ነው፡፡ 

 

ከዙህ ጋር አያይን፣ ይህ መጽሏፌ የሙስሉሞችን አስተምህሮ በማጥቃት 

ወይም የጥቃት ምሊሽ በመስጠት መንፇስ አሇመቅረቡን በአፅንኦት ሌንገሌጽ 

እንወዲሇን፡፡ ይህ መጽሏፌ እንዯ ክርክር ማጣቀሻ ጽሐፌ ተዯርጎ 

በሚነበብበት አቅጣጫም አሌተጻፇም፡፡ አስተውሌ፣ እንዯ እውነተኛ የጌታ 
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ኢየሱስ ተከታይ ሇሚከተለት የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅሶች ማሳሰቢያ ሌብህን 

ሌትሰጥ ይገባሌ፡- 

 

 ነገር ግን ጠብን እንዱያመጣ አውቀህ ከሰነፍችና ካሌተማሩ ምርመራ 
ራቅ፤ የጌታም ባሪያ ሇሰው ሁለ ገር ሇማስተማርም የሚበቃ 
ሇትዕግሥትም የሚጸና ሉሆን እንጂ ሉጣሊ አይገባውም። ዯግሞም 
ምናሌባት እግዙአብሓር እውነትን ያውቁ ንዴ ንስሏን 
ይሰጣቸዋሌና ፇቃደን ሇማዴረግ በዱያብልስ ሔያዋን ሆነው 
ከተያዘበት ወጥመዴ ወጥተው፣ ወዯ አእምሮ ይመሇሳለ ብል 
የሚቃወሙትን በየዋህነት ይቅጣ። 

 2ጢሞቴዎስ 2፡23-26  

  

 ሇገዦችና ሇባሇ ሥሌጣኖች የሚገዘና የሚታዘ፣ ሇበጎ ሥራ ሁለ 
የተጋጁ፣ ማንንም የማይሰዴቡ፣ የማይከራከሩ፣ ገሮች፣ ሇሰው ሁለ 
የዋህነትን ሁለ የሚያሳዩ እንዱሆኑ አሳስባቸው። 

ቲቶ 3፡1-2  

 

ይህ መጽሏፌ፣ በተሇያየ መንገዴ የቀረቡ የተሇያዩ ጸሏፉዎች ጭምቅ አሳብና ከ 

15 ዒመታት በሊይ በሙስሉሙ ማህበረሰብ ውስጥ በመኖር ያካበትኩት የግሌ 

ሌምዳ ውሁዴ ውጤት ነው፡፡ በቀጣዮቹ ገጾች ውስጥ ያለ ፌሬ አሳቦች 

በክርስቲያኑ ማህበረሰብ መካከሌ ጥርጥርና ግራ መጋባት ሇመፌጠር፣ በክርክር 

አዋቂ ሙስሉም ሉቃናት ያሇማቋረጥ በሚዯረገው መቻ ሇሚዯናገሩ አማኞች 

መረጃ በማቅረብ ረገዴ የራሱ የሆነ ጉሌህ ጠቀሜታ እንዯሚኖረው እምነታችን 

ነው፡፡  

 

ክርስቲያኖች፣ ጥብቅና የሚቆሙሇትን እውነት ውጤታማ በሆነ መንገዴ 

ሇላልች ሇመመስከር የሚያስችሊቸው ብቸኛው መንገዴ፣ የሚናገሩትን እውነት 

በሔይወት ኖሮ በማሳየት እንዯሆነ ሉታወቅ ይገባሌ! በጋራ መግባባት ሊይ 

የተመሠረተ መከባበርን ማስፇንና ወዲጅ መሆን ከማንኛውም እውነተኛ 

የክርስቶስ ተከታይ የሚጠበቅ ሥነ-ምግባር ነው፡፡ የቃሊት ጥቃትና መሌሶ 

ማጥቃት መጨረሻው፣ ሽንፇት ብቻ ነው፡፡ የዙህም ነገር የሩቅ ጊዛ ውጤት፣ 

ቅሬታና ብስጭት ከመፌጠር የሇሇ አይሆንም፡፡ በትህትና እየኖሩ በየዕሇቱ 

የሰውን ጠንካራ ሌብ ሉያሸንፌ የሚችሇውን የክርስቶስን ፌቅር በተግባር 
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እየገሇጡ ከመኖር በቀር፣ ሙስሉም ወዲጆችን ሇማፌራት ምን የተሻሇ መንገዴ 

ሉኖረን ይችሌ ብሇው ያስባለ  

 

በዙህ መጽሏፌ ስር የቀረቡ መረጃዎች፣ በወዲጅነት እና በጋር መከባበር ሊይ 

በተመሠረተ አቀራረብ ጥቅም ሊይ እስከዋለ ዴረስ፣ በቅንነት እውነትን 

ሇማወቅ ሇሚሹ ሙስሉም ጠያቂዎች መሌስ ሇመስጠት ትሌቅ እገዚ 

እንዯሚያዯርግ እምነታችን ነው፡፡ እንዱህ አይነቱ በግሌፅ፣ እምነትን የመነጋገር 

ሌምዴ ሙስሉም ወዲጅዎ የመጽሏፌ ቅደስን ጥሌቅ እውነቶች ሇመመርመር 

እንዱነሳሳ ያግዋሌ፡፡ የዙህ ፌጻሜው ዯግሞ በመሲሁ ኢየሱስ የሚገኘውን 

ዴኅነት/መዲን የማወቅ እዴሌ መፌጠር ይሆናሌ፡፡ 

 

እውነተኛዎቹ የኢየሱስ ተከታዮች በታሪክ በመሳሪያም ሆነ በቃሌ ጦርነት 

ውስጥ ራሳቸውን አሊሳተፈም፡፡ በእዙህ ፇንታ ዒሇማዊ ግቦቻቸውን ወዯጎን 

በማዴረግ ወንጌሌን ሇሰው ሌጆች ሁለ ሇማዴረስ ራሳቸውን ሰጡ እንጂ፡፡ 

እንዯ እግዙአብሓር አገሌጋዮች ታማኝ በመሆን የክርስቶስን ፌቅር መግሇጥ፣ 

በስሙም የሚገኘውን ዴኅነት/መዲን እና የኃጢአት ስርየት መስበክ ዋነኛ 

ተሌዕኮአቸው ነበር፡፡ ማንንም አሌኮነኑም፣ አይኮንኑምም፡፡ ከእዙህ ይሌቅ 

እንዯ ክርስቶስ አምባሳዯሮች፣ ሰዎች እርስ በእርሳቸው እና ከእግዙአብሓር ጋር 

እንዱተራረቁ የማስታረቅን አገሌግልትን ሉያውጁ ተገባቸው! ይህንን ክቡር 

ተጋዴል እግዙአብሓር ይባርክ፡፡  
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የሙስሉሙ ጥያቄዎች 
 

1. ቁርአን የመጣው መጽሏፌ ቅደስን ሇመተካት ነው 
 

በርካታ ሙስሉሞች፣ የሙስሉሞች ቅደስ መጽሏፌ የሆነው ቁርአን፣ 

የአይሁዴንና ክርስቲያኖችን ቅደሳት መጻሔፌት ሉተካ እንዯመጣ ያስባለ፡፡ 

ሇዙህም በምክንያትነት የሚያቀርቡት እነዙህ መጻሔፌት ተበሊሽተዋሌ፣ 

ተሇውጠዋሌ፣ ጊዛ አሌፍባቸዋሌ ወይም ጠፌተዋሌ የሚሌ ነው፡፡ ሆኖም ግን፣ 

ቁርአኑ እነዙህን ምክንያቶች በውስጡ አሊካተተም፣ አያውቃቸውምም፡፡ 

እንዲውም ቁርአን የቀዯሙትን መገሇጦች [ማሇትም ኦሪትና ወንጌሌን] 

ሇማረጋገጥና ሇማጽዯቅ እንዯተሊከ ይናገራሌ፡፡ አንዴ ነገር እውነተኛነቱ ዲግም 

መረጋገጥ ካስፇሇገው ዯግሞ የነገሩን እጅግ አስፇሊጊነት ያሳያሌ፡፡ በተሇይ 

አረጋጋጩ እግዙአብሓር ሲሆንማ ነገሩ እንዳት እጅግ አስፇሊጊ ይሆን! ከዙህ 

በታች የተገሇጹትን ጥቅሶች ሌብ ይበለ፤ በእነዙህ ጥቅሶች መሰረት ቁርአን 

የቀዯሙትን መገሇጦች ሇማረም፣ ሇመተካት፣ ሇመሰረዜ፣ ወይም ሇማሻሻሌ 

ሳይሆን ሇማረጋገጥ/ሇማጽዯቅ መምጣቱን ያበሥራሌ፡፡  

 

 ከእናንተ ጋር ያሇውን (መጽሏፌ) 3 የሚያረጋግጥ ሆኖ 
ባውረዴኩትም (ቁርአን) እመኑ፤… 

 ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡41 

 
And believe in what I reveal, confirming the revelation 
which is with you…. 

 

 ከነሱም ጋር ያሇውን (መጽሏፌ) አረጋጋጭ የሆነ መጽሏፌ [ቁርአን] 
ከአሊህ ንዴ በመጣሊቸው ጊዛ፣ … 

 ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡89 

 

And when there comes to them a Book (Qur’an) from 
God, confirming what is with them ……  

 

                                                 
3
 በሁሇቱም ጥቅሶች ሊይ መጽሏፌ የሚሇው ኦሪትን እና/ወይም ወንጌሌን ሇመጥቀስ ሲሆን 

እነሱ እየተባለ የሚጠሩት ዯግሞ አይሁዴ እና/ወይም ክርስቲያኖች ናቸው፡፡ 
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 … እርሱ [ቁርአን] ከእነርሱ ጋር ሊሇው (መጽሏፌ) 4 አረጋጋጭ 
እውነተኛ ሲሆን ይክዲለ፤ … 

 ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡91 

 

… yet they reject all besides, even if it (Qur’an) be truth 
confirming what is with them. 

 

 እነርሱ ጋርም ሊሇው (መጽሏፌ) አረጋጋጭ የሆነ መሌክተኛ 
[ሙሏመዴ] ከአሊህ ንዴ በመጣሊቸው ጊዛ … 

 ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡101 

 
And when there came to them an apostle (Muhammad) 
from God Confirming what was with them …. 

 

 ከበፉቱም የሙሳ [የሙሴ] መጽሏፌ መሪና ፀጋ ሉሆን አሇ፣ ይህም 
[ቁርአኑ] እነዙያን የበዯለትን ሉያስፇራራ በዏረብኛ ቋንቋ ሲሆን 
(የፉቶቹን መጻሔፌት) አረጋጋጭ መጽሏፌ ነው፣ … 

 ሱረቱ አሌ-አሔቃፌ (46)፡12  

 
And before this (Qur’an) was the Book of Moses as a 
guide and a mercy; and this book (Qur’an) confirms (it) 
in the Arabic tongue. 

 

 … ይህም ያወረዴነው [ቁርአን] የሆነ ብሩክ፣ ያንንም በፉቱ የነበረውን 
(መጽሏፌ) አረጋጋጭ መጽሏፌ ነው፣ … 

 ሱረቱ አሌ-አንዒም (6)፡92 

 

And this is a book (Qur’an) which We have sent down, 
bringing belessings, and confirming (the revelation) 
which came before it. 

  

                                                 
4
 በዙህና በቀጣዩ ገጽ ሊይ ባለ ጥቅሶች ውስጥ የሚገኙት ‹መጽሏፌ›/‹መጻሔፌት› የሚለት 

ቃሊት ኦሪትን እና/ወይም ወንጌሌን ሇመጥቀስ ሲሆን ‹እነሱ‹ እየተባለ የሚጠሩት ዯግሞ 
አይሁዴ እና/ወይም ክርስቲያኖች ናቸው፡፡ 
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 ወዯ አንተም [ወዯ ሙሏመዴ] መጽሏፈን [ቁርአኑን] ከበፉቱ 
ያሇውን መጽሏፌ አረጋጋጭና በእርሱ ሊይ ተጠባባቂ ሲሆን 
በእውነት አወረዴን፣ … 

 ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡48  

 

To thee (Muhammad) We sent the scripture (Qur’an) in 
truth confirming the scripture that came before it, and 
guarding it in safety. 

  

ዚሬ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ተካተው የምናገኛቸውንና ከቁርአኑ በፉት 

የነበሩትን መገሇጦች [ብለይና አዱስ ኪዲን] እንዯ እዙህ እጅግ አስፇሊጊዎች 

ያዯርጋቸው ነገር ምንዴን ነው ሇምንዴን ነው ቁርአን - የእኔ መምጣት 

እነርሱን ሇማረጋገጥና ሇመጠበቅ ነው - የሚሇው ሇእነዙህ ጥያቄዎች ቁርአን 

ራሱ ምሊሽ አሇው፡፡ ቁርአን፣ እነዙህ የቀዴሞ መገሇጦች [ብለይና አዱስ 

ኪዲን] ሇሰው ሌጆች በሙለ እንዯ ማስጠንቀቂያ፣ እንዯ የሌብ ብርኃን፣ እንዯ 

ፀጋ፣ እንዯ ምሪት እና እንዯ መብራት ሆነው እንዯተሊኩ ይናገራሌ፡፡ ዯግሞም 

እርግጥ ነው፣ ይህ ብቸኛ ብርኃን ነው አሇሙን ከኃጢአት ጨሇማ ወዯ 

አስዯናቂው salvation/የዴኅነትና5 የሊሇም ሔይወት መንገዴ ሉመራ 

የሚችሇው፡፡ የቁርአኑን ማረጋገጫዎች ከዙህ በታች እንመሇከታሇን፡-  

  

 ከርሱ በፉት ያለትን መጻሔፌትን የሚያረጋግጥ ሲሆን መጽሏፌን 
(ቁርአንን) ባንተ ሊይ [በሙሏመዴ ሊይ] ከፊፌል በውነት አወረዯ፡፡ 
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 Salvation/ዴኅነት = ይህ የእንግሉኛ ቃሌ በአማርኛ መጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ‹መዲን፣ 

ዴኅነት› ተብል የተተረጎመ ሲሆን በተሇያዩ መንፇሳዊ ጽሐፍች ዯግሞ ‹ዯኅንነት› የሚሌ ፌቺ 
ተሰጥቶት እንመሇከታሇን፡፡ የቃለ ትርጓሜ ከአንዴ ጎጂ ነገር መጠበቅን፣ መከሇሌን እና ነጻ 
መውጣትን ሚያመሇክት ሲሆን፣ የቃለ መንፇሳዊ ትርጉም ዯግሞ ከኃጢአት ሃይሌ እና 
የሊሇም ሞት ከሆነው ከኃጢአት ቅጣት ማምሇጥን ያመሇክታሌ (ሮሜ 6፡23)፡፡ በጥቅለ ቃለ 

ከመንፇሳዊ ሞት ወይም፣  ከእግዙአብሓር ተሇይቶ ሇሊሇም በሲኦሌ/ገሃነም ከመኖር ወይም፣ 
ከሞት ሔይወት፣ ነጻ መውጣትን፣ መትረፌን፣ መቤዟትን የኃጢአት ስርየት/ይቅርታ ማግኘትን፣ 
ያመሇክታሌ፡፡ አንዴ ሰው ሲዴን ሇኃጢአቱ ይቅርታን ያገኛሌ፤ እንዱሁም ከኃጢአቱ ይነጻሌ፡፡ 
በዙያን ጊዛ በእግዙአብሓር ፉት ጻዴቅ ይሆናሌ (ሮሜ 8፡30)፡፡ ይህን ዴኅነት፣ ነጻነት፣ 
መትረፌ፣ ሇማግኘት የሚሻ ሰው ሉከተሌ የሚችሇው መንገዴ አንዴ ብቻ ነው፡፡ እርሱም 
ሇሰው ሌጆች ኃጢአት ምትክ ሆኖ በፇቃደ ሇመስቀሌ ሞት ታዚዥ በሆነው በጌታችንንና 
በመዴሃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና እና ትንሳኤ ማመን መሆኑን መጽሏፌ ቅደስ ሊይ 
በስፊት ተጠቅሶ እናገኛሇን፡፡ 
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ተውራትና [ኦሪትንና] 6 ኢንጂሌንም [ወንጌሌን] አውርዶሌ፡፡ 
[ከቁርአን] በፉት ሇሰዎች መሪ አዴርጎ (አወረዲቸው)፣  

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡3፣4 

 
And He sent down the Law (of Moses) and the Gospel (of 
Jesus) before this (the Qur’an) as a guide to mankind. 

 

 እኛ ተውራትን [ኦሪትን] በውስጥዎ መምሪያና ብርሃን [guidance & 
light] ያሇበት ስትሆን አወረዴን … 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡44 

 

It was We who revealed the Law (to Moses); therein was 
guidance and light. 

 

 በፇሇጎቻቸውም (በነቢያቶቹ ፇሇግ) ሊይ የመርየምን [የማርያምን] 
ሌጅ ዑሳ [ኢየሱስ] ከተወራት [ከኦሪት] በስተፉቱ ያሇውን አረጋጋጭ 
ሲሆን አስከተሌን፤ ኢንጂሌንም [ወንጌሌንም] በውስጡ ቀጥታና 
ብርሃን [guidance & light] ያሇበት በስተፉቱ ያሇችውን 
ተውራትንም የሚያረጋግጥ ሇጥንቁቆቹም መሪና ገሣጭ ሲሆን 
ሰጠነው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡46 

 

We sent him (Jesus) the Gospel; therein was guidance 
and light. 
 

 የፉተኞቹን የክፌሌ መናት ሔዜቦችም ከአጠፊን በኋሊ፣ ሇሰዎችም 
የሌብ ብርሃን [insight] መሪም [guidance] እዜነትም [mercy] 
ሲሆን ይገሰጹ ንዴ ሇሙሳ [ሇሙሴ] መጽሏፈን በእርግጥ 
ሰጠነው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ቀሶስ (28)፡43 

 

                                                 
6
 ‹ኦሪት› ሙሴ እንዯ ጻፊቸው የሚነገሩ የብለይ ኪዲን የመጀመሪያዎቹ አምስት ቅደሳት 

መጻሔፌት (ኦሪት ፌጥረት፣ ኦሪት ጸአት፣ ኦሪት ላዋዊያን ኦሪት ኁሌቁና ኦሪት ዲግም) 
ናቸው፡፡  
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We did reveal to Moses the book after We had destroyed 
the earlier generation, (to give) insight to men, and 
guidance and mercy, that they might receive admonition. 

 

ሙስሉሞች፣ ከሊይ በቁርአኑ የተመሰከረሊቸው መሌዕክቶች መጽሏፌ ቅደስ 

ውስጥ ከሚገኙት አሳቦች ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን እንዱረደ 

አግዚቸው፡፡ በእርግጥም እነዙህ ቅደሳት መጻሔፌት ከእግዙአብሓር ንዴ 

የተሊኩ ምሌክቶች ናቸው፤ መሆናቸውንም በእምነት ሌንቀበሌ ይገባሌ፡፡ 

እነዙህን ቁርአኑ ማስጠንቀቂያ፣ የሌብ ብርኃን፣ ፀጋ፣ ምሪት እና መብራት እያሇ 

የሚጠራቸውን ቅደሳት መጻሔፌት በእምነት በማይቀበለ ሊይ ቁርአኑ 

የሚያስተሊሌፇውን ማስጠንቀቂያ አሌ መሌእክቶች እስቲ አብረን 

እንመሌከት፡- 

 

 … እነዙያ በአሊህ ታአምራቶች [ምሌክቶች] የካደ ሇነርሱ ብርቱ 
ቅጣት አሊቸው፣ አሊህም አሸነፉ የመበቀሌ ባሇቤት ነው፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡4 

 

Then those who reject faith in the Signs of God will 
suffer the severest penalty, and God is exalted in might, 
Lord of retribution.  

 

 ወዯነዙያ በመጽሏፈ በዙያም መሌክተኞቻችንን በርሱ በሊክንበት 

ወዲስተባበለት (አታይምን) ወዯፉትም ያውቃለ፡፡ እንዚዜሊዎቹና 

ስንሰሇቶቹ በአንገቶቻቸው ሊይ በተዯረጉ ጊዛ (በርሷ) ይጎተታለ፡፡ 
በገሀነም ውስጥ (ይጎተታለ)፣ ከዙያም በእሳት ውስጥ ይማገዲለ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ሙእሚን (40)፡70-72 

 

Those who reject the Book and the (revelation) with 
which We sent Our apostles: but soon shall they know,---
when the yokes (shall be) round their necks, and the 
chains; they shall be dragged along in the boiling fetid 
fluid; then in the Fire shall they be burned. 
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2. በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ያለ ‘ቅደሳት መጻሔፌት’ 7 

ተሇውጠዋሌ 
 

ቁርአን፣ የታሀሪፌ መጽሏፌ ሰዎችን፣ - ‹እነዙህን መጻሔፌት በራሳቸው አፌ 

መፌቻ ቀይረዋሌ፣ ከፉሌ የመጽሏፌ ክፌልችንም ዯብቀዋሌ› - ብል ከመውቀስ 

በሇሇ በየትም ቦታ ሊይ ክርስቲያኖች፣ የአይሁዴን እና የክርስቲያኖችን ቅደሳት 

መጻሔፌት ስሇመቀየራቸው መረጃ አይሰጥም፡፡ 

 

 ከነሱም እርሱ ከመጽሏፈ ያይዯሇ ሲሆን ከመጽሏፈ መሆኑን 
እንዴታስቡ በመጽሏፈ ምሊሶቻቸውን የሚያጣምሙ ክፌልች [who 

distort the Book with their tongues] አለ፡፡ … 
ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡78  

  

There is among them a section who distort the Book with 
their tongues…. 

 

ቅደሳት መጻሔፌቱ ተሇውጠዋሌ የሚለ ሰዎች ያሌተሇወጡትን ጽሐፍች 

በማስረጃነት በማቅረብ የተሇወጠው ክፌሌ ምን እንዯሆነ ማሳየት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ አሁን፣ አሁን፣ ከእዙህ ክርክር ጋር በተያያ በአንዲንዴ 

ሙስሉሞች ንዴ ‹‹የበርናባስ ወንጌሌ›› እየተባሇ የሚጠራ መጽሏፌን እንዯ 

ማስረጃነት ማቅረብ የተሇመዯ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ ሆኖም ግን፣ መጽሏፈ 

እንኳንስ ይህንን ክርክር ሉያስረዲ ቀርቶ ከራሱ ከቁርአኑ ጋር ሳይቀር በርካታ 

ግጭቶችን በመፌጠሩ ምክንያት መጽሏፈን ጠቅሶ ‹ቅደሳት መጻሔፌቱ 

ተሇውጠዋሌ› የሚሇውን ግምት ሇማረጋገጥ የተዯረገው ሙከራ ውጤታማ 

ሳይሆን ቀርቷሌ፡፡  

 

በመጽሏፌ ቅደስ ቅጂዎች ሊይ መሇስተኛ የንባብ ሌዩነቶች ቢኖሩም፣ የቅደሳት 

መጽሏፌቱን ድክትሪኖች ሆን ብል ሇመቀየር የተዯረጉ ጥረቶች ስሇመኖራቸው 

የሚጠቁሙ ምንም ማስረጃዎች የለም፡፡ እንዯ እዙህ አይነት መሇስተኛ የንባብ 

ሌዩነቶች ዯግሞ ሇቁርአኑም ቢሆን እንግዲ አይዯለም፡፡ ከ ቅደስ ቁርአን 
መግቢያ፣ (ገጽ xxxvi፣ 2ኛ እትም፣ 1977) ሊይ የተወሰዯውና በ ኤ. ዩሱፌ አሉ 

የተፃፇውን የሚከተሇውን ጽሐፌ እንመሌከት፡፡ 

                                                 
7
 ‹ቅደሳት መጻሔፌት› ተብሇው የተጠቀሱት በብለይ እና አዱስ ኪዲናት ውስጥ ተካተው 

ያለትን 66 መጻሔፌት ነው፡፡ 
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 ከሊይ ካለት ታሪካዊ እውነታዎች አንጻር፣ የቁርአን ምንባቦች (ከጥቂት 

አነስተኛ ሌዩነቶች በስተቀር) ከቅደሱ ነቢይ ምግባሮችና ትምህርቶች ጋር ግቡብ 

እንዯሆኑ ግሌጽ ሉሆን በተገባ ነበር፡፡ ሁለም ምሁራንና የቁርአን ቁራዎች QURRXX 8፣ 

በሙለ ዴምጽ፣ በሚከተለት መስፇርቶች መሠረት የቁርአኑ ምንባብ ትክክሇኝነት 

እንዱረጋገጥ ወስነዋሌ፡- (ሀ) በሏዴራት ኡትማን 9 ከተሰራጩት ቅጂዎች ጋር 

የሚስማማ (ሇ) ከአረብኛ ቋንቋ የቃሊት ቅጥዎችና ምዕሊዲዊ ሔጎች ጋር፣ ከቋንቋው 

አጠቃቀም፣ የአነጋጋር ይቤና ሰዋሰው ጋር የሚስማማ እና ከምንም በሊይ ዯግሞ 

(ሏ) ከራሱ ከቅደሱ ነቢይ ጋር ካሇ እውነተኛና የሌተቋረጠ ግንኙነት ጋር 

የሚጣጣም፡፡ ሇዙህ ነው በቅደስ ቁርአን ውስጥ በጣም ጥቂት የሆኑ የንባብ 

ሌዩነቶችን ብቻ የምናየው፡፡ እነዙህም ሌዩነቶች ቢሆኑ በትርጉማቸው ይት አንጻር 

እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ ሳይሆኑ የምንባቦቹ አዴማስ ይበሌጥ እንዱሰፊና ግሌጽ 

እንዱሆኑ የሚያዯርጋቸው ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ቅደሱ ነቢይ እነዙህን ሌዩነቶች ዚሬ 

ባለበት ሁኔታ እንዯ ተጠቀመባቸውና ሌዩነቶቹም የይቱን ትርጉም ይበሌጥ ግሌጽ 

ያዯርጉ እንዯነበር ቅንጣት ጥርጣሬ የሇንም፡፡ 

 

 ሇአብነት፣ ሁሇት ምንባቦችን እንይ (ሀ) አሌ-ፊቲሏህ ቁጥር 3 እና (ሇ) አሌ-

ማ-ኢዲህ ቁጥር 6፡፡ አንዴ የ I፡3 ምንባብ እንዱህ ይሊሌ፡- ‹‹የፌርዴ ቀን ጌታ›› - 

ላሊው ምንባብ ዯግሞ ይህንን ምንባብ ‹‹የፌርዴ ቀን ንጉሥ›› ይሇዋሌ፡፡ እነዙህ ሁሇት 

ምንባቦች የጥቅሱን አሳብ ይበሌጥ ግሌጽ ሲያዯርጉት ማየት ይቻሊሌ፡፡ (ሏ) በቁጥር V 

: 6፣ ሊይ አንዴ ምንባብ እንዱህ ይሊሌ፡- በባድ እግሮቻችሁ ሇመንጻት በምትሆኑበት 

ጊዛ ‹‹ፉቶቻችሁን ታጠቡ-- እግሮቻችሁንም (ታጠቡ)››፤ ሁሇተኛው ምንባብ ዯግሞ 

እንዱህ ይሊሌ፡- ‹‹በእርጥብ እጆቻችሁ ፉቶቻችሁን ታጠቡ፣ ራሶቻችሁን አብሱ 

እግሮቻችሁንም (አንጹ)፡፡››10 

 

                                                 
8
 ቁራዎች QURR

XX የዙህ ቃሌ አረብኛ ፌቺ ‹አንዴን ጽሐፌ በቃሌ ብቻ ሇሚወጡ 

(ሇሚሸመዴደ/reciters) ሰዎች› ስያሜ እንዯ ሚውሌ ያሳያሌ፡፡ እንግዱያው ቁራ/ qurrāʾ 

የሚባለት ሰዎች የእስሌምናን ቅደስ መጽሏፌ - ቁርአንን በቃሊቸው የሚወጡትን ይወክሊሌ 
ማሇት ነው፡፡ ሙሏመዴ የቁርአን ጥቅሶችን ተከታዮቹ በቃሊቸው በመያዜ ወዯ ቀጣዩ ትውሌዴ 
እንዱያሸጋግሩ ያዯርግ ነበር፡፡ ይህ ሽምዯዲ ከእስሌምና ትራዱሽን በፉትም ግጥሞችን በቃሌ 
በመያዜ ሇትውሌዴ ጠብቆ ሇማቆየት ሥራ ሊይ ይውሌ ነበር፡፡  
 
9
 ሏዴራት ኡትማን እ.ኤ.አ. በ573ዒ.ም. በመካ ይኖሩ ከነበሩት የቁራይሽ (‹የነቢዩ ሙሏመዴ›) 

ቤተሰቦች መካከሌ የተገኘ የእስሌምና ሶስተኛው ታሊቅ ከሉፊ ነበር፡፡ በመካ ይኖሩ ከነበሩና  
ማንበብና መጻፌ ከሚችለ ጥቂት ሰዎች መካከሌ አንደ ሲሆን በሃብትም የበሇጠገ ነበር፡፡ 
ሏዴራት ኡትማን ወዯ ኢትዮጽያ ተሰዯው ከመጡ ሙስሉሞችም መካከሌ አንደ ነበር፡፡ 
ሏዴራት ከሙስሉም ጸሏፌት መካከሌ ስሙ በመጀመቲያ ረዴፌ ሊይ ከሚጠሩ ሰዎች መካከሌ 
አንደ ነው፡፡ 
  
10 ከ ዩሱፌ አሉ፣ ‹‹ቅደስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣››  2ኛ እትም፣ 1977 የተወሰዯ፡፡ 
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በመጽሏፌ ቅደስ ሊይ የተሰነረው - ተሇውጧሌ - የሚሇው ክስ ተቀባይነት 

እንዱያገኝ የሚከተለት ጥያቄዎች በቂ ምሊሽ ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ 

 

ጥያቄ 1፡ ቅደሳት መጽሏፌቱን ማን ሇወጣቸው 

ሇእዙህ ጥያቄ ብዘ ጊዛ የሚሰጠው ምሊሽ፣ የእስሌምናን መስፊፊት ሇመግታት 

ሲለ አይሁዴና ክርስቲያኖች ቀይሯቸዋሌ የሚሌ ነው፡፡ አይሁዴና ክርስቲያኖች 

በአስተምህሯቸው በእጅጉ የሚሇያዩ እምነቶች በመሆናቸው ይህንን ሇውጥ 

ግንባር ፇጥረው ያዯርጋለ የሚሇው ግምት ብዘ ርቀት የሚያስኬዴ 

አይሆንም፡፡ 

 

 እነርሱ መጽሏፈን የሚያነቡ ሲሆኑ አይሁድች፡- ክርስቲያኖች 
በምንም ሊይ አይዯለም አለ፣ ክርስቲያኖችም፡-አይሁድች በምንም 
ሊይ አይዯለም አለ፣ … 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡113 

 

The Jews say ‚The Christians have naught (to stand) 
upon;‛ and the Christians say, ‚The Jews have naught (to 
stand) upon.‛ Yet they (profess to) study the (same) 
book. 
 

በአይሁዴም ሆነ በክርስትና እምነት ውስጥ በርካታ ሌዩ ሌዩ የሃይማኖት 

ክፌልች (sects) ስሊለ፣ ድክትሪን ሇመቀየር በሚሌ ሰበብ በእምነቶቹ ቅደሳት 

መጻሔፌት ሊይ የተሇወጡ ክፌልች ቢኖሩ፣ ከእነዙህ ሌዩ የሃይማኖቶቹ 

ክፌልች መካከሌ ይህን ሇውጥ የሚቃወም ባሌጠፊ ነበር፡፡ ሆኖም ግን 

በቤተክርስቲያን ታሪክ እንዱህ አይነቱ ክስ ተሰምቶ አያውቅም፡፡ ተሰምቶ 

የሚያውቀው አቤቱታ፣ ቅደሳት መጻሔፌቱ በተገቢው ሁኔታ አሌተተረጎሙም 

የሚሌ እንጂ ተሇውጠዋሌ ወይም ተቀይረዋሌ የሚሌ አይዯሇም፡፡ 

 

ኢየሱስ፣ በአገሌግልቱ ወቅት አይሁዴ ቅደሳት መጽሏፌቱን መሇወጣቸውን 

ጠቅሶ የወቀሳቸው አጋጣሚ የሇም፤ ወዯ ቅደሳት መጽሏፌቱ ፉታቸውን 

እንዱመሌሱ ይሰብካቸው ነበር እንጂ፡፡ በቅደሳት መጽሏፌቱ ውስጥ አይሁዴ 

ይህን ሇውጥ አዴርገው ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ይህን ከመናገር አይመሇስም 

ነበር፡፡ በሙሏመዴ መንም ቢሆን፣ ሙስሉሞች ወዯ ሀገራቸው እንዱገቡ 

ወዲጅነታቸውን ያሳዩአቸው በአቢሲኒያ (በኢትዮጵያ) ይኖሩ የነበሩ እውነተኛ 
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ክርስቲያኖች፣ በቅደሳት መጽሏፌቱ ሊይ የተዯረገ ሇውጥ ቢኖር ኖሮ ሇእነዙያ 

እንግዲ ሙስሉሞች ይህንን ጉዲይ አንስተው ከመናገር አይቆጠቡም ነበር፡፡ 

 

 …እነዙያንም ክርስቲያኖች ነን ያለትን ሇነዙያ ሊመኑት [ሇሙስሉሞች] 
በወዲጅነት በእርግጥ ይበሌጥ የቀረቧቸው ሆነው ታገኛሇህ፤ ይህ 
ከእነሱ ውስጥ ቀሳውስትና መነኮሳት በመኖራቸውና እነሱም 
የማይኮሩ በመሆናቸው ነው፡፡  

ሱረቱ አሌ-ማዑዲህ (5)፡82  

 

Nearest among them in love to the believers wilt thou 
find those who say ‚We are Christians‛ because amongst 
these are men devoted to learning. 

 

ጥያቄ 2፡ ቅደሳት መጽሏፌቱ ተቀየሩ ከተባሇ - መቼ 

የአይሁዴ እና የክርስቲያኖች ቅደሳት መጻሔፌትን ከሙሏመዴ ሞት በፉት 

ተቀይረዋሌ ከተባሇ፣ ሙሏመዴ ከዙህ በታች በቁርአኑ ውስጥ የሰፇሩትን 

ጥቅሶች እንዱቀራ ባሌተዯረገ ነበረ፡- 

 

 … ከመጽሏፌ አሊህ ባወረዯው ሁለ አመንኩ፤ …  
አሌ-ሹራ (42)፡15  

 

I believe in the Book (of the people of the Book) 
 

 በአሊህና ወዯኛ በተወረዯው (ቁርአን) ወዯ ኢብራሂምም [አብርሃም] 
ወዯ ኢስማዑሌና [እስማኤሌ] ወዯ ኢስሏቅም [ይስሃቅ] ወዯ 

ያዕቁብና [ያዕቆብ] ወዯ ነገድቹም በተወረዯው በዙያም ሙሳና ዑሳ 
[ሇሙሴና ሇኢየሱስ] በተሰጡት በዙያም ነቢያት ሁለ ከጌታቸዉ 

በተሰጡት ከነርሱ በአንደም መካከሌ የማንሇይ ስንኾን አመንን 

እኛም ሇርሱ (ሇአሊህ) ታዚዦች ነን በለ፡፡ 
ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡136 

 

We believe in God, and the revelation given to us, and to 
Abraham, Isma’il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that 
given to Moses and Jesus, and that given to (all) prophets 
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from their Lord. We make no difference between one and 
another of them. 

 

 እናንት የመጽሏፈ ባሇቤቶች ሆይ! [አይሁዴና ክርስቲያኖች] 
ተውራትንና [ኦሪትንና] ኢንጅሌን [ወንጌሌን] ከጌታችሁም ወዯናንተ 
የተወረዯውን እስከምታቆሙ (እስከምትሰሩባቸው) ዴረስ በምንም 
ሊይ አይዯሊችሁም በሊቸው፤… 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡68 

 
O people of the Book, Ye have no ground to stand upon 
unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the 
revelation that has come to you from your Lord. 

 

 የኢንጅሌም [የወንጌሌም] ባሇቤቶች በውስጡ አሊህ ባወረዯው ሔግ 
ይፌረደ፤ … 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡47 

 

Let the people of the Gospel judge by what God hath 
revealed therein. 

 

 በፇሇጎቻቸውም (በነቢያቶቹ ፇሇግ) ሊይ የመሪየምን [የማሪያምን] 
ሌጅ ዑሳን [ኢየሱስን] ከተውራት [ከኦሪት] በስተፉቱ ያሇውን 
አረጋጋጭ ሲሆን አስከተሌን፤ ኢንጂሌንም [ወንጌሌንም] በውስጡ 
ቀጥታና ብርሃን [guidance and light] ያሇበት፣ በስተፉቱ 
ያሇችውንም ተውራትንም የሚያረጋግጥ፣ ሇጥንቁቆችም መሪና ገሳጭ 
ሲሆን ሰጠነው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡46 

 

And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary 
confirming the Law that had come before him. We sent 
him the Gospel: therein was guidance and light, and 
confirmation of the Law. 

 



37 

 

 [ሙሏመዴ] ወዯ አንተም ካወረዴነው በመጠራጠር ውስጥ ብትኾን፣ 
እነዙያን ከአንተ በፉት መጽሏፈን የሚያነቡትን [የመጽሏፈን 

ባሇቤቶች] ጠይቅ፣ እውነቱ ከጌታህ ንዴ በእርግጥ መጥቶሌሃሌ፣ 
ከተጠራጣሪዎቹም አትኹን፡፡ 

ሱረቱ ዩኑስ (10)፡94 

If thou (Muhammad) wert in doubt as to what We have 
revealed unto thee, then ask those who have been reading 
the Book from before thee (the people of the Book). 

 

 ከእነርሱም ጋር ያሇውን (መጽሏፌ) አረጋጋጭ የሆነ መጽሏፌ 
[ቁርአን] ከአሊህ ንዴ በመጣሊቸው ጊዛ … ያወቁት ነገር 
በመጣሊቸው ጊዛ በእርሱ ካደ፤ … አሊህም ባወረዯው ሁለ እመኑ 
በተባለ ጊዛ… እነርሱ ጋርም ሊሇው (መጽሏፌ) አረጋጋጭ የሆነ 
መሌዕክተኛ ከአሊህ ንዴ በመጣሊቸው ጊዛ፣…  

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡89፣91፣101 

  

And when there comes to them a Book (Qur’an) from 
God confirming what is with them…. Yet they reject all 
besides, even if it be truth confirming what is with 
them…. And when there came to them an Apostle from 
God confirming what was with them…. 

 

ከሊይ በተገሇጹት ጥቅሶችና በቁርአኑ ላልች ቦታዎች ሊይ ሰፌረው ባለ ጥቅሶች 

ሊይ በተዯጋጋሚ የተገሇጸውን ‹‹ከእነርሱም ጋር ያሇውን መጽሏፌ አረጋጋጭ 
ሆኖ›› የሚሇውን ሏረግ ሌብ ሌንሌ ይገባሌ፡፡ በእነዙህ ጥቅሶች አሳብ መሠረት 

ቁርአን የወረዯው ከእርሱ በፉት የነበሩትን የእይሁዴና የክርስቲያኖች ቅደሳት 

መጻሔፌን ሇማረጋገጥ እንጂ ሇማስተካከሌ ወይም እነሱን ሇመተካት አይዯሇም! 

በርካታ ሙስሉሞች ግን ከእዙህ በተቃራኒው እንዴናምን ይሻለ፡፡ ሆኖም፣ 

በየትኛውም የቁርአን ገጽ ሊይ ቁርአን የመጣው አማኙን ማሔበረሰብ 

‹‹ከተበረዘት››፣ ‹‹ከተሇወጡት›› ወይም ‹‹ከጠፈት›› የቶራ ቅደሳት መጻሔፌት 

[የሙሴ መጻሔፌት] እና ኢንጂሌ [የአዱስ ኪዲን] ቅደሳት መጻሔፌት ስህተት 

ሇመታዯግ መሆኑን አናነብም፡፡ 
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እነዙህ የአይሁዴና ክርስቲያኖች ቅደሳት መጻሔፌት - ሙሏመዴ ከሞተ በኃሊ 

ተሇውጠዋሌ - የሚሇው ማስረጃ የላሇው ክስም ቢሆን በሚከተለት 

ምክንያቶች ውዴቅ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡- 

  

ከክርስቶስ ሌዯት በኃሊ በ600 ዒ.ም. ክርስትና በእሲያ፣ አፌሪካና አውሮፓ 

በስፊት ተሰራጭቶ ነበረ፡፡ በእነዙህ አሔጉሮች የነበሩ ክርስቲያኖች አሇማቀፌዊ 

ስብሰባ በመጥራት ቅደሳት መጻሔፌቶቹን ሇመቀየር ጥረት ማዴረጋቸውን 

የሚጠቁም ምንም ማስረጃ የሇም፡፡ 

 

ሙስሉሞች ቅደሳት መጻሔፌትን በታሊቅ አክብሮት የመጠበቅ ሌማዴ 

ስሊሊቸው፣ ተሇውጠዋሌ የሚባለት ቅደሳት መጻሔፌት በእርግጥ ተሇውጠው 

ቢሆን ኖሮ የአይሁዴ ወይም የክርስትና እምነትን ትተው በሰሇሙ አንዲንዴ 

ሰዎች እጅ ውስጥ እነዙህ ተቀይረዋሌ የሚባለት መጻሔፌት በተገኙ ነበር፡፡ 

በተግባር ግን አንዲች የተገኘ ነገር የሇም፡፡ 

 

በ4ኛው እና 5ኛው ክፌሇ መን ውስጥ የተገኙ ቅደሳት መጻሔፌት አሁንም 

ዴረስ በዚው ይዝታቸው ይገኛለ፤ (ሌብ ይበለ ሙሏመዴ የተወሇዯው በ6ኛው 

ክፌሇ መን ውስጥ ነው)፡፡ እነዙህ የጥንት ቅደሳት መጻሔፌት አሁን ካለት 

ትርጉሞችና ቅጂዎች ጋር አቻ ናቸው፡፡  

 

ጥያቄ 3፡ እንዳት ተሇወጠ  

የአይሁዴ እምነትና ክርስትና በዒሇም ዘሪያ የተበተኑ እምነቶች በመሆናቸው፣ 

ማንም ሰው እነዙህን በዒሇም ዘሪያ የተበተኑ መጽሏፌ ቅደሶችን፣ የመጽሏፌ 

ቅደስ ጥቅሶች ማመዚገቢያና ማጣቀሻ የያዘ ቅደሳት መጻሔፌትን፣ ረቂቆችን 

እና ፅሁፍችን ከሁለም ቤተክርስቲያኖች፣ ምኩራቦች፣ ቤተ መጻሔፌት፣ 

ትምህርት ቤቶች እና ቤቶች በመሰብሰብ አስፇሊጊ ሇውጦች ከተካሄደባቸው 

በኋሊ መሌሶ ማንም ሳያውቅ ማሰራጨት፣ ሉታሰብ የማይቻሌ ነገር ነው! 

ቁርአኑስ ቢሆን ማንም ሰው የእግዙአብሓርን ቃሌ ሉሇወጥ እንዯማይችሌ 

ይናገር የሇምን 

 

 የጌታህም ቃሊት እውነተኛና ትክክሇኛ ስትሆን ተፇጸመች፤ ሇቃሊቱ 
ሇዋጭ የሇም [None can change His Words] ... 

ሱረቱ አሌ-አንዒም (6)፡115 
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The Word of thy Lord doth find its fulfillment in truth 
and in justice. None can change His Words. 

 

 … የአሊህ ቃሊት መሇወጥ የሊትም … 
ሱረቱ ዩኑስ (10)፡64 

  

 No change can there be in the Words of God.  
 

ሙስሉሞች እነዙህን ጥቅሶች በማስረጃነት በማቅረብ፣ እግዙአብሓር ቁርአን 

እንዲይበረዜ ጠብቆታሌ ብሇው የሚናገሩ ከሆነ እንግዱያውስ ይኸው አምሊክ 

ከቁርአኑ በፉት የነበሩትንም ቅደሳት መጻሔፌት ‹‹ከመበረዜ›› ሉያዴናቸው 

ይችሊሌ ብሇው ሉያምኑ አይገባቸውምን  
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3. የሙሏመዴ ስም ከመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ተሰርዞሌ 
 

በርካታ ሙስሉሞች፣ የሙሏመዴ ስም በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ አንዴም ቦታ 

ሊይ ባሇመጠቀሱ ምክንያት የመጽሏፌ ቅደስን ትክክሇኛነት ሇመጠራጠር እንዯ 

ምክንያት ሲያቀርቡት ይስተዋሊሌ፡፡ በቅደስ መጽሏፊቸው፣ ቁርአን ውስጥ 

በተጠቀሱ ሁሇት ጥቅሶች ምክንያት የሙሏመዴን ስም በአይሁዴና 

ክርስቲያኖች ቅደሳት መጻሔፌት ውስጥ ሇማየት ይሻለ፡፡ ሇመሆኑ እነዙህ 

ጥቅሶች ምን ይሊለ፡- 

 

 የመርየም [የማሪያም] ሌጅ ዑሳም [ኢየሱስም] ፡- የእሥራኤሌ ሌጆች 
ሆይ እኔ ከተውራት [ከኦሪት] በፉት ያሇውን የማረጋግጥና ከኔ በኋሊ 
በሚመጣው መሌዕክተኛ ስሙ አሔመዴ በሆነው የማበስር ስሆን 
ወዯናንተ (የተሊክሁ) የአሊህ መሌዕክተኛ ነኝ፤… 

አሌ-ሶፌ (61)፡6  

  

And remember Jesus, the son of Mary, said: ‚O Children 
of Israel! I am the apostle of God (sent) to you 
confirming the Law (which came) before me, and giving 
glad tidings of an apostle to come after me, whose name 
shall be Ahmad.‛ 

 

 ሇነዙያ ያንን እርሱ ንዴ በተውራትና [በኦሪትና] በኢንጂሌ 
[በወንጌሌ] ተጽፍ የሚያገኙትን የማይጽፌና የማያነብ ነቢይ 
[ሙሏመዴ] የሆነውን መሌዕክተኛ የሚከተለ ሇሆኑት (በእርግጥ 
እጽፊታሇሁ)፤ በበጎ ሥራ ያዚቸዋሌ፤ ከክፈም ነገር ይከሇክሊቸዋሌ፤ 
መሌካም ነገሮችንም ሇነርሱ ይፇቅዴሊቸዋሌ፤ መጥፍ ነገሮችንም 
በእነርሱ ሊይ እርም ያዯርግባቸዋሌ፡፡ 

አሌ-አዕራፌ (7)፡157 

 

Those who follow the apostle, the unlettered prophet 
(Muhammad) whom they find mentioned in their own 
(Scriptures), -- in the Law and the Gospel; --For he 
commands them what is just and forbids them what is 
evil. 
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በቅጡ የተማሩ የሙስሉም ምሁራን ካዯረጓቸው ምርምሮች የተነሳ 

ከሙሏመዴ መን በፉት ጥንት የነበሩት የመጽሏፌ ቅደስ መጻሔፌት 

ከሙሏመዴ መን በኃሊ ካለቱ ጋር ፌፁም አንዴ እንዯሆኑ ያውቃለ፡፡  

 

በዙህ ምክንያት የሙሏመዴን ስም ከመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ሇማውጣት 

ሲባሌ መጽሏፌ ቅደስ ተሇውጧሌ የሚሇው ክስ መሠረተ ቢስ ይሆናሌ፡፡ ክሱ 

ግን በዙህ አያበቃም፡፡ መዙህ መንገዴ ስኬት ያሊገኘው ክስ በላሊ መሌክ 

ይሇወጥና ምንም እንኳን የሙሏመዴ ስም በቀጥታ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ 

የተገሇጸ ባይሆንም ቀጥታ ባሌሆነ መንገዴ፣ ግን በግሌጽ፣ ተቀምጧሌ ይሊለ፡፡ 

በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ስሇሙሏመዴ የተገጸው ሃሳብ ሙሏመዴ ሇሰው ሌጅ 

ሁለ የተሰጠውን አገሌግልትና ነቢይነት ያረጋግጣሌ በማሇትም ክርስቲያኖች 

ሙሏመዴንና እስሌምናን እንዱከተለ ያግባባለ፡፡ 

 

ኢየሱስ፣ ከእርሱ በኃሊ እንዯሚመጣ የተናገረሇት ስሙ አህመዴ የሚባሇውን 

ሏዋሪያ በተመሇከተ ከሊይ ባየናቸውን የቁርአን ጥቅሶች ሊይ በመንተራስ፣ 

የሙሏመዴን ስም ከመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ሇማግኘት ፌሇጋ ያዯረጉ በርካታ 

የሙስሉም ምሁራን በዮሏንስ ወንጌሌ ሰፌረው የሚገኙትንና ስሇ መንፇስ 

ቅደስ የሚያወሩትን ጥቅሶችን በመውሰዴ ስሇ ሙሏመዴ የተነገሩ ትንቢቶች 

ናቸው በማሇት ሇማጠቃሇሌ ይሞክራለ፡፡ ከእነዙህም ጥቅሶች መካከሌ 

ሇአብነት ዮሏንስ 14፡16 ፣ 15፡26 እና 16፡7 ይገኙባቸዋሌ፡፡ በእነዙህ ጥቅሶች 

ውስጥ የሚገኘው ፓራክሉቶስ (parakletos) የሚሇው ቃሌ የግሪክ ቃሌ 

ሲሆን ወዯ እንግሉኛ ቋንቋ ሲመሇስ ዯግሞ ‹‹አፅናኝ››፣ ‹‹ጠበቃ››፣ ወይም 

‹‹አማካሪ›› የሚለ የአማርኛ ፌቺዎች ተሰጥተውት እናነባሇን፡፡ አንዲንዴ 

የሙስሉም ምሁራን የመጀመሪያው የግሪክ ቃሌ ከመነሻው በስህተት ተፅፍ 

ነው እንጂ ሉጻፌ ይገባ የነበረው ፔሪክለቶስ (periklutos) ተብል ነበር 

በማሇት ይከራከራለ፡፡ የዙህ ቃሌ ትርጉም ‹‹ምስጋና የተገባው›› ማሇት ሲሆን 

አህመዴ ከሚሇው ስም ጋር የተቀራረበ ትርጉም ይሰጣሌ፡፡ 

 

በመጀመሪያ ዯረጃ አህመዴና ሙሏመዴ የሚለት ቃሊት አንዴ አይነት 

አሇመሆናቸው ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ ‹‹ሙሏመዴ›› የተጽኦ ስም ሲሆን 

ትርጉሙም ‹‹ሉመሰገን የሚገባው ሰው›› ማሇት ነው፡፡ አህመዴ ዯግሞ ቅፅሌ 

ሲሆን ትርጓሜውም ‹‹ምስጋና የተገባው›› ማሇት ነው፡፡ ከሙሏመዴ መን 

በፉት አህመዴ የሚሇው ቃሌ በተጽኦ ስምነት ውል የሚያውቅ አይመስሌም፡፡ 

በዙህ ምክንያት ነው የእስሌምና ሃይማኖት ነቢይ የሆነው ሙሏመዴ በቁርአን 

የትም ቦታ ሊይ አህመዴ በመባሌ ያሌተጠራው፡፡ 
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በዮሏንስ ወንጌሌ ሊይ የተጠቀሰው ፓራክሉቶስ (አፅናኝ፣ ጠበቃ፣ አማካሪ) 

ቃለ የተጠቀሰባቸው አውድች - ዒሇም ሉያየው የማይችሌ ‹‹የእውነት 

መንፇስ››፣ በአማኞች ሌብ ውስጥ የሚኖር እና ስሇ ኢየሱስ የሚመሰክር - 

እንዯሆነ ያብራራለ፡፡ ኢየሱስ ዯቀ መዚሙርቱን ስሇዙሁ ስሇ መንፇስ ቅደስ 

አንስቶ ሲያስጠነቅቃቸው እንዱህ ብሎቸው ነበር፡- 

 

 ነገር ግን መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በወረዯ ጊዛ ኃይሌን 
ትቀበሊሊችሁ፣ በኢየሩሳላምም በይሁዲም ሁለ በሰማርያም እስከ 
ምዴር ዲርም ዴረስ ምስክሮቼ ትሆናሊችሁ አሇ። 

የሏዋሪያት ሥራ 1፡8 

 

ስሇ መንፇስ ቅደስ የተነገረው ይህ ትንቢት ክርስቶስ ከሞተ ከ 50 ቀናት በኃሊ 

በጰንጠቆስጤ ቀን በታሊቅ ተአምራት በዯቀ መዚሙርቱ ሔይወት ተፇፅሟሌ፡፡ 

ከኢየሱስ ዯቀ መዚሙርት አንደ የሆነው ጴጥሮስ ይህን አስገራሚ ትዕይንት 

ሲገሌጥ እንዱህ አሇ፡-  

 

 ይህን ኢየሱስን እግዙአብሓር አስነሣው ሇዙህም ነገር እኛ ሁሊችን 
ምስክሮች ነን፤ ስሇዙህ በእግዙአብሓር ቀኝ ከፌ ከፌ ብልና የመንፇስ 
ቅደስን የተስፊ ቃሌ ከአብ ተቀብል ይህን እናንተ አሁን 
የምታዩትንና የምትሰሙትን አፇሰሰው። 

የሏዋሪያት ሥራ 2፡32፣33 

 

ከሊይ ባየናቸው ጥቅሶች መሰረት ይህ ፓራክሉቶስ፣ መንፇስ ቅደስ እንጂ 

ፇፅሞ ሰው ሉሆን እንዯማይችሌ ግሌፅ ሉሆን ይገባሌ! በተጨማሪም፣ ኢየሱስ 

ከአባቱ ንዴ እንዯሚመጣ ሇዯቀ መዚሙርቱ የተናገረሇት ይህ ፓራክሉቶስ 

በእርግጥም በእነዙህ ሰዎች ሔይወት ሊይ መጥቷሌ፡፡ እዙህ ሊይ ሙሏመዴ 

የኢየሱስ ዯቀ መዚሙርት ከሞቱ ከ 500 አመታት በኃሊ የመጣ ሰው መሆኑ 

መንጋት የሇበትም፡፡ 

 

ከእነዙህ ጥቅሶች በተጨማሪ ስሇ ሙሏመዴ የተነገረ ነገር ቢኖር በማሇት 

ሙስሉሞች ብለይ ኪዲንን በተሇይ ቶራን (የሙሴ መጻሔፌትን) 

መርምረዋሌ፡፡ ስሇ ሙሏመዴ የሚያወሩ ናቸው በሚሌ ከዙህ የብለይ 

የመጽሏፌ ቅደስ ክፌሌ በተዯጋጋሚ የሚጠቀሱ ጥቅሶች ዲግም 18፡15-16 እና 

ዲግም 18 ቁጥር 18 ናችው፡- 
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 አምሊክህን እግዙአብሓርን በኮሬብ ስብሰባ ተዯርጎ በነበረበት ቀን። 
እንዲሌሞት የአምሊኬን የእግዙአብሓርን ዴምፅ ዯግሞ አሌስማ፣ 
ይህችን ታሊቅ እሳት ዯግሞ አሌይ ብሇህ እንዯ ሇመንኸው ሁለ፣ 
አምሊክህ እግዙአብሓር ከአንተ መካከሌ ከወንዴሞችህ እንዯ እኔ ያሇ 
ነቢይ ያስነሣሌሃሌ፤ እርሱንም ታዯምጣሇህ።… ከወንዴሞቻቸው 
መካከሌ እንዯ አንተ ያሇ ነቢይ አስነሳሊቸዋሇው፤ ቃላንም በአፈ 
አዯርጋሇው፤ ያዜሁትን ቃሌ ሁለ ይነግራቸዋሌ፡፡ 

ዲግም 18፡15-16፣ 18፡18 

 

በርካታ ሙስሉሞች ከሙሴ በኃሊ ይነሳሌ የተባሇው ይህ እንዯ ሙሴ አይነቱ 

ነቢይ፣ ሙሏመዴ ነው ይሊለ፡፡ ይህ ጉዲይ፣ በቀጣዩ ክፌሌ ሊይ የሚዲሰስ 

ይሆናሌ፡፡  
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4. ሙሏመዴ እንዯ ሙሴ ያሇ ነቢይ ነው 
 

 ከወንዴሞቻቸው መካከሌ እንዯ አንተ ያሇ ነቢይ አስነሣሊቸዋሇሁ፤ 
ቃላንም በአፈ አዯርጋሇሁ፣ ያዜሁትንም ቃሌ ሁለ ይነግራቸዋሌ፤ 

ዲግም 18፡18  

 

ይህንን ጥቅስ በተመሇከተ በርካታ ሙስሉሞች እንዱህ ይሊለ፡- እዙህ ሊይ 

እግዙአብሓር የይስሃቅ ር ሇሆኑት እስራኤሊውያን እየተናገረ ስሇሆነ፣ 

‹‹ከወንዴሞቻቸው መካከሌ›› የሚሇው ሏረግ ስሇ እስማኤሌ ትውሌዴ/ር ነው 

የሚያወራው ምክንያቱም እስማኤሌ የይስሃቅ ወንዴም ነውና ይሊለ፡፡ ስሇዙህ፣ 

ይሊለ የክርክሩን ምክንያታዊነት ሲያስረደ፣ ስሇዙህ ሉመጣ የተተነበየሇት 

‹‹እንዯ ሙሴ ያሇ ነቢይ›› ሉያመሇክት የሚችሇው ሙሏመዴን ብቻ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ከይስሃቅ ወንዴም ከእስማኤሌ ር የተገኘ ታሊቅ ነቢይ እሱ ብቻ 

ነውና፣ እንዯ ሙሴ ሁለ ሙሏመዴ የእግዙአብሓርን ሔግ መስርቷሌ 

ተአምራትንም አዴርጓሌና ይሊለ፡፡ 

 

በመጀመሪያ፣ እስቲ ‹‹ከወንዴሞቻቸው መካከሌ›› ስሇ ሚሇው ሀረግ 

እንመሌከት፡፡ እስራኤሊውያን ንጉሥ ሇመምረጥ ሲያስቡ የአነጋገሱን ዯንብ 

እግዙአብሓር ካሳወቀበትና ከሊይ የተጠቀሰው ሀረግ ጥቅም ሊይ ከዋሇበት 

የሚከተሇው የመጽሏፌ ቅደስ ክፌሌ የሀረጉን ትርጉም ይበሌጥ መረዲት 

እንችሊሇን፡፡ 

 

 አምሊክህ እግዙአብሓር ወዯሚሰጥህ ምዴር በገባህ፣ በወረስሃትም 
ጊዛ፣ በተቀመጥህባትም ጊዛ። በዘሪያዬ እንዲለት አሔዚብ ሁለ በሊዬ 
ንጉሥ አነግሣሇሁ ስትሌ፣ አምሊክህ እግዙአብሓር የመረጠውን 
በሊይህ ታነግሣሇህ፤ ከወንዴሞችህ መካከሌ የሆነውን በአንተ ሊይ 
ንጉሥ ታነግሣሇህ፤ ወንዴምህ ያሌሆነውን ከላሊ ወገን ሰው በሊይህ 
ንጉሥ ታዯርግ ንዴ አይገባህም።  

ዲግም 17፡14፣15 

 

በመካከሇኛው ምሥራቅ ጥንታዊ ሌማዴ ውስጥ የነበረውን ሁኔታ በቅጡ 

የሚያውቅ ማንኛውም ሙስሉም እስራኤሊውያን ንጉሣቸውን ከእስማኤሌ ር 

መካከሌ ይፇሌጋለ ብል እንዯማያስብ እርግጠኞች ነን፡፡ ስሇዙህ 
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‹‹ከወንዴሞቻቸው መካከሌ›› የሚሇው ሀረግ ትርጉም እሥራኤሊዊ የሆነ 

ወንዴም ማሇት ነው፡፡ 

 

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ሙሏመዴን ከሙሴ ጋር ሇማነጻጸር የተዯረገውን በተመሇከተ 

ዲግም 34፡10-12 ሊይ የተገሇጸውን በጥንቃቄ ማንበብ አስፇሊጊ ነው፡፡ ይህ 

ክፌሌ ስሇ ነቢዩ ሙሴ ማንነት አጭርና ግሌጽ ማስረጃ የሚሰጥና ወዯፉት 

ከሚመጣው ነቢይ የሚጠበቀውን የሚያወሳ ነው፡፡ 

 

 እግዙአብሓርን ፉት ሇፉት እንዲወቀው እንዯ ሙሴ ያሇ ነቢይ ከዙያ 
ወዱህ በእሥራኤሌ ንዴ አሌተነሣም፤ በግብፅ ምዴር በፇርዖንና 
በባሪያዎቹ ሁለ ሊይ በምዴሪቱም ሁለ ሊይ ምሌክትንና ዴንቅን 
ያዯርግ ንዴ እግዙአብሓር እንዯ ሊከው ያሇ፣ በእሥራኤሌ ሁለ ፉት 
በጸናች እጅ ሁለና በታሊቅ ማስዯንገጥ ሁለ እንዲዯረገው እንዯ ሙሴ 
ያሇ አሌተነሣም።  

ዲግም 34፣10-12 

 

ከዙህ የመጽሏፌ ክፌሌ የምንረዲቸው ነገሮች 1) ሙሴ እሥራኤሊዊ ነበር፣ 2) 

እግዙአብሓርን ፉት ሇፉት ያወቀ ነበር፣ ይህም ማሇት ያሇማንም መካከሇኛ 

እግዙአብሓር በቀጥታ የተናገረው ሰው ነበር፣ እና 3) አስዯናቂ ተአምራትን 

ያዯረገ ሰው ነበር፡፡  

 

ሙስሉሞች ሙሏመዴ የዲግም 18፡18 ፌጻሜ ነው ይሊለ፡፡ ክርስቲያኖች 

ዯግሞ ‹‹እንዯ ሙሴ ያሇ ነቢይ›› ከመሲሁ ኢየሱስ በቀር ላሊ ሉሆን አይችሌም 

ሲለ የሚከተሇውን ንጽጽር በማስረጃነት ያቀርባለ፡- 

 

ሙሴ ኢየሱስ ሙሏመዴ 

 

ከእስራኤሊውያን 

መካከሌ የተገኘ ነቢይ 

 

ከእስራኤሊውያን 

መካከሌ የተገኘ ነቢይ 

ከይሁዲ ነገዴ (ማቴዎስ 

1፡3፣ ለቃስ 3፡33) 

 

ከአረቦች መካከሌ የተገኘ 

ነቢይ 

(ሱራ 46፡12፣ 

36፡6፣34፡43፣44 

 

ከእግዙአብሓር 

መገሇጥን በቀጥታ  

 

ከእግዙአብሓር 

መገሇጥን በቀጥታ  

 

መገሇጥን ከመሊኩ 

ገብርኤሌ (በሁሇተኛ  
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የተቀበሇ  

(ሱራ 4፡164፣ ፀአት 

33፡11 

 

የተቀበሇ  

(ዮሏንስ 12፡49-50፣ 

14፡10) 

 

ወገን) የተቀበሇ (ሱራ 

2፡97) 

 

ተአምራትን ያዯረገ  

(ሱራ 2፡50 ባሔር፣ 

ሱራ 2፡57 መና) 

 

ተአምራትን ያዯረገ  

(ሱራ 3፡49) ማቴዎስ 

8፡27 ባሔር፣ ዮሏንስ 

6፡11-14 መና 

 

ተአምራት አሊዯረገም 

(ሱራ 6፡37፣ ሱራ 

28፡48) 

 

ከሇይ ከተገሇጠው በተጨማሪ፣ አዱስ ኪዲን የዲግም 18፡8 ትንቢት በመሲሁ 

ኢየሱስ ተፇፃሚነት ማግኘቱን ያረጋግጣሌ፡፡ ሏዋሪያት ሥራ 3፡17-26 

በተሇይም ቁጥር 22 ያንብቡ፡- ‹‹ሙሴም ሇአባቶች፡- ጌታ አምሊክ እኔን 

እንዲስነሳኝ ነቢይን ከወንዴሞቻችሁ ያስነሣሊችኃሌ፣…››፡፡ 

 

በመጨረሻም ሱረቱ አሌ-ቀሶስ (28፡48) የሚሇውን ሌብ እንበሌ፡- 

 

 እውነቱም ከእኛ ንዴ በመጣሊቸው ጊዛ ሇሙሳ [ሇሙሴ] የተሰጠው 
[ምሌክት] ብጤ [ሇሙሏመዴ] አይሰጠውም ኖሯሌን? አለ፤ … 
 

But (now) when the Truth has come to them from 
Ourselves, they say, ‚why are not (signs) sent to him 
(Muhammed) like those which were sent to Moses?‛ 

 

ከዙህ ጥቅስ የምንረዲው ሙሏመዴ ራሱን እንዯ ሙሴ ያሇ አዴርጎ 

አሇመቁጠሩን ቁርአን ራሱ ማስረጃ ሉሆን እንዯሚችሌ ነው! 
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5. አብርሃም ሇመሥዋዕት ያቀረበው እስማኤሌን ነው 
 

እስሌምናን ዋጋ ሇማሳጣት ሲባሌ ሆን ተብል መጽሏፌ ቅደስ ተሇውጧሌ 

ሇሚሇው ክስ ሙስሉሞች እንዯ ማስረጃነት ከሚቆጥሯቸው የመጽሏፌ ቅደስ 

ክፌልች መካከሌ አንደ አብርሃም ሌጁን እንዱሰዋ ከእግዙአብሓር ንዴ 

የተሰጠው መሇኮታዊ ትዕዚዜን የተመሇከተ እንዯሆነ በርካታ ሙስሉሞችን 

ያስማማሌ፡፡ በርካታዎቹ ሙስሉሞች አብርሃም እንዱሰዋ የተጠየቀው ሌጅ 

እስማኤሌ እንዯሆነ አጥብቀው ይናገራለ፡፡ መጽሏፌ ቅደስ ዯግሞ ይህ ሌጅ 

ይስሃቅ እንዯሆነ ይናገራሌ፣ (ፌጥረት 22፡9፣ ዕብራዊያን 11፡17 እና ያዕቆብ 

2፡21)፡፡  

 

ይህ ታሪክ በቁርአን ውስጥ አንዴ ጊዛ ብቻ የተጠቀሰ ሲሆን ይህም ክፌሌ 

አብርሃም በጠየቀው በሚከተሇው ጥያቄ እንዱህ ብል ይጀምራሌ፡- 

 

 ጌታዬ ሆይ! ከመሌካሞቹ የሆነን ሌጅ ስጠኝ፡፡ ታጋሽ በሆነ ሌጅም 
አበሰርነው [So we gave him the good news]፡፡ ከርሱ ጋርም 
ሇሥራ በዯረሰ ጊዛ፣ ሌጄ ሆይ! እኔ በሔሌሜ የማርዴህ ሆኜ አያሇሁ፤ 
ተመሌከትም፤ ምን ታያሇህ? አሇው፤ አባቴ ሆይ! የታዜከውን ሥራ፤ 
አሊህ ቢሻ ከታጋሾቹ ሆኜ ታገኘኛሇህ፣ አሇ፡፡ ሁሇቱም ትዕዚዘን 
በተቀበለና በግንባሩም ጎን ሊይ በጣሇው ጊዛ (የሆነው ሆነ)፡፡ 
ጠራነውም፤ (አሌነው)፡- ኢብራሂም [አብርሃም] ሆይ! ራእዩን 
በእውነት አረጋገጥክ፤ እኛ እንዯዙሁ መሌካም ሰሪዎችን 
እንመነዲሇን፡፡ ይህ እርሱ በእውነት ግሌጽ ፇተና ነው፡፡ በታሊቅ 
እርዴም (መሥዋዕት) ተቤዟነው፡፡  

ሱረቱ-አሌ-ሷፌፊት (37)፡100-107 

 

‚O my Lord, grant me a righteous (son)!‛ So We gave 
him the good news of a boy ready to suffer and forbear. 
Then when (the son) reached (the age of) (serious) work 
with him, he said, ‚O my son, I see in a vision that I offer 
thee in sacrifice. Now see what is thy view!‛ (The son) 
said, ‚O my father! Do as thou art commanded. Thou will 
find me if God so wills one practicing patience and 
constancy!‛ So when they had both submitted their wills 
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(to God) and he had laid him prostrate on his forehead 
(for sacrifice), We called out to him, ‚O Abraham, thou 
hast already fulfilled the vision!‛ Thus indeed do We 
reward those who do right. For this was obviously a trial-
and We ransomed him with a momentous sacrifice. 

 

በቁርአን ውስጥ ስሇምናወራው መሥዋዕት በማውሳት ብቸኛ የሆነውን ይህን 

ጥቅስ ሌብ ብሇን እንመሌከት፡፡ በዙህ ጥቅስ ውስጥ የሌጁ ስም አሌተጠቀሰም! 

የሌጁ የሌዯት ዛና ‹‹መሌካም ዛና›› ተብል አስቀዴሞ የተነገረሇት ሌጅ እንዯሆነ 

ግን በእርግጠኝነት ፌንጭ ይሰጣሌ፡፡ አንዴ ሰው ቁርአንን ከዲር እስከ ዲር 

አገሊብጦ ቢያነብ (ቢቀራ) የትም ቦታ ሊይ ስሇ እስማኤሌ ሌዯት ተጠቅሶ 

አይመሇከትም፡፡ ስሇ እስማኤሌ ጥቂት የተባሇ ነገር ቢኖርም ስሇ እናቱ 

ማንነትም ሆነ ስሇሌጆቹ ቁርአን ምንም አይናገርም፡፡ እስማኤሌ አጋር 

የምትባሌ እናት እንዲሇውና 12 ሌጆችም እንዯነበሩት መረጃ የምናገኘው 

በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ነው (ፌጥረት 25፡12-17)፡፡ ከሊይ በቀረበው 

የቁርአን ጥቅስ ውስጥ ስሇ ሰፇረው ‹‹መሌካም ዛና›› ጉዲይ ከቁርአን ላሊ ክፌሌ 

ሊይ ሰፌሮ የምናገኘውን ጥቅስ እስቲ አብረን እንመሌከት፡፡ ይህ ክፌሌ ስሇ 

ይስሃቅና ስሇ እናቱ ሳራ የሚከተሇውን ያስነብበናሌ፡- 

 

 የተከበሩት የኢብራሂም [አብርሃም] እንግድች ወሬ መጥቶሃሌን? 
በእርሱ ሊይ በገቡና ሰሊም ባለ ጊዛ (አስታውስ)፤ ሰሊም፤ 
ያሌታወቃችሁ ሔዜቦች ናችሁ፤ አሊቸው፡፡ ከእነረሱ መፌራትንም 
በሌቡ አሳዯረ፡፡ አትፌራ አለት፤ በዏዋቂ ወጣት ሌጅም አበሰሩት፡፡ 
ሚስቱም እየጮኸች መጣች፤ ፉቷንም መታች፤ መካን አሮጊት ነኝ 
አሇችም፡፡ እንዯዙህስ ጌታሽ ብሎሌ እነሆ እርሱ ጥበበኛ ዏዋቂ ነውና 
አሎት፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ዚሪያት (51)፡24፣25፣28-30 

 

Has the story reached thee of the honored guests of 
Abraham? Behold, they entered his presence and said 
‚peace!‛ He said ‚Peace…‛ They said, ‚Fear not,‛ and they 
gave him glad tidings of a son endowed with knowledge. 
But his wife came forward (laughing) aloud; she smote 
her forehead and said, ‚A barren old woman!‛ They said, 
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‚Even so has thy Lord spoken; and He is full of wisdom 
and knowledge.‛ 

 

ከዙህ በተጨማሪ፣ ስሇ አብርሃምና ይስሃቅ ማጠቃሇያ የሚሆንና ስሇ 

መሥዋዕቱ የሚያወራ ከቁርአን አንዴ አንቀጽ እንዯሚከተሇው እናነባሇን፡- 

 

 ሰሊም በኢብራሂም [በአብርሃም] ሊይ ይሁን፡፡ እንዯዙሁ መሌካም 
ሰሪዎችን ሁለ እንመነዲሇን [እንሸሌማሇን]፡፡ እርሱ በእርግጥ ካመኑት 
ባሮቻችን ነው፡፡ በኢስሏቅም [በይስሃቅም] አበሰርነው፤ ከመሌካሞቹ 
ነቢይ ሲሆን፡፡ በእርሱና በኢስሏቅ ሊይም ባረክን፤ ከሁሇቱም ሮች 
በጎ ሠሪ አሇ፤ ሇነፌሱ ግሌጽ በዲይም አሇ፡፡  

ሱረቱ አሌ-ሷፌፊት (37)፡109-113 

 

Peace and salutation to Abraham! Thus indeed do We 
reward those who do right. For he was one of Our 
believing Servants. And We gave him the good news of 
Isaac-a prophet-one of the righteous. We blessed him and 
Isaac. 

 

‹‹በአዋቂ ወጣት ሌጅም አበሰሩት›› የሚሇውንና ‹‹በይስሃቅም አበሰርነው›› 
የሚለትን ዏረፌተ-ነገሮች ያስተውለ፡፡ በቁርአን ውስጥ እንዱህ የመሰለት 

አገሊሇጾች ሇእስማኤሌ ተሰጥተው በየትም ቦታ ሊይ አናነብም፡፡ እንግዱያውስ፣ 

በሱራ 37፡100-107 ውስጥ እንዯተገሇጠው የመሌካም ዛና ብሥራት የተባሇሇት 

ሌጅና ሇመሥዋዕት ሉቀረብ የተጋጀው ይስሃቅ እንጂ እስማኤሌ እንዲሌነበረ 

አሁን ግሌፅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህንኑ እውነት ነው መጽሏፌ ቅደስ በማያሻማ 

መሌኩ የሚናገረው፡፡ 

  

በዙህ ርስሰ-ጉዲይ መነሻ ሊይ፣ በርካታ ሙስሉሞች ሇመሥዋዕት የቀረበው ሌጅ 

እስማኤሌ ነው ብሇው እንዯሚያምኑ ተገሌጸሌ፡፡ ይህንን የሚያምኑት ግን 

ሁለም ሙስሉሞች እንዲሌሆኑ ሌብ ይለዋሌ! ቁርአንን በጥንቃቄ ያጠኑ 

ሙስሉሞች መረጃዎቹ ሁለ ወዯ ይስሃቅ እንዯሚጠቁሙ ይገነባለ፡፡ ዮሱፌ 

አሉ፣ በዒሇም ታዋቂ በሆነው የቅደስ ቁርአን ትርጉምና ማብራሪያ፣ ገጽ 1204፣ 

ማስታወሻ 4096 ሊይ የሚከተሇውን አስፌሯሌ፡- ‹‹በሙስሉሞች ወግ መሠረት 

(ምንም እንኳን በአንዴ ዴምጽ ተቀባይነት ያገኘ ባይሆንም) … ይህ ሌጅ 

የአብርሃም የበኩር ሌጅ የሆነው እስማኤሌ ነበር፡፡›› ‹‹በሙስሉሞች ወግ 
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መሠረት›› የሚሇውንና ‹‹በአንዴ ዴምጽ ተቀባይነት ያገኘ ባይሆንም›› የሚለትን 

ሏረጎች ሌብ ይሎሌ፡፡ ሇመሥዋዕት የቀረበው ሌጅ እስማኤሌ ስሇ መሆኑ 

በማስረጃነት የቀረበው፣ ቁርአን ስሊሇመሆኑ ግንዚቤ የተወሰዯ ይመስሇናሌ! 

ከዙህ በተጨማሪ ቁርአን የመጣው ከእርሱ ቀዴሞ የመጡትን ቅደሳት 

መጻሔፌቶች ሇማስረገጥ (ሇማረጋገጥ) እንጂ ሉቃረናቸው አሇመሆኑን 

ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ ቁርአን ይህን ክፌሌ በተመሇከተ ከመጽሏፌ ቅደስ ጋር 

ይስማማሌ፡፡ የዙህ ክፌሌ አሳብ የሚጋጨው ከቁርአኑ ሃሳብ ጋር ሳይሆን 

ከሙስሉሞች ወግ ጋር መሆኑን ሌብ ሌንሌ ይገባሌ፡፡ 
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6. ሙስሉሞች መጽሏፌ ቅደስ ማንበብ አይጠበቅባቸውም 
 

በርካታ ሙስሉሞች፣ ቁርአን ከእርሱ በፉት የመጡትን ቅደሳት መጻሔፌት 

የተካና ሇሰዉ ሌጆች የተሰጠ የመጨረሻ መገሇጥ ነው በማሇት መጽሏፌ 

ቅደስን ማንበብ አስፇሊጊያችን አይዯሇም በማሇት ይሞግታለ፡፡ ከዙህ 

በተቃራኒው፣ ሙስሉሞች በቁርአን ብቻ ሳይሆን ሇነቢያት በወረደት 

(በተገሇጡት) ቅደሳት መጻሔፌት ጭምር እንዱያምኑ ቁርአኑ ራሱ ያዚቸዋሌ፡- 

 

 በአሊህና ወዯኛ በተወረዯው (ቁርአን) ወዯ ኢብራሂምም 
[አብርሃምም] ወዯ ኢስማዑሌና [እስማኤሌና] ወዯ ኢስሏቅም 
[ይስሃቅ] ወዯ ያዕቁብና [ያዕቆብና] ወዯ ነገድቹም በተወረዯው 
በዙያም ሙሳና ዑሳ [ሙሴና ኢየሱስ] በተሰጡት በዙያም ነቢያት 
ሁለ ከጌታቸዉ በተሰጡት ከነርሱ በአንደም መካከሌ የማንሇይ 

ስንኾን አመንን እኛም ሇርሱ (ሇአሊህ) ታዚዦች ነን በለ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡136 

 

Say ye: ‚We believe in God, and the revelation given to 
us, and to Abraham, Isma’il, Isaac, Jacob, and the Tribes, 
and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) 
the prophets from their Lord; We make no difference 
between one and another of them. 

 

 መሌክተኛዉ ከጌታዉ ወዯርሱ በተወረዯው አመነ፤ ምእምኖቹም 

(እንዯዙሁ) ሁለም በአሊህ በመሊእክቱም፣ በመጻሔፌቱም [ብዘ 

ቁጥር]፣ በመሌክተኞቹም፣ ከመሌክተኞቹ በአንዴም መካከሌ 
አንሇይም፣ (የሚለ ሲኾኑ) አመኑ፣ ሰማን፣ ታዜንም፣ ጌታችን ሆይ! 
ምሔረትህን (እንሻሇን) መመሇሻም ወዲንተ ብቻ ነው አለም፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡285 

 
The Apostle believeth in what hath been revealed to him 
from his Lord, as do the men of faith. Each one (of them) 
believeth in God, His angels, His books, and His apostles. 
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 እሊንተ ያመናችሁ ሆይ! በአሊህና በመሌክተኛው፣ በዙያም 
በመሌክተኛው ሊይ ባወረዯዉ መጽሏፌ፣ በዙያም ከበፉቱ ባወረዯው 
መጽሏፌ እመኑ፣ በአሊህና በመሊእክቱም በመጽሏፍቹም፣ 
በመሌክተኞቹም በመጨረሻዉም ቀን የካዯ ሰው (ከዉነት) የራቀን 
መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ፡፡  

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡136 

 

O ye who believe! Believe in God, and His apostle, and 
the scripture which He sent to His apostle, and the 
scripture which He sent to those before (him). Any who 
denieth God, His angels, His Books, His apostles, and the 
Day of Judgment hath gone far, far astray.  
 

በብዘ ቁጥር የተጠቀሰዉን "መጻሔፌቶቹን" የሚሇዉን ቃሌ ሌብ ይበለ፡፡ 

ይህም ቁርአኑንን ብቻ ሳይሆን ላልቹን ቅደሳት መጻሔፌት እንዯ ሚጨምር 

ያመሇክታሌ፡፡ "…ወዯ እኛ በተወረዯው [በወረዯው] (በቁርአን) ወዯ 
ኢብራሂምም፣ ወዯ ኢስማዑሌና ወዯ ኢስሏቅም ወዯ ያዕቁብና ወዯ ነገድቹም 
በተወረዯው፣ በዙያም ሙሳና ዑሳ በተሰጡት በዙያም ነቢያት ሁለ ከጌታቸው 
በተሰጡት ከነርሱ በአንዴም መካከሌ የማንሇይ ስንሆን አመንን፣…" ይህ ጥቅስ፣ 

ሙስሉሞች የተወሰኑ ቅደሳት መጻሔፌት ከላልቹ የተሻለ እንዯሆኑ አዴርገው 

እንዲይቆጥሩ በግሌጽ የሚያሳስብ ነው፡፡ የእግዙአብሓር ቃሌ መርሆዎች 

ሇሁለም ሔዜብ፣ በማንኛውም ጊዛ ያው ናቸው፣ አይሇወጡምም፡፡ መጽሏፌ 

ቅደስ ሇሆነ ነቢይ የተሰጠ አንዴ ቅደስ መጽሏፌ ሳይሆን እንዯ፣ የሙሴ 

መጻሔፌት (ቶራ)፣ የዲዊት መዜሙሮች (ዚቡር)፣ የኢየሱስ ትምህርቶች 

(ኢንጅሌ) እና የነቢያት መጻሔፌቶች (ሱሁፌ-ኡን ናቢዪን) በአንዴ ሊይ 

ያካተተ የቅደሳት መጻሔፌት ጥርቅም መሆኑን ሙስሉሞች ሉረደ ይገባሌ፡፡ 

እርግጥ ነው አንዴ ሰው በቅደሳት መጻሔፌት ሇማመን ማንበብ ብቻ ሳይሆን 

ሉያጠናቸው ይገባሌ፡፡ ስሇዙህ ጉዲይ ቁርአን ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፡-  

 

 እነዙያ መጽሏፈን የሰጠናቸው ተገቢ ንባቡን ያነቡታሌ [They 

study it as it should be studied]፣ እነዙያ በርሱ ያምናለ፣ 
በርሱም የሚክደ እነዙያ እነርሱ ከሳሪዎቹ ናቸው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡121 
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Those to whom We have sent the Book study it as it 
should be studied; they are the ones that believe therein. 
Those who reject faith therein,-the loss is their own. 

 

እስሌምና ስሇ እነዙህ ቅደሳት መጻሔፌት ላሊ ጠቃሚ መረጃ ይሰጠናሌ፣ 

ይህም እነዙህ መጻሔፌት የሰውን ር ሇመረዲት ከአሊህ ንዴ የተሊኩ 

ምሌክቶች መሆናቸውን፡፡ በዙህ ምክንያት እያንዲንደ የቅደስ መጽሏፌ ጥቅስ 

አያት (ምሌክት) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ እነዙህ ምሌክቶች በቸሌታ እንዱታዩ 

ቁርአኑ ይፇቅዴም፤ ስው ሁለ እንዱቀበሊቸው እንጂ፡፡ ሇእነዙህ ቅደሳት 

መጻሔፌት ሁለ (አንደን ከአንደ ሳይሇይ) ምሌክትነት ጀርባቸውን ሇሚሰጡ 

ሰዎች ቁርአኑ የሚያስተሊሌፇውን መራር ማስጠንቀቂያ ከዙህ በታች 

ይመሌከቱ፡-  

 

 እነዙያን በተአምራታችን የካደትን በእርግጥ እሳትን እናገባቸዋሇን፣ 
ስቃይን እንዱቀምሱ ቆዲዎቻቸዉ በተቃጠለ ቁጥር ላልችን ቆዲዎች 
እንሇዉጥሊቸዋሇን፣ አሊህ አሸናፉ ጥበበኛ ነዉና፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡56 

 

Those who reject Our signs, We shall soon cast into the 
Fire. 

 

 እነዙያም የካደና በተአምራቶቻችን ያስተባበለ እነዙያ የእሳት ጓድች 
ናቸዉ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡10 

 

Those who reject faith and deny Our signs will be 
companions of Hell-fire. 
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7. መጽሏፌ ቅደስ ሉታመን አይችሌም - ቀዯምት ቅጂዎች 

ጠፌተዋሌና 
 

አንዲንዴ ሙስሉሞች፣ የመጽሏፌ ቅደስ ቀዯምት ቅጂዎች ስሇጠፈ መጽሏፌ 

ቅደስን ማመን አይቻሌም ይሊለ፡፡ በተጨማሪም የዚሬዉን መጽሏፌ ቅደስ 

ትክክሇኛነት ከቀዯሙት ዋነኛ ቅጂዎች ጋር አመሳክሮ ሇማወቅ የሚያስችሌ 

ሁኔታም የሇም ይሊለ፡፡ 

 

እርግጥ ነው፣ የመጀመሪያዎቹ የመጽሏፌ ቅደስ ቅጂዎች አሌተገኙም፣ 

ምናሌባትም ጠፌተው ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን ይኸው እውነት ሇቁርአኑም 

እንዯሚሰራ መታወቅ አሇበት፡፡ በቅደስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣ (2ኛ 

እትም፣ 1977 እ.ኤ.አ.) በመግቢያዉ ገጽ 32 ጸሏፉው ዩሱፌ አሉ እንዱህ 

ያስነብበናሌ፡- 

 

የቁርአን ክፌልች እንዯወረደ፣ በቅደሱ ነቢይ 
አጻፉነትና መሪነት በቴምር ዚፌ ቅጠልች ሊይ፣ በዚፌ 
ግንድች ሊይ፣ አጥንቶች፣ ወተ ሊይ ከተጻፈ በኋሊ 
ጽሐፍቹ በአንዴ ኮሮጆ ውስጥ ተቀምጠዋሌ፡፡ 
 

የቁአን ጥቅሶች በቅጠልች፣ በዚፌ ቅርፉቶች፣ በአጥንቶች፣ ወተ ሊይ 

ተጽፇው እንዯነበረ ሌብ ይበለ፡፡ በአሌ ቡካሪ የተጋጀው ሳሂህ አሌ-ቡካሪ 11፣ 
በሏዱት 12 (የሙስሉም ሏይማኖት ትራዱሽን ስብስብ/መጽሏፌ) መሰረት፣ 

                                                 
11 ሱኒ ሙስሉሞች፣ ሳሂህ አሌ-ቡካሪ ከስዴስቱ የሏዱት ትክክሇኛ እና እውነተኛ ስብስቦች 
መካከሌ አንደ ነው በማሇት ይቀበሊለ፡፡ እነዙህ በሏዱት ውስጥ ያለ እስሊማዊ ትራዱሽኖች 
(ባሔሌ/ሌምዴ/ወግ) ሇመናት በቃሌ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ሲሸጋገሩ ከቆዩ በኋሊ የፊርስ 
ሰው በሆነው ሙስሉም ምሁር ሙሏመዴ ኢብን ኢስማኤሌ አሌ-ቡካሪ በአንዴ ሊይ 
የተጠናቀሩ ናቸው፡፡ የሱኒ ሙስሉሞች እነዙህን ስዴስት የሏዱት ጥንቅሮች ከቁርአን ቀጥል 
እውነተኛ ዎቹ ወይም ትክክሇኛዎቹና ስሌጣን ያሊቸው የሏዱት ጥንቅሮች እንዯሆኑ አዴርገው 
ይቀበሊለ፡፡ ሳሂህ (Sahih) የሚሇው የአረብኛ ቃሌ ትርጉም እውነተኛ ወይም ትክክኛ ማሇት 
ነው፡፡ ሳሂህ አሌ-ቡካሪ የነቢዩ ሙሏመዴን አባባልችና ገዴልች የያ መጽሏፌ ነው፡፡ ቡካሪ 
ነብዩ ከሞተ ከጥቂት ከፌሇ መን በኋሊ የኖረና ሏዱትን የሰበከ ሰው ነበር::  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_al-Bukhari 
 

12
 ሏዱት የሚሇው ቃሌ ትርጉም ስሇ አንዴ ነገር ገባ ወይንም ዛና ማቅረብን ያሳያሌ፡፡ 

ሏዱቶች ስሇ ሙስሉሙ ነቢይ ሙሏመዴ ቃልችና ምግባሮች የሚያወሱ ትረካዎች ናቸው፡፡ 
ሏዱቶች ቁርአንን እና እስሊማዊ ሔግጋቶችን በአግባቡ ሇመረዲት ጠቃሚ መሣሪያዎች 
እንዯሆኑ ይታመናሌ፡፡ እነዙህ ሏዱቶች ግምገማ ከተዯረገባቸው በኋሊ በ8ኛው እና በ9ኛው 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_al-Bukhari
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የቁርአን ጥቅሶች በነጭ ዴንጋዮች እና በወንድች ዯረት ሊይ ጭምር ተጽፇው 

እንዯ ነበረ በተጨማሪ ምርምሮች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

 

"በወንድች ዯረት" ሊይ የሚሇው ሃረግ፣ በቀጥታ ተወስድ ቢነበብም ሆነ 

ይቢያዊ አነጋገር እንዯሆነ ቢታሰብ (ማሇትም ጥቅሶቹን በቃሊቸው የሸመዯደ 

ሰዎችን ቢወክሌ) ሁሇቱም ፌቺዎች በ "ኮሮጆ ውስጥ ተቀመጠ" ከሚሇው 

አሳብ ጋር ሉጣጣም አይችሌም፡፡ ከዙህ በተጨማሪ፣ እነዙህ ቀዯምት ቅጂዎች 

ማሇትም የንባባ ቅጠልች፣ የዚፌ ቅርንጫፍች፣ ነጭ ዴንጋዮች ወይም 

አጥንቶች በማንም ሰው እጅም ሆነ ቤተ መክር መገኘታቸውን የሚጠቁም 

ምንም መረጃ የሇም፡፡ ስሇዙህ ምንም እንኳን በአሁኑ ሰአት ያሇው ቁርአን 

ከሙሏመዴ ሞት 20 አመት በኃሊ በሙስሉሙ መሪ ኡትማን ከተረጋገጠው 

የመጨረሻ ቅጂ ጋር የሚስማማ ቢሆንም ከነቢዩ አንዯበት በቀጥታ የተነገሩ 

ስሇመሆናቸው ማንኛዉም ሙስሉም ምንም አይነት ማረጋገጫ ሉያቀርብ 

አይችሌም፡፡ የቀዯሙት ቅጂዎች ጠፌተዋሌና፡፡  

 

አንዴ ሙስሉም፣ የቀዯምት ቅጂዎች ማመሳከሪያ በላሇበት ሁኔታ የቁርአኑን 

ተአማኒነት ሇመቀበሌ ካሌተቸገረ፣ ክርስቲያኑም የመጽሏፌ ቅደስን ተአማኒነት 

ሇመቀበሌ የሚያሳየዉን እምነት ሇመቀበሌ ሉከብዯዉ አይገባም፡፡ 

 

አንዴ ሙስሉም መጽሏፌ ቅደስን ሇመቀበሌ መቸገር የሇበትም፤ ምክንያቱም 

ቁርአኑ ራሱ የመጣዉ ከእርሱ በፉት ያለትን ቅደሳት መጻሔፌት ሇማረጋገጥ 

ነውና፡፡ ይህ እዉነት ከሆን ሙስሉሙ ስሇ መጽሏፌ ቅደስ ቀዯምት ቅጂዎች 

መጨነቅ አይገባዉም ማሇት ነው፡፡ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ጉሌህ ስህተቶች 

ኖረው ቢሆን ኖሮ ቁርአኑ መጽሏፌ ቅደስን ሇማረጋገጥ ሳይሆን ሇመሻር፣ 

ሇመተካት አሌያም ሇማስተካከሌ ይመጣ ነበርና፡፡ ነገር ግን ቁርአን ሇዙህ 

ጉዲይ መምጣቱን የሚያረጋግጥ ምንም ማስረጃ የሇም፡፡ ስሇዙህ ሙስሉሙ፣ 

በራሱ ቁርአን መሰረት፣ የመጽሏፌ ቅደስን ተአማኒነት ሉያረጋግጥ ይችሊሌ፡፡ 

 

                                                                                                    
ክፌሇ መናት ውስጥ በአንዴነት ተጠናቅረዋሌ፡፡ እነዙህ ጥንቅሮች አሁን ባሇንበት መን 
የእስሌምና ሔግጋቶና ታሪኮች መገሇጫዎች በመሆን እያገሇገለ ይገኛለ፡፡ የእስሌምና ሁሇቱ 
የተሇያዩ ክፌልች -ሺአቶችና ሱኒዎች በሏዱት ጥንቅሮች ሊይ አይስማሙም፡፡ ሁሇቱም 
የተሇያዩ የሏዱት ጥንቅሮች አሊቸው፡፡ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith
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8. መጽሏፌ ቅደስ ተበርዞሌ - የቁጥር ሌዩነቶች 
 

አንዲንዴ ሙስሉሞች በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ በሚገኙ የቁጥር ሌዩነቶች 

ምክንያት መጽሏፌ ቅደስን ዋጋ ሇማሳጣት ይሞክራለ፡፡ በፌጥነት የሚያነሱት 

መከራከሪያ አሳብ ዯግሞ መጽሏፌ ቅደስ እዉነተኛ የእግዙአብሓር ቃሌ 

ከሆነ፣ እግዙአብሓር ፌፁም ስሇሆነ ምንም አይነት የቁጥር ሌዩነት በመጽሏፈ 

ውስጥ ሉኖር ባሌተገባ ነበር የሚሌ ነው፡፡ አውነት ነው፣ እግዙአብሓር ፌፁም 

ነው፡፡ ሰዎች ግን አይዯለም፡፡ ቅደሳት መጻሔፌትን ያሇምንም ሔፀፅ ሇሰው 

ሌጆች የገሇጣቸዉ እግዙአብሓር ቢሆንም እነዙህን መጻሔፌት ከትውሌዴ ወዯ 

ትውሌዴ እንዱሸጋገሩ የገሇበጣቸው/የጻፊቸው ግን የሰው እጆች ነበሩ፡፡ ሰዎች 

ዯግሞ ፌፁሞች ስሊሌሆኑ በሥራዎቻቸው ውስጥ ስህተቶችን ሉሰሩ ይችሊለ፡፡ 

እነዙህን ስህተቶች የገሌባጮች ስህተቶች እንሊቸዋሇን፤ ምክንያቱም እነዙህ 

ስህተቶች መጻሔፌቱን በስፊት በማሰራጨት አዴካሚና አሰሌቺ ሥራ ወቅት 

የተሰሩ ስህተቶች የመሆን እዴሊቸው ሰፉ ነውና፡፡ የሚከተሇው የመጽሏፌ 

ቅደስ ክፌሌ የዙህ አይነቱን ስህተት ሇአብነት ያሳያሌ፡፡  

 

 ዲዊትም ከእርሱ ሺህ ሰባት መቶ ፇረሰኞች፣ ሀያ ሺህም እግረኞች 
ያ፤ ዲዊትም የሰረገሇኛውን ፇረስ ሁለ ቋንጃ ቇረጠ፤ ሇመቶ ሰረገሊ 
ብቻ አስቀረ። 

2ሳሙኤሌ 8፡4 

 

 ዲዊትም ከእርሱ አንዴ ሺህ ሰረገልች፣ ሰባት ሺህም ፇረሰኞች፣ ሀያ 
ሺህም እግረኞች ወሰዯ፤ ዲዊት ሇመቶ ሰረገልች የሚሆኑትን ብቻ 
አስቀርቶ የሰረገልቹን ፇረሶች ቋንጃ ቆረጠ። 

1ዛና 18፡4 

 

የመጀመሪያው ጥቅስ ዲዊት 700 ፇረሰኞችን ከእርሱ ጋር ወሰዯ ሲሌ 

ሁሇተኛዉ ጥቅስ ዯግሞ 7000 ፇረሰኞችን ወሰዯ ይሊሌ፡፡ በብለይ ኪዲን 

እንዱህ አይነቶቹ ስህተቶች በላልች ቦታዎችም ሊይ ሉገኙ ይችሊለ፡፡ የዙህ 

ዋነኛ ምክንያት ዯግሞ በርካታዎቹ የእብራይስጥ የቁጥር ፉዯሊት እርስ በእርስ 

የቀረበ ምስስልሽ ስሊሊቸው ነው፡፡ በዙህ ምክንያት በግሌበጣ ወቅት አንደን 

ቁጥር በላሊው የመተካት ወይም አንደን ፉዯሌ የመንጋት አዯጋ በቀሊለ 

ሉኖር ይችሊሌ፡፡ 
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እንዯ እነዙህ አይነቶቹ ስህተቶች በመጀመሪያዎቹ (original) የቅደሳት 

መጻሔፌቱ ቅጂ ውስጥ ይኖራለ ተብል ግን አይታመንም፡፡ ስህተቶቹ ታሊቅ 

የሆነውን የመጽሏፌ ቅደስን አጠቃሊይ የድክተሪን ትምህርቶች 

እንዯማያውኩም ሙስሉሙ ሉረዲዉ ይገባሌ፡፡ በነገራችን ሊይ ተመሳሳይ የሆነ 

የቁጥር ሌዩነት በቁርአኑ ዉስጥም ይገኛሌ፡፡ እስቲ የሚከተለትን ጥቅሶች 

ያስተዉለ፡- 

 

 ነገሩን ሁለ ከሰማይ ወዯ ምዴር ያጋጃሌ፤ ከዙያም ከምትቆጥሩት 
(መን) ሌኩ ሺሔ ዒመት በኾነ ቀን ውስጥ ወዯርሱ ይወጣሌ፣ 
(ይመሇሳሌ)፡፡  

ሱረቱ አሌ-ሰጅዲህ (32)፡5 

 

…in the end will (all affairs) go up to Him (God) on a 
Day, the space whereof will be (as) a thousand years of 
your reckoning. 
 

 መሊእክቱና መንፇሱም ሌኩ አምሳ ሺሔ ዒመት በኾነ ቀን ዉስጥ 
ወዯርሱ ያርጋለ፣ (ይወጣለ)፡፡ 

ሱረቱ አሌ-መዒሪጅ (70)፡4 

 

The angels and the Spirit ascend unto Him (God) in a 
day, the measure whereof is (as) fifty thousand years. 

 

የመጀመሪያው ጥቅስ አንዴ ቀን በእግዙአብሓር ሌኬት እንዯ 1000 

አመታት እንዯሆነና ላሊው ጥቅስ ዯግሞ አንዴ ቀንን ከ50000 አመታት ጋር 

እኩሌ እንዯሚያዯርገው እናነባሇን፡፡ እንዯዙህ አይነት የቁጥር ሌዩነት በቁርአን 

ውስጥ መገኘቱ በቁርአን ትምህርት መሠረት አሊህ መሃሪ፣ የሚራራ እና 

በማንኛውም ሰአት ሉምር የተጋጀ ነው የሚሇውን መሌዕክት ዋጋ ሉያሳጣው 

አይችሌም፡፡ በተመሳሳይ፣ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ የታየው የ 6300 

ፇረሰኞች ሌዩነት እግዙአብሓር በመሲሁ ኢየሱስ በኩሌ የገሇጸውን ምህረትና 

ርህራሄ፣ በእርሱም በኩሌ የሚገኘውን ቤዚነትና የኃጢአት ይቅርታ ዋጋ 

ሉያሳጣው ፇፅሞ አይችሌም! 
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9. ሙሏመዴ የመጣዉ አዱስ ሃይማኖትን ሉመሠርት ነው 
 

የተበረውንና ያፇጀውን የአይሁዴና ክርስቲያኖች ሃይማኖታዊ ሥርዏት 

በአዱስ ሃይማኖትና በአዱስ ሔግ መተካት የነቢያቸው የሙሏመዴ ተሌዕኮ 

እንዯ ነበረ አንዲንዴ ሙስሉሞች ይናገራለ፡፡ በዙህ ምክንያት በርካታ 

ሙስሉሞች ሇክርስትና መሌዕክት ትኩረት የመሰጠት አስፇሊጊነት 

አይታያቸውም፡፡ እንዯ እነዙህ ሰዎች እምነት፣ ከክርስቶስ በኃሊ ከ600 

አመታት በኃሊ በመጣዉ ሙሏመዴ የተዋወቁት ‹‹አዱሱና የተሻሇው›› 

የእስሌምና ሃይማኖት ክርስትናን ተክቷሌ፡፡ ምንም እንኳ ይህ አስተሳሰብ 

በእስሌምና ውስጥ በከፌተኛ ሁኔታ የተስፊፊ ቢሆንም ከእስሌምናው ቅደስ 

መጽሏፌ፣ ቁርአን ትምህርት ጋር ግን ፌጹም የሚጋጭ አስተሳሰብ ነው፡፡ 

 

በቁርአኑ መሰረት የሙሏመዴ ተሌዕኮ ፌፁም አዱስ የሆነ ሃይማኖትን መትከሌ 

ሳይሆን የአብርሃም ሃይማኖትን ማስቀጠሌ ነው፡፡  

 

 ከዙያም ወዯ አንተ [ሙሏመዴ] የኢብራሂምን [የአብርሃምን] 
ሃይማኖት ቀጥተኛ ሲኾን ተከተሌ፣ [የአብርሃምን ሃይማኖት 

ተከተሌ] ከአጋሪዎቹም አሌነበረም ማሇትን አወረዴን፡፡ 
ሱረቱ አሌ-ነሔሌ (16)፡123 

 

So We have taught thee (Muhammad) the inspired 
message, ‚Follow the ways of Abraham the true in faith, 
and he joined not gods with God.‛ 

 

 እኔ ጌታዬ ወዯ ቀጥተኛዉ መንገዴ ትክክሇኛን ሃይማኖት ወዯ 
እውነት አንባይ ሲኾን የኢብራሂምን [የአብርሃምን] መንገዴ፣ 
መራኝ፣ እርሱም ከአጋሪዎቹ አሌነበረም በሌ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-አንዒም (6)፡161 

 

Say: ‚Verily, my Lord hath guided me to a way that is 
straight,-a religion of right,-the path (trod) by Abraham 
the true in faith, and he (certainly) joined not gods with 
God.‛ 
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 አሊህ ውነትን ተናገረ፣ የኢብራሂምንም [የአብርሃምንም] መንገዴ ወዯ 
እውነት ያነበሇ ሲኾን ተከተለ፣ [የአብርሃምን ሃይማኖት ተከተለ] 
ከአጋሪዎቹም አሌነበረም በሊቸው፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡95 

 

Say: ‚God speaketh the truth: follow the religion of 
Abraham, the sane in faith; he was not of the pagans.‛ 

 

 አይሁዴን ወይም ክርስቲያኖችን ኹኑ፣ (ቅኑን መንገዴ) 
ትመራሊችሁና አለም፣ አይዯሇም፣ የኢብራሂምን [የአብርሃምን] 
ሃይማኖት ቀጥተኛ ሲኾን እንከተሊሇን፣ ከአጋሪዎችም አሌነበረም 
በሊቸዉ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡135 

 

They say: ‚Become Jews or Christians if ye would be 
guided (to salvation).‛ Say thou: ‚Nay! (I would rather) 
the religion of Abraham the true, and he joined not gods 
with God.‛ 

 

 እርሱ መሌካም ሠሪ ኾኖ ፉቱን ሇአሊህ ከሰጠና የኢብራሂምንም 
መንገዴ ቀጥተኛ ሲኾን፣ ከተከተሇ ሰው ይበሌጥ ሃይማኖቱ ያማረ 
ማን ነዉ? አሊህም ኢብራሂምን ፌጹም ወዲጅ አዴርጎ ያዉ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡125 
 

Who can be better in religion than one who submits his 
whole self to God, does good, and follows the way of 
Abraham the true in faith? For God did take Abraham for 
a friend.  

 

እሊይ ከተገሇጡት አሳቦች በተጨማሪ፣ ቁርአን ራሱ ሙሏመዴ አዱስና እንግዲ 

ነገር ሉያስተምር እንዲሌመጣ ይናገራሌ፡፡ ቁርአኑ፣ ሙሏመዴ የተቀበሇው 

መገሇጥ የቀዴሞዎቹን መገሇጦች ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ እንዯመጣ በግሌጽ 

ይናገራሌ፡፡ የሙሏመዴ መገሇጥ የመጣው የቀዴሞዎቹን ሉያርም፣ ሉተካ፣ 
በእነርሱ ሊይ ሉጨምር ወይም ሇመሻር ሳይሆን ሇማረጋገጥ ብቻ ነው! 
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 ከበፉቱም የሙሳ [የሙሴ] መጽሏፌ መሪና ጸጋ ሲኾን አሌሇ፤ ይህም 
እነዙያን የበዯለትን ሉያስፇራራ በዏረብኛ ቋንቋ ሲኾን (የፉቶቹን 
መጻሔፌት) አረጋጋጭ መጽሏፌ ነው፡፡ ሇበጎ አዴራጊዎችም ብሥራት 
ነው፡፡ [ቁርአን፣ በአረብኛ ቋንቋ፣ ቀዴሞ አሊህ የገሇጣቸውን የሙሴን 

መጻሔፌት ትክክሇኛነት ሉያረጋግጥ ነው የመጣው፡፡] 
 

ሱረቱ አሌ-አሔቃፌ (46)፡12 

 
And before this was the Book of Moses as a guide and a 
mercy; and this Book (Qur’an) confirms (it, the book of 
Moses) in the Arabic tongue. 

 

 ካንተ በፉት [ከሙሏመዴ በፉት] ሇነበሩት መሌክተኞች የተባሇዉ 
ብጤ እንጅ ሇአንተ ላሊ አይባሌም፤ ጌታህ የምሔረት ባሇቤትና 
የአሳማሚ ቅጣት ባሇቤት ነዉ፡፡ [ሙሏመዴ፣ ከአንተ በፉት በነበሩ 

መሌእክተኞች እጅ አሊህ የሊከውን መሌእክቶች አይነት (ብጤ) እንጂ 

ሌዩ መሌእክት አሌተነገረህም፡፡] 
ሱረቱ ሒ፡ሚም፡ አሌ-ሰጅዲህ (41)፡43 

 

Nothing is said to thee (Muhammad) that was not said to 
the apostles before thee, that thy Lord has at His 
command (all) forgiveness as well as a most grievous 
penalty. 

 

 ሇናንተ ከሃይማኖት ያንን [The same religion] በርሱ ኑሔን 
[ኖህን] ያበትን ዯነገገሊችሁ፤ ያንንም ወዲንተ ያወረዴነውን ያንንም 
በርሱ ኢብራሂምን [አብርሃምን]፣ ሙሳንና ዑሳንም [ሙሴንና 

ኢየሱስን] ያዜንበትን ሃይማኖትን በትክክሌ አቋቁሙ በርሱም 
አትሇያዩ ማሇትን (ዯነገግን)፤ በአጋሪዎቹ ሊይ ያ ወዯርሱ 
የምትጠራቸው ነገር ከበዲቸው፤ አሊህ የሚሻውን ሰው ወዯርሱ 
(እምነት) ይመርጣሌ፤ የሚመሇስንም ሰው ወዯርሱ ይመራሌ፡፡  

ሱረቱ አሌ-ሹራ (42)፡13 
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The same religion has He (God) established for you as 
that which He enjoined on Noah…and that which We 
enjoined on Abraham, Moses, and Jesus: namely, that ye 
should remain steadfast in Religion, and make no 
divisions therein. 

 

እዙህ ሊይ፣ የአብርሃም ሃይማኖት በነቢዩ ሙሴ አማካኝነት ሇእግዙአብሓር 

ሔዜብ በቀረቡ ሞራሊዊና ማሔበራዊ ሔጎች መሰጠት ጋር ተያይዝ የተስፊፊ 

ሃይማኖት መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነጥብ ነው፡፡ ይህ ሃይማኖት በእስሌምና 

ሃይማኖት ሊይ ካሳዯረው ተጽእኖ የተነሳ የእስሌምና ሃይማኖት፣ ከሙሏመዴ 

መምጣት አስቀዴሞ ከመቶ አመታት በፉት በአይሁዴ ይወተሩ የነበሩ 

በርካታ ሌማድችን እንዱወስዴ አስገዴድታሌ፡፡ የሚከተለት ጥቂት ዜርዜሮች 

በአሁን ሰአት የሙስሉም ሌማድች የሆኑ፣ ነገር ግን ከረጅም መናት በፉት 

በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ሰፌረው የምናገኛቸው ናቸው፡፡ እነዙህ ሌማድች 

አንዲንዴ ሙስሉሞች ክርስቲያኖች እንዱያምኑሊቸው እንዯ ሚፇሌጉት የአዱስ 

ሃይማኖት አዱስ ሌማድች አይዯለም፤ ቀዴሞዉኑም ቢሆን የነበሩ እንጂ፡- 

 

1. ሰሊም ሇአንተ (ሇአንቺ) ይሁን ብል ሰሊምታ መስጠት (ለቃስ 10፡5) 

2. ከፀልት በፉት መታጠብ (ጸአት 40፡31፣ 32) 

3. በእግዙአብሓር መገኛ ስፌራ ጫማ ማውሇቅ (ጸአት 3፡5) 

4. በፀልት ወቅት መስገዴ (መዜሙር 95፡6) 

5. የእንስሳት መስዋዕቶችን ማቅረብ (ዲግም 16፡1-6) 

6. መንፇሳዊ ጉዝ ማዴረግ (የሏዋሪያት ሥራ 8፡26-28) 

7. ሴቶች ራሳቸውን በሌብስ መሸፇን (1ቆሮንቶስ 11፡56) 

8. ግዜረት (ለቃስ 2፡21) 

9. በሔፃን ሌጅ ሌዯት ወቅት የእንስሳ መሥዋዕትን ማቅረብ (ለቃስ 2፡24) 

10. ረጅም ፆም (ጸአት 34፡28 ፣ 1ነገሥት 19፡8 ፣ ማቴዎስ 4፡2) መፆም 

11. የሴቶች ጨዋነትና ዜምታ (1ቆሮንቶስ 14፡34) 

12. የአሳማ ሥጋን ከመብሊት መቆጠብ (ላዋዊያን 11፡7) 
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10. የኢየሱስ ነቢይነት ሇእስራኤሊውያን ብቻ ነው 
 

የኢየሱስ ክርስቶስ አገሌግልት ክርስቲያኖች እንዯሚያምኑት ሇሰው ር ሁለ 

ሳይሆን ሇእስራኤሊውያን ብቻ ነው ሲለ አንዲንዴ ሙስሉሞች ይሟገታለ፡፡ 

ከዙህ የመከራከሪያ ነጥብ ሊይ በመነሳትም ክርስቲያኖች (እንዯ እነሱ እምነት 

‹‹መን የማይሽረውና የአሇሙ ሁለ ነቢይ›› የሆነውን) ሙሏመዴን እንዱከተለ 

ሇማሳመን ይጥራለ፡፡ ይህንን መከራከሪያቸውን በማስረጃ ሇማስዯገፌም 

በፌጥነት ከአዱስ ኪዲን የሚከተሇውን ጥቅስ ያነሳለ፡፡ 

 

 እነዙህን አሥራ ሁሇቱን ኢየሱስ ሊካቸው፣ አዚቸውም፣ እንዱህም 
አሇ። በአሔዚብ መንገዴ አትሂደ፣ ወዯ ሳምራውያንም ከተማ 
አትግቡ፤ ይሌቅስ የእሥራኤሌ ቤት ወዯሚሆኑ ወዯ ጠፈት በጎች 
ሂደ እንጂ።  

ማቴዎስ 10፡5፣6 

 

 እርሱም [ኢየሱስም] መሌሶ። ከእሥራኤሌ ቤት ሇጠፈት በጎች በቀር 
አሌተሊክሁም አሇ። 

ማቴዎስ 15፡24 

 

በመጀመሪያ ዯረጃ ኢየሱስ በአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ ር ውስጥ እንዯ 

ተወሇዯ ማስተዋሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ ኢየሱስ፣ ከብዘ ምእተ ዒመታት በኃሊ 

የተፇፀመውና እግዙአብሓር ሇአብርሃም የገባሇት ቃሌ ኪዲን ፌፃሜ ነው፡፡ 

አብርሃም ሇእግዙአብሓር ፇቃዴ ባሳየው መታዜና ፌፁም መገዚት 

እግዙአብሓር ሁሇት ርፌ ያሇው ቃሌ ኪዲን ገብቶሇት ነበር፡፡ የቃሌ ኪዲኑ 

የመጀመሪያ ርፌ፣ እግዙአብሓር የአብርሃምን ር ማሇትም ይስሃቅን፣ 

ያዕቆብን (እሥራኤሌ) እና የእሥራኤሌን ሮች ሁለ ሇመባረክ ቃሌ ኪዲን 

መግባቱ ሲሆን የቃሌ ኪዲኑ ሁሇተኛ ርፌ ዯግሞ ከዙህ ር (ማሇትም 

ከአብርሃም ይስሃቅና ያዕቆብ ር) መካከሌ ሇአሔዚብ ሁለ የሚሆን በረከት 

እንዯሚገኝ ማሇትም በሩ አሔዚብ ሁለ እንዯሚባረኩ ቃሌ ኪዲን መግባቱ 

ነበር (የሏዋሪያት ሥራ 3፡25፣ 26 እና ገሊቲያ 3፡8፣14 ይመሌከቱ)፡፡ 

 

ሇአብርሃም በተገባሇት ቃሌ ኪዲን መሠረት የእሥራኤሌ ርና አሔዚብ 

(እሥራኤሊዊ ያሌሆነ የሰው ር በሞሊ) እንዯሚባረኩ ማወቅ ይቻሊሌ፡፡ የዙህ 

ቃሌ ኪዲን መፇፀም ከብዘ ምዕተ አመት በኃሊ በኢየሱስ መወሇዴ 
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ተረጋግጧሌ፡፡ ኢየሱስ በተወሇዯ ጊዛ በእስራኤሊውያን ሌማዴ መሠረት 

ቤተሰቡ ሃይማኖታዊ የሆነውን ስርአት ሇመፇፀም ወዯ መቅዯስ ይውት 

ሄደ፡፡ በመቅዯስ ይፀሌይ የነበረ አንዴ ሽማግላ ሰው በመንፇስ በመረዲት 

ሔፃኑን በእጆቹ በመያዜ በፀልት ውስጥ የሚከተሇውን ሇእግዙአብሓር 

ተናገረ፡- 

 

 ዒይኖቼ በሰዎች ሁለ ፉት ያጋጀኸውን ማዲንህን አይተዋሌና፤ 
ይህም ሇአሔዚብ ሁለን የሚገሌጥ ብርሃን ሇሔዜብህም ሇእሥራኤሌ 
ክብር ነው።  

ለቃስ 2፡30-32 

 

ከሊይ በተመሇከትነው ምንባብ መሠረት ኢየሱስ ሁሇት ፇርጅ ያሇው 

አገሌግልት እንዯ ነበረው መገንብ እንችሊሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ እነዯ 

እሥራኤሊዊ ሆኖ ስሇ ተወሇዯ የመጀመሪያ ተሌዕኮው ራሱንና እግዙአብሓርን 

ሇእስራኤሊውያን መግሇጥ ነበር፡፡ የአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ ሮች 

በእግዙአብሓር የተመረጡ ሔዜቦች ነበሩና፡፡ ቁርአን ሳይቀር ስሇዙህ ጉዲይ 

ምስክርነቱን አይሸሽግም፡፡ 

 

 ባሮቻችንንም ኢብራሂምን [አብርሃምን]፣ ኢስሏቅንና [ይስሃቅን] 
ያዕቆብንም የኀይሌና የማስተዋሌ ባሇ ቤቶች የኾኑትን አዉሳሊቸዉ፡፡ 
እኛ ጥሩ በኾነች ጠባይ መረጥናቸዉ፤ (እርሷም) የመጨረሻይቱን 
አገር ማስታወስ ናት፡፡ 

ሱረቱ ሷዴ (38)፡45፣46 

 

And commemorate Our servants Abraham, Isaac, and 
Jacob, possessors of power and vision. Verily, we did 
chose them for a special (purpose)- proclaiming the 
message of the hereafter. 

 

 የእሥራኤሌ ሌጆች ሆይ! ያችን በናንተ ሊይ የሇገስኳትን ጸጋየንና 
እኔም በዒሇማት ሊይ ያበሇጥኳችሁ መኾኔን አስታውሱ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡47 
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Children of Israel, call to mind the (special) favour which 
I bestowed upon you, and that I preferred you to all 
others (for My message). 

 

እግዙአብሓር ሇእስራኤሊውያን እንዱህ አይነቱን ሌዩ ምርጫና ጥሪ ያዯረገ 

ቢሆንም፣ በሚያሳዜን ሁኔታ እስራኤሊውያን ሇእግዙአብሓር ጥሪ እሌኸኞችና 

ግዳሇሾች ሆኑ፡፡ በዙህም ምክንያት ኢየሱስ በእግዙአብሓር የተመረጠውን 

ሔዜብ ሇመቤዟት፣ በእግዙአብሓር የተቀባና የተባረከ፣ እሥራኤሌም ሇረጅም 

መናት ይጠብቀው የነበረ መሲህ መሆኑን ሇማረጋገጥ በመካከሊቸው 

ዴንቅንና ምሌክቶችን እያዯረገ እንዱያገሇግሌ ግዴ ሆነበት፡፡ ይህን የመጀመሪያ 

ተሌዕከኮውን ሇመወጣት፣ ኢየሱስ በአገሌግልቱ ወቅት ዯቀ መዚሙርቱ ወዯ 

እሥራኤሌ ሌጆች ብቻ እንዱሄደ አዚቸው፡፡ እስራኤሊውያን መሌዕክቱን 

በመጀመሪያ መስማት የተገባቸው ነበሩና፡፡ በእግዙአብሓር የበረከት ተስፊ 

የተገባሊቸው የቃሌ ኪዲን ሔዜቦች ስሇ ነበሩ ይህን ሌዩ መብትና ጥቅም 

በመጀመሪያ ሉያጣጥሙ ተገብቷቸዋሌ፡፡ ከኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ በኃሊ ከዯቀ 

መዚሙርቱ መካከሌ አንደ ሇእስራኤሊውያን እንዱህ ሲሌ ንግግር አዯረገ፡- 

 

 እናንተ የነቢያት ሌጆችና እግዙአብሓር ሇአብርሃም፡- በርህ የምዴር 
ወገኖች ሁለ ይባረካለ ብል፣ ከአባቶቻችን ጋር ያዯረገው የኪዲን 
ሌጆች ናችሁ። ሇእናንተ አስቀዴሞ እግዙአብሓር ብሊቴናውን 
አስነሥቶ፣ እያንዲንዲችሁን ከክፊታችሁ እየመሇሰ ይባርካችሁ ንዴ፣ 
ሰዯዯው።  

የሏዋሪያት ሥራ 3፡25፣26 

 

የኢየሱስ ተሌዕኮ ሁሇተኛ ክፌሌ ከፌተኛ ትርጉም እንዲሇው አፅንኦት ሉሰጠው 

ይገባሌ፡፡ ይህ ተሌዕኮ ነፌሱን ሇሰው ር ኃጢአት ሁለ ቤዚ አዴርጎ የሰጠበት 

ነው (1ጢሞቴዎስ 2፡4-6)፡፡ ይህ ነው እንግዱህ ሇሰው ሌጆች ሁለ የሆነው 

የበረከት የምሥራች፡፡ የምሥራቹም፣ ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ ባፇሰሰው ዯምና 

በተቀበሇው ስቃይ በሰዎች ሊይ የነበረውን የኃጢአት ቅጣት ማስወገደ ነው፡፡ 

ማንም ይህንን የዴኅነት/የመዲን በረከት ቢቀበሌ ከእግዙአብሓር ጋር ሇሊሇም 

የመኖር ዋስትና ያገኛሌ! 

 

 እንዱህም አሊቸው። ክርስቶስ መከራ ይቀበሊሌ በሦስተኛውም ቀን 
ከሙታን ይነሣሌ፣ በስሙም ንስሏና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳላም 
ጀምሮ በአሔዚብ ሁለ ይሰበካሌ ተብል እንዱሁ ተጽፍአሌ።  
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ለቃስ 24፡46፣47 

 

በመሲሁ ኢየሱስ በኩሌ የሆነው ይህ ዴኅነት/መዲን ሇአይሁዴና ሇመሊው 

የዒሇም ሔዜብ ሁለ የተሰጠ መሆኑን መጽሏፌ ቅደስ በግሌፅ ይናገራሌ፡፡ 

ያስተውለ፣ ኢየሱስ በምዴር ሊይ በነበረው አገሌግልቱ ወቅት ዯቀ መዚሙርቱ 

ወዯ እሥራኤሊውያን ንዴ ብቻ እንዱሄደ አዞቸው ነበር፡፡ ነገር ግን በሁሇተኛ 

የአገሌግልት ክፌለ (መስቀሌ ሊይ ሞት ከተቀበሇ በኃሊ) ዯቀ መዚሙርቱን ምን 

ብል እነዲዚቸው ከዙህ በታች በቀረቡ ጥቅሶች ያስተዉለ፡- 

 

 ነገር ግን መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በወረዯ ጊዛ ኃይሌን 
ትቀበሊሊችሁ፣ በኢየሩሳላምም በይሁዲም ሁለ በሰማርያም እስከ 
ምዴር ዲርም ዴረስ ምስክሮቼ ትሆናሊችሁ አሇ። 

የሏዋሪያት ሥራ1፡8  

 

 እንግዱህ ሂደና አሔዚብን ሁለ በአብ በወሌዴና በመንፇስ ቅደስ ስም 
እያጠመቃችኋቸው፣ ያዜኋችሁንም ሁለ እንዱጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው ዯቀ መዚሙርት አዴርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ 
ዒሇም ፌጻሜ ዴረስ ሁሌጊዛ ከእናንተ ጋር ነኝ። 

ማቴዎስ 28፡19-20  

 ዯግሞም ኢየሱስ፡- እኔ የዒሇም ብርሃን ነኝ፤ የሚከተሇኝ የሔይወት 
ብርሃን ይሆንሇታሌ እንጂ በጨሇማ አይመሊሇስም ብል 
ተናገራቸው። 

ዮሏንስ 8፡12 

 

ቁርአን ሳይቀር የኢየሱስን አሇማቀፊዊ አገሌግልት በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ እስቲ 

የሚከተለትን ክፌልች እንመሌከት፡- 

 

 (በጋብቻ) ሰው ያሌነካኝ ኾኜ አመንዜራም ሳሌኾን ሇኔ እንዳት ሌጅ 
ይኖረኛሌ! አሇች፡፡ አሊት፡- (ነገሩ) እንዯዙህ ነዉ፣ ጌታሽ፡- እርሱ 
በእኔ ሊይ ገር ነዉ፣ ሇሰዎችም ታምር ከኛም ችሮታ ሌናዯርገዉ 
(ይህንን ሠራን) የተፇረዯም ነገር ነው አሇ፣ (ነፊባትም)፡፡ 

ሱረቱ- መርየም (19)፡20፣21 
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And (We wish) to appoint him (Jeses) as a sign unto men 
(ayat-al linnasi), and a mercy from Us. 

  

አንዲንዴ ሙስሉሞች እንዴናምን እንዯሚፇሌጉት ይህ ክፌሌ 

‹‹ሇእስራኤሊውያን ብቻ የሆነ ምሌክት›› እንዯማይሌ አንባቢ ያስተውሌ፡፡ 

እንዯውም አረቢኛው ‹‹ሇሰው ር ሁለ ምሌክት!›› ነው የሚሇው፡፡  
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11. ኢየሱስ ተራ ነቢይ ብቻ ነው 

 

ኢየሱስ በቁርአን ውስጥ ያሇውን ሌዩ ስፌራ ሇመሸፇን በርካታ ሙስሉሞች 

የሚከተሇውን ከቁርአን ይጠቅሳለ፡- 

 

 የመርየም ሌጅ አሌመሲሔ፣ ከበፉቱ መሌክተኞች በእርግጥ ያሇፈ 
የኾነ መሌክተኛ እንጅ ላሊ አይዯሇም፣ እናቱም በጣም እዉነተኛ 
ናት፤ (ሁሇቱም) ምግብን የሚበለ ነበሩ፤ አንቀጾችን ሇነርሱ 
(ሇከሒዱዎች) እንዳት እንዯምናብራራ ተመሌከተ፣ ከዙያም 

(ከዉነት) እንዳት እንዯሚመሇሱ ተመሌከት፡፡  
ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡75 

 

O people of the Book (Jews and Christians)! Commit no 
excesses in your religion; nor say for God aught by the 
truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) 
an apostle of God, and His Word, which He bestowed on 
Mary, and a Sprit proceeding from Him. 

 

እርግጥ ነው ኢየሱስ በሰውነቱ እንዯ ላልቹ ነቢያት ከሰው ር ሥጋን 

የነሳ/የወሰዯ/የተዋሃዯ ነው፡፡ ነገር ግን በዙህ የሰው ሥጋ ውስጥ መሇኮታዊ 

የሆነው የእግዙአብሓር ቃሌ ማዯሩን የሚናገሩትን የመጽሏፌ ቅደስ ክፌልች 

ትምህርት ሌንነጋቸው አንችሌም፡፡ (ዮሏንስ 1፡14፣ ቃሌ ሥጋ ሆነ 

በመካከሊችንም አዯረ፡፡) ምንም እንኳን ይህንን የኢየሱስን ሰውነትና 

መሇኮታዊነት ምስጢር እዙህ ሊይ ሇማብራራት ባንሞክርም እውነታውን ግን 

ቅደሳት መጻሔፌቱ ያረጋግጣለ፡፡ ቁርአን ሳይቀር የኢየሱስን ሰውነትና 

መሇኮታዊነት ያሳያሌ፡፡ ሇአብነት የሚከተሇውን ከቁርአን እናንብብ፡- 

 

 እሊንተ የመጽሏፈ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትሇፈ፣ 
በአሊህም ሊይ እውነትን እንጅ አትናገሩ፣ የመርየም [የማሪያም] ሌጅ 
አሌመሲሔ ዑሳ [መሲሁ ኢየሱስ] የአሊህ መሌክተኛ ወዯ መርየም 
የጣሊት (የኹን) ቃለም ከርሱ የኾነ መንፇስም ብቻ ነዉ፤ ነዉ … 

 

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡171 
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O people of the Book (Jews and Christians)! Commit no 
excesses in your religion; nor say for God aught by the 
truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) 
an apostle of God, and His Word, which He bestowed on  
Mary, and a Sprit proceeding from Him. 

 

ይህ ክፌሌ - እግዙአብሓርን፣ ማርያምን እና ኢየሱስን እንዯ ሶስት አማሌክት 

በመቁጠር ኢየሱስን ከሦስቱ አማሌክት አንደ ነው ይለ የነበሩ በመኑ ይኖሩ 

የነበሩ አንዲንዴ መናፌቅ ‹‹ክርስቲኖች›› ያስተምሩ የነበሩትን የኑፊቄ 
ትምህርት13 ሇመቃወም ከሚያስተሊሌፇው የግሳጼ መሌዕክት ውጪ ቁርአን 

ሇኢየሱስ ሌዩ ስፌራ የሚሰጥና መሇኮትነቱንም፣ (ኢየሱስ ‹‹የእሱ 

(የእግዙአብሓር) ቃሌ›› በማሇትና ‹‹መንፇስም ብቻ ነው››)በማሇት 

የሚያረጋግጥ መሆኑንም ያሳያሌ፡፡ 

 

መጽሒፌ ቅደስም በአዱስ ኪዲን ሊይ ኢየሱስን ‹‹የእግዙአብሓር ቃሌ›› በማሇት 

ይጠራዋሌ፡-  

 

 በዯምም የተረጨ ሌብስ ተጏናጽፍአሌ፣ ስሙም የእግዙአብሓር ቃሌ 
ተብልአሌ።›  

ራዕይ 19፡13 

 

ይህ ስያሜ በቀሊለ መታየት የሇበትም፡፡ በርካታ ሙስሉሞች የእግዙአብሓር 

ቃሌ የማይፇጠርና የማይሞት እንዯሆነ ይቀበሊለ፡፡ እርሱ፣ ማሇት ቃለ፤ 

‹ከሊሇም ሇሊሇም የሚኖር ሊሇማዊ ነው› ይሊለ፡፡ የእግዙአብሓር ቃሌ 

እንዱህ አይነት ባሔሪ እንዲሇው ካሊዯናገረ፣ እንግዱያው መሇኮታዊ ባሔሪውም 

ግር ሉያሰኝ አይገባም! 

 

ከሊይ በሰፇረው ጥቅስ ውስጥ ‹‹መንፇስም ብቻ ነው›› የሚሇው ሃረግ አረቢኛ  

ቅጂው ruh-un min hu የሚሌ ሲሆን፣ ይህው ሃረግ በላሊ የቁርአን ክፌሌ 

ሊይ ጥቅም ሊይ ውል እናገኛሇን፡- 

 

 በአሊህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን ሔዜቦች አሊህንና 
መሌክተኛውን የሚከራከሩትን ሰዎች፣ አባቶቻቸዉ ወይም 

                                                 
13

 የኑፊቄ ትምህርት፡- ከትክክሇኛ እምነት ጋር የማይስማማ ትምህርት ማሇት ነው፡፡ 
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ሌጆቻቸዉ፣ ወይም ወንዴሞቻቸዉ ወይም መድቻቸዉ ቢኾኑም 
እንኳ የሚወዲጁ ኾነው አታገኛቸዉም፤ እነዙያ በሌቦቻቸው ውስጥ 
እምነትን ጽፎሌ፤ ከርሱም በኾነ መንፇስ ዯግፎቸዋሌ፤ 
ከሥሮቻቸውም ወንዝች የሚፇሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸዉ 
ውታሪዎች ሲኾኑ ያገባቸዋሌ፣ አሊህ ከነርሱ ወዶሌ፡፡ ከርሱም 
ወዯዋሌ፣ እነዙያ የአሊህ ሔዜቦች ናቸው፣ ንቁ የአሊህ ሔዜቦች እነሱ 
ምኞታቸውን የሚያገኙ ናቸው፡፡ 

 

ሱረቱ አሌ-ሙጃዯሊህ (58)፡22 

 

He (God) has written faith in their hearts, and 
strengthened them with a spirit from Himself. 

 

በ ኤ. ዩሱፌ አሉ የተጻፇው፣ የቅደስ ቁርአን ትርጉምና ማብራሪያ የግርጌ 

ማስታወሻ ቅጥር 5365 ‹‹ከእርሱም በሆነ መንፇስ›› ስሇሚሇው ሀረግ 

ሲያብራራ ይህንን መንፇስ ‹‹በሰው ቋንቋ የአሊህን ማንነትና ባሔርይ በበቂ 

ሁኔታ ሇመበየን እንዯማንችሇው አይነት መሇኮታዊ መንፇስ›› በማሇት 

ይገሌጸዋሌ፡፡  

 

ካሊይ በተገሇጸው መሠረት ቁርአን ኢየሱስን ሇመግሇጥ በሱረቱ አሌ ኒሳእ 

(4)፡171 ሊይ የተጠቀመው አጠቃቀም፣ ኢየሱስ አንዴ ተራ ነቢይ ሳይሆን ከዚ 

በሊይ ስሇመሆኑ በግሌጽ ያሳየናሌ፡፡ 

 

ስሇ ኢየሱስ ሌዩ መሆን ቁርአን የሚያመሇክታቸው ላልች በርካታ ጥቅሶች 

በመኖራቸው እነዙህን ቸሌ ሌንሊቸው አይገባም፡፡ እስቲ ከዙህ በታች 

የሰፇሩትን ጥቅሶች በአንክሮ እንመርምራቸው፡- 

 

ሀ. በተአምራት ከዴንግሌ ተወሇዯ 

 (በጋብቻ) ሰው ያሌነካኝ ኾኜ አመንዜራም ሳሌኾን ሇኔ እንዳት ሌጅ 
ይኖረኛሌ! አሇች [ማሪያም]፡፡ አሊት፡- (ነገሩ) እንዯዙህ ነዉ፣ ጌታሽ፡- 
እርሱ በእኔ ሊይ ገር ነዉ፣ ሇሰዎችም ታምር ከኛም ችሮታ ሌናዯርገዉ 
(ይህንን ሠራን) የተፇረዯም ነገር ነው አሇ፣ (ነፊባትም)፡፡ 
ወዱያውኑም አረገችው፤ በርሱም (በሆዴዋ ይዚው) ወዯ ሩቅ ስፌራ 
ገሇሌ አሇች፡፡ 
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ሱረቱ- መርየም (19)፡20፣21፣22 

 

She (Mary) said: ‚How shall have a son, seeing that no 
man has touched me, and I am not unchaste‛ 
 
He (Gabriel) said: ‚So (it will be): Thy Lord saith, ‘That is 
easy for Me.‛ 

 

‹አዲምም (አዯም) እኮ ተፇጥራዊ አባት የሇውም› በማሇት በዙህ ጥቅስ 

መነሻነት ብቻ ኢየሱስ እንዯ ሌዩ ሰው መወሰዴ የሇበትም የሚለ አይጠፈም፡፡ 

እውነት ነው አዲም ምዴራዊ አባት የሇውም፤ ነገር ግን ይህ እንግዲ ነገር 

ሳይሆን የሚጠበቅ ጉዲይ ነው! ራሱ የመጀመሪያው የሰው ፌጥረት ከሆነ 

እንዳት አባት ሉኖረው ይችሊሌ እዙህ ሊይ ኢየሱስን በተመሇከተ ያሇው 

ጉዲይ ግን ከዙህ ፇፅሞ የተሇየ ነው፡፡ ኢየሱስ ተራ ነቢይ ብቻ ቢሆን ኖሮ 

እንዯማንኛውም ነቢይ ሉወሌደት የሚችለ በመቶና በሺዎች የሚቆጠሩ 

ወሊጆች በምዴር ሊይ በጊዛው ነበሩ፡፡ ነገር ግን ይህ ጉዲይ ሇሰው ሌጆች ሁለ 

ሌዩ ምሌክት ነበረና እንዯዙያ አሌሆነም፡፡ እግዙአብሓር አሇሙ በሞሊ ኢየሱስ 

ከወንዴ ር ያሌተገኘ መሆኑን እንዱያቁ ወዶሌ፡፡ እርሱ ከሊይ፣ ከመሇኮታዊ 

ር ነውና፡፡  

 

ሇ. የተቀዯሰ ሔይወት ኖረ 

 እኔ ንጹሔን ሌጅ [ቅደስ ሌጅ] ሇአንቺ ሌሰጥሽ የጌታሽ መሌክተኛ ነኝ 
አሊት፡፡ 

ሱረቱ- መርየም (19)፡19 

He (Gabriel) said: ‚Nay, I am only a messenger from thy 
Lord, (to announce) to thee the gift of a holy son.‛  

 

ኢየሱስ በእርግጥ ቅደስ ሌጅ ነበር፡፡ አመጣጡ ከሰው ር ሳይሆን 

ከእግዙአብሓር ስሇነበር በሌዯቱ ጊዛ ኢየሱስን ሰይጣን ፇፅሞ ሉያገኘው 

አሌቻሇም፡፡ በምዴር ሊይ የነበረውን የሔይወቱን መን በሞሊ ያሇ ምንም 

እንከን በፌፁም ንፅህና አሳሌፎሌ፡፡ በርካታ ሙስሉሞች፣ ‹ላልች ነቢያትም 

በምዴር ሊይ ያሇምንም ነቀፊ ይኖሩ ስሇነበር የኢየሱስ ሔይወት ከእዙህ አንጻር 

ሌዩ ተዯርጎ ሉታይ አይችሌም› ብሇው ይከራከራለ፡፡ ነገር ግን ቁርአንን በወጉ 

ብንመረምር ይህ ክርክር ትክክሌ እንዲሌሆነ ማወቅ እንችሊሇን፡፡ ታሊሊቅ 
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ነቢያት የሚባለት ሳይቀሩ ፇጣሪን ስሇበዯለ ምህረትን ከእርሱ ሇምነዋሌ፡፡ 

የመበዯሊቸውና ይቅርታ የመጠየቃቸው ምክንያት ዯግሞ ከኢየሱስ በቀር 

ነቢያት ሁለ ከወንዴ ር የተወሇደ የሰው ሌጆች ብቻ በመሆናቸውና 

በአንዴም ሆነ በላሊ መንገዴ ኃጢአትን የሚሰሩ መሆናቸው ነው፡፡  

 

የሚከተለትን ምሳላዎች ይመሇከቱ፡- 

 

 [አዯም/አዲምና ሓዋን]፡- ጌታችን ሆይ! ነፌሶቻችንን በዯሌን፣ ሇኛ 
ባትምር ባታዜንሌንም በእርግጥ ከከሳሪዎቹ እንኾናሇን አለ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-አዕራፌ (7)፡23  

 

Adam (and Eve): They said: ‚Our Lord, we have wronged 
our own souls. If Thou forgive us not and bestow not 
upon us Thy mercy, we shall certainly be lost.‛ 

 

 [ኢብራሂም/አብርሃም]፡- ያም በፌርደ ቀን ኀጢአቴን ሇኔ ሉምር  
የምከጅሇው ነው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ሹዏራ (26)፡82 

 

Abraham: And who (God) I hope will forgive me my 
faults on the Day of Judgment. 

 

 [ሙሳ/ሙሴ]፡- ጌታዬ ሆይ! እኔ ሇፌሴን በዯሌኩ፣ ሇኔም ማር አሇ፣ 
ሇርሱም ምሔረት አዯረገሇት፣ እርሱ መሒሪ አዚኝ ነውና፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ቀሶስ (28)፡16 

 

Moses: He prayed: ‚O my Lord! I have indeed wronged 
my soul! Do Thou then forgive me!‛ 

 

 [ዲውዴ/ዲዊት]፡- ሴት በግህን ወዯ በጎቹ (ሇመቀሊቀሌ) በመጠየቁ 
በእርግጥ በዯሇህ፣ ከተጋሪዎችም ብዘዎቹ ከፉሊቸው በከፉለ ሊይ 
ወሰን ያሌፊለ፣ እነዙያ ያመለትና መሌካሞችን የሠሩት ብቻ ሲቀሩ፣ 
እነሱም በጣም ጥቂቶች ናቸው አሇ፣ ዲውዴም [ዲዊትም] የፇተንነው 
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መኾኑን ዏወቀ፤ ጌታውንም ምሔረትን ሇመነ፤ ሰጋጅ ኾኖ ወዯቀም፣ 
በመጸጸት ተመሇሰም፡፡ 

ሱረቱ ሷዴ (38)፡24 

David: and David gathered that We had tried him; he 
asked forgiveness of his Lord. 

 

 [ሱሇይማን/ሰልሞን]፡- ጌታዬ ሆይ! ሇኔ ማር፣ ከኔ በኋሊ ሇአንዴም 
የማይገባንም ንግሥና ስጠኝ፣ አንተ ሇጋሱ አንተ ብቻ ነህና አሇ፡፡ 

ሱረቱ ሷዴ (38)፡35 

 

 Solomon: He said, ‚O my Lord! Forgive me…‛ 
 

 [ዩኑስ/ዮናስ]፡- እርሱም ተወቃሽ ሲኾን ዏሣዉ ዋጠዉ፣ እርሱ 
ሇጌታዉ ከአወዲሾቹ ባሌኾነም ኖሮ፣ እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ዴረስ 
በሆደ ዉስጥ በቆዬ ነበር፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ሷፌፊት (37)፡142-144 

 

Jonah: And he had done acts worthy of blame. Had it not 
been that he (repented and) glorified God, he would 
certainly have remained inside the fish… 

 

 [ሙሏመዴ]፡- እኛ ሊንተ ግሌጽ የኾነን መክፇት ከፇትንሌህ፡፡ አሊህ 
ከኃጢአትህ ያሇፇውንና የሚመጣውን ሊንተ ሉምር ጸጋውንም ባንተ 
ሊይ ሉሞሊ ቀጥተኛውንም መንገዴ ሉመራህ (ከፇተሌህ)፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ፇትሔ (48)፡1፣2 

 

Muhammad: Verily We have granted thee (Muhammad) a 
manifest victory; that God may forgive thee thy faults of 
the past and those to follow. 

 

 እነሆ ከአሊህ ላሊ አምሊክ አሇመኖሩንም ዕወቅ፤ ስሇ ስሔተትህም 
ሇምእምናንም ምሔረትን ሇምን፣ አሊህም መዋወርያችሁን 
መርጊያችሁንም ያውቃሌ፡፡ 

ሱረቱ ሙሏመዴ (47)፡19 
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Know therefore that there is no god but God, and ask 
forgiveness for thy fault, and for the men and women 
who believe.  

 

ማንም ሰው ቁርአኑን በአግባቡ ቢመረምር በየትም ስፌራ ኢየሱስ 

ከእግዙአብሓር ሇኀጢአቱ ይቅርታን ሲሇምን አይመሇከትም፡፡ ምስጢሩ አሁን 

ግሌፅ ሉሆንሌን ይገባሌ፡፡ ምክንያቱም እርሱ ቅደስ፣ የማይሳሳት፣ ፌፁምና 

ንፁህ ነበርና ነው፡፡ የዙህ ምክንያት ዯግሞ ምዴራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ስሇነበረ 

ነው፡፡ 

 

ሏ. አስዯናቂ ተአምራትን አዴርጓሌ 

 ወዯ እሥራኤሌም ሌጆች መሌክተኛ ያዯርገዋሌ፤ (ይሊሌም)፡- እኔ 
ከጌታዬ ንዴ በታምር መጣኋችሁ፡፡ እኔ ሇናንተ ከጭቃ እንዯ ወፌ 
ቅርጽ እፇጥራሇሁ፤ በርሱም እተነፌስበታሇሁ፤ በአሊህም ፇቃዴ ወፌ 
ይኾናሌ፡፡ በአሊህም ፇቃዴ ዕዉር ኾኖ የተወሇዯን ሇምጸኛንም 
አዴናሇሁ፤ ሙታንንም አስነሳሇሁ፡፡ የምትበለትንና በቤታችሁ 
የምታዯሌቡትንም ሁለ እነግራችኋሇሁ፤ የምታምኑ እንዯኾናችኁ 
ሇእናንተ በዙህ ውስጥ በእርግጥ ታምር አሇበት፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡49 

 

I have come to you with a sign form your Lord, in that I 
(Jesus) make for you out of clay, as it were, the figure of 
a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by 
God’s leave; and I heal those born blind, and the lepers, 
and I quicken the dead, by God’s leave… 

 

ታሊሊቅ ተአምራትን ያዯረገ፣ ፇውስን ያከናወነና ሙታንን ያስነሳ ኢየሱስ ብቻ 

አሌነበረም፡፡ ነገር ግን ከእርሱ በፉት ከኖሩትም ሆነ ከእርሱ በኃሊ ከመጡት 

ነቢያት በተሇየ መሌኩ እርግብን ከጭቃ እንዲበጀ፣ እስትንፊስም እንዯራባትና 

ሔያው እንዴትሆን እንዲዯረጋት ግን ቁርአን በግሌጽ ይመሰክርሇታሌ፡፡ 

 

መ. ወዯ እግዙአብሓር ተመሌሷሌ 

 አሊህም ባሇ ጊዛ (አስታውስ)፣ ዑሳ [ኢየሱስ] ሆይ! እኔ ወዲጂህ ወዯ 
እኔም አንሺህ ነኝ፤ [raise thee to Myself] ከነዙያም ከካደት 
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ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤ እነዙያንም የተከተለህን እስከ ትንሣኤ ቀን ዴረስ 
ከእነዙያ ከካደት በሊይ አዴራጊ ነኝ፤ ከዙያም መመሇሻችሁ ወዯኔ 
ነዉ፣ በርሱ ትሇያዩበትም በነበራችሁት ነገር በመካከሊችሁ 
እፇርዲሇሁ፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡55 

 

Behold! God said: ‚O Jesus! I will take thee and raise thee 
to Myself…‛ 

 

አፇር ስሇሆኑ ወዯ አፇር እነዯ ተመሇሱት እንዯ ላልች ነቢያት ሳይሆን ኢየሱስ 

ወዯ ሰማይ ተወስዶሌ፤ መሲሁ ኢየሱስ ወዯ እግዙአብሓር ተወስዶሌ! 

መጻሔፌት እንዯዙህ አይነት ክብር የተቀበሇ ላሊ ነብይ ስሇመኖሩ አይናገሩም፣ 

የሇምና፡፡ ኢየሱስ ግን ከሊይ ስሇነበረ፣ ከራሱ ከእግዙአብሓር ንዴ ስሇነበር፣ 

በቁርአን መሠረት ኢየሱስ ወዯ እግዙአብሓር ንዯ ተመሌሷሌ፡፡ 

 

ሠ. ዲግመኛም ወዯ ዒሇም ይመሇሳሌ 

 እርሱም (ዑሳ) [ኢየሱስ] ሇሰዒቲቱ (ማወቂያ) በእርግጥ ምሌክት 
ነው፡፡ በርሷም አትጠራጠሩ፡፡ ተከተለኝም፣ ይህ ቀጥተኛ መንገዴ 
ነው፣(በሊቸው)፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ዘኸሩፌ (43)፡61 

 

And (Jesus) shall be a Sign (for the coming of) the Hour 
(of Judgment). 

 

ምንም እንኳን ቁርአን ኢየሱስ ከሰማይ እንዯሚመሇስ በግሌፅ ባይናገርም፣ 

በርካታ የሙስሉም ምሁራን ‹ኢየሱስ በመጨረሻው መን የሰይጣንን ኃይሊት 

ሇማጥፊትና ሇአሇማቀፊዊው ሰሊም መንገዴን ሇማበጀት ይመሇሳሌ›፣ 

የሚሇውን የሙስሉም ወግ ሇማጠናከር ከሊይ የሰፇረውን ጥቅስ ይጠቀማለ፡፡ 

ይህንን ጥቅስ በተመሇከተ በግርጌ ማስታወሻው ሊይ የቅደስ ቁርአን፡- 
ትርጉምና ማብራሪያ፣ (በ ኤ. ዩሱፌ አሉ)፣ የሚከተሇውን ያስነብበናሌ፡- ‹‹ይህ 
ከትንሳኤ በፉት በመጨርሻው መን ስሇሚሆነው የኢየሱስ ዲግም ምጽአት 
የሚያወሳ መሆኑ ግሌፅ ነው…፡፡›› 
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ሇማጠቃሇሌ፣ ከሊይ የተመሇከትናቸው የቁርአን ጥቅሶች ኢየሱስ ከወንዴ ር 

ውጪ ተአምራዊ በሆነ መንገዴ ስሇመወሇደ ይጠቁሙናሌ፤ ከዙህ በተጨማሪ 

ኢየሱስ ከኃጢአት የፀዲ ፌፁም ሔይወት እንዯነበረው፣ መፌጠርን ጨምሮ 

ታሊሊቅ ተአምራት መሥራቱን፣ ወዯእግዙአብሓር ንዴ እንዯ ተወሰዯ፣ 

የዒሇምን ሰሊም ሇመመሇስ ዲግመኛ ወዯ ዒሇም እንዯሚመሇስ በግሌጽ 

የበስሩናሌ፡፡ በዙህ አይነት ክብርና ሁኔታ በማናቸውም ቅደሳት መጻሔፌት 

የተገሇፀ ከኢየሱስ ላሊ ማንም ነቢይ የሇም! አንዲንዴ ሙስሉሞች ምንም 

ይበለ ምን፣ ቁርአን ኢየሱስ ተራ ነቢይ እነዲሌሆነ አስረግጦ ይናገራሌ!!! 
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12. ክርስቲያኖች ሦስት አማሌክትን ያመሌካለ 
 

ሙስሉሞች በክርስትና ሊይ ከሚያነሱት መከራከሪያዎች መካከሌ 

የተሇመዯውና ጠንካራው፣ ክርስቲያኖች ሦስት አማሌክት ያመሌካለ የሚሇው 

ነው፡፡ ‹‹ስሊሴ›› ስሇሚሇው ቃሌ ሙስሉሞች የተሳሳተ ግንዚቤ አሊቸው፡፡ 

ሙስሉሞች ይህ ቃሌ ጥቅም ሊይ ውል ሲመሇከቱ፣ ክርስቲያኖች አንዴ 

አምሊክን ሳይሆን ሦስት አማሌክትን እንዯሚያምኑ እንዱያስቡ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

ከሌጅነቱ ጀምሮ እግዙአብሓር አንዴ እንዯሆነ ከእርሱም በቀር ላሊ አማሌክት 

እንዯላለ ሇተማረ አንዴ ሙስሉም ይህ ጉዲይ ፇፅሞ ተቀባይነት የላሇው ነው! 

ከዙህ ከአንደ አምሊክ በቀር ላሊ ማምሇክ የከፊውን ኃጢአት መፇፀም 

ነውና፡፡ 

 

በሚያሳዜን ሁኔታ፣ በሙሏመዴ መን፣ በአረቢያ ምዴር ይገኝ የነበረና ራሱን 

እንዯ አንዴ ‹‹የክርስቲያን ሃይማኖት›› ክፌሌ (denomination) ይቆጥር 

የነበረና የኑፊቄ ትምህርትን ያስተምር የነበረ ሃይማኖት፣ ከኢየሱስ ጋር፣ 

ማርያምም መሇኮታዊት እንዯሆነች ያስተምር ነበር፡፡ እነዙህ ሰዎች በስሊሴ 

አምሳሌ እግዙአብሓር አብን፣ ኢየሱስ ወሌዴን እና ማሪያም እናቱን ያመሌኩ 

ነበር፡፡ ይህ አይነቱ የስሊሴ አሳብ ከመጽሏፌ ቅደስ ትምህርት አንጻር፣ 

በእርግጥም ያፇነገጠ ነው፡፡ ሌብ ሌንሇው የሚገባን ነገር ቢኖር ቁርአኑ 

የሚቃወመው ይህንን የተሳሳተ የስሊሴ አሳብ መሆኑን ነው፡- 

 

 አሊህም፡- የመርየም ሌጅ ዑሳ [ኢየሱስ] ሆይ አንተ ሇሰዎቹ፡- እኔንና 
[ኢየሱስ ራሱንና] እናቴን [ማሪያምን] ከአሊህ ላሊ ሁሇት አምሊኮች 

አዴርጋችሁ ያዘ ብሇሃሌን በሚሇዉ ጊዛ (አስታዉስ)፤ ጥራት 

ይገባህ፤ ሇኔ ተገቢዬ ያሌኾነን ነገር ማሇት ሇኔ አይገባኝም፤ ብዬዉ 
እንዯ ኾነም በእርግጥ ዏዉቀኸዋሌ፤ በነፌሴ ውስጥ ያሇውን ሁለ 
ታውቃሇህ፤ ግን አንተ ንዴ ያሇውን አሊውቅም፤ አንተ ሩቆችን ሁለ 
በጣም ዏዋቂ አንተ ብቻ ነህና ይሊሌ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡116 

And behold! God will say: ‚O Jesus the son of Mary, didst 
thou say unto men, ‘worship me and my mother as gods 
in derogation of God?‛’ 
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 እነዙያ አሊህ የሦስት ሦስተኛ ነዉ ያለ በእርግጥ ካደ፣ ከአምሊክም 
አንዴ አምሊክ እንጅ ላሊ የሇም፣ ከሚለትም ነገር ባይከሇከለ፣ ከነሱ 
እነዙያን የካደትን አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ ይነካቸዋሌ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡73 

 

They do blasphem who say God is one of three in a 
trinity; for there is no god except on God. 

 

ሙስሉሞች እውነተኛ የሆነውን መጽሏፌ ቅደሳዊ የስሊሴ አሳብ በተሳሳተ 

መንገዴ በመረዲታቸውና ከአንዴ በሊይ አምሊክ ስሇማምሇክ ጉዲይ በሚያሳዩት 

ስሜታዊነት ምክንያት፣ ‹‹ስሊሴ›› የሚሇውን ቃሌ አሇመጠቀም የተሻሇ ነው፡፡ 

ሙስሉም ወዲጅህ፣ እንዯ ክርስቲያን አንተም የምታመሌከው አንዴ አምሊክ 

እንጂ ሦስት የተነጣጠለ አማሌክት አሇመሆናቸውን ስትነግረው በግሌፅ 

እንዯተረዲህ እርግጠኛ መሆን ይገባሀሌ፡፡ በዲግም 4፡35፣ 6፡4 እና ማርቆስ 

12፡29 ሊይ የተገሇፀውን የመጽሏፌ ቅደስ አስተምህሮ በመግሇጽ እግዙአብሓር 

አንዴ መሆኑን አካፌሇው፡፡  

 

 እግዙአብሓርም አምሊክ እንዯ ሆነ ታውቅ ንዴ ይህ ሇአንተ 
ተገሇጠ፤ ከእርሱም ላሊ አምሊክ የሇም። 

ዲግም 4፡35 

 

 እሥራኤሌ ሆይ፣ ስማ፤ አምሊካችን እግዙአብሓር አንዴ 
እግዙአብሓር ነው፤ 

ዲግም 6፡4 

 

 ኢየሱስም መሌሶ እንዱህ አሇው። ከትእዚዚቱ ሁለ ፉተኛይቱ። 
እሥራኤሌ ሆይ፣ ስማ፤ ጌታ አምሊካችን አንዴ ጌታ ነው፣ 

ማርቆስ 12፡29 

 

ነገር ግን ይህ አንደ አምሊክ ፇቃዴ እንዲሇው፣ ይህም ፇቃዴ በመንፇሱ ኃይሌ 

አማካኝነት በቃለ እንዯሚገሇጥ፣ ይህም ማሇት እግዙአብሓር ባሇበት ቦታ 

ሁለ ቃለና ምንፇሱ እንዲለ እንዱያውቅ እርዲው፡፡ ይህ እውነታ በፌጥረት 

ታሪክ እግዙአብሓር፣ ቃሌ ሲናገርና በመንፇሱም ኃይሌ፣ ፌጥረትን ካሇመኖር 

ወዯ መኖር ሲያመጣ በግሌጥ ታይቷሌ!  
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 በመጀመሪያ እግዙአብሓር ሰማይንና ምዴርን ፇጠረ። ምዴርም ባድ 
ነበረች፣ አንዲችም አሌነበረባትም፤ ጨሇማም በጥሌቁ ሊይ ነበረ፤ 
የእግዙአብሓርም መንፇስ በውኃ ሊይ ሰፌፍ ነበር። 
እግዙአብሓርም። ብርሃን ይሁን አሇ፤ ብርሃንም ሆነ።  

ፌጥረት 1፡1-3 

 

 በእግዙአብሓር ቃሌ ሰማዮች ጸኑ፣ ሠራዊታቸውም ሁለ በአፈ 
እስትንፊስ፤ 

መዜሙር 33፡6 

 

 አቤቱ፣ ሥራህ እጅግ ብዘ ነው፤ ሁለን በጥበብ አዯረግህ፣ ምዴርም 
ከፌጥረትህ ተሞሊች። … መንፇስህን ትሌካሇህ ይፇጠራለም፣ 
የምዴርንም ፉት ታዴሳሇህ። 

መዜሙር 104፡24፣30 

 

የእግዙአብሓር ቃሌና መንፇሱ ከእግዙአብሓር የማይነጠለ መሆናቸውን 

እንዯምታምን ሇሙስሉም ወዲጅህ አብራራሇት፡፡ እግዙአብሓር በኖረበት 

መን ሁለ ቃለና መንፇሱም ነበሩ፤ አሌተፇጠሩም፤ አይሞቱምም፡፡ ይህም 

እውነታ የሚያስገነዜበን ነገር ቢኖር መሇኮታዊ መሆናቸውን ነው! 

 

በሚያስገርም ሁኔታ፣ በብዘ ሙስሉሞች ንዴ የታወቀ ባይሆንም፣ ቁርአኑም 

ቢሆን መሇኮታዊ ስሇሆኑት ስሇእነዙህ ሦስት ነገሮች ያወራሌ፡፡ እርግጥ ነው 

የመጀመሪያው ያው እግዙአብሓር ነው፡፡ ነገር ግን ቁርአን ከዙህ በተጨማሪ 

ስሇ እግዙአብሓር ቃሌ ያወራሌ፡፡ ይህም፣ ቃሌ ወይም ትእዚዜ ይሰኛሌ፡፡ 

 

 ሇማንኛዉም ነገር (መኾኑን) በሻነዉ ጊዛ ቃሊችን ሇርሱ ኹን ማሇት 
ብቻ ነው፤ ወዱያውም ይኾናሌ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ነሔሌ (16)፡40 

 

For to anything which We have willed, We but say the 
Word, ‚Be,‛ and it is. 

 

 ነገሩም አንዲችን በሻ ጊዛ ኹን ማሇት ነው፣ ወዱያዉ ይኾናሌም፡፡  
ሱረቱ ያሲን (36)፡82 
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Verily when He (God) intends a thing, His Command is 
‚Be,‛ and is! 
 

ከሊይ በ 36፡82 የሰፇረውን ጥቅስ በተመሇከተ ቅደስ ቁርአን፡- ትርጉምና 
ማብራሪያ፣ (በ ኤ. ዩሱፌ አሉ)፣ የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 4028 ስሇ 

እግዙአብሓር ቃሌ እንዱህ ይሊሌ፡- ‹‹እርሱ (እግዙአብሓር) አንዴን ነገር በሻ 
(በፇሇገ) በዙያች ሰአት፣ ያ ፇቃዴ የእርሱ ቃሌና ትዕዚዜ ይሆናሌ፣ ያም ነገር 
ወዱያውኑ ወዯ መኖር ይመጣሌ፡፡›› መጽሏፌ ቅደሳዊውም እውነታ 

የሚያስረዲን ነገር ቢኖር ነገሮች ሁለ በእግዙአብሓር ቃሌ እንዯተፇጠሩ ነው፡፡ 

እንግዲውስ ፌጥረት በእግዙአብሓር ቃሌ ከፀና፣ ቃለ ራሱ ሉፇጠር 

እንዯማይቻሌ በግሌፅ መረዲት ይቻሊሌ፤ እርሱ ራሱ የፌጥረት መገኛ ምክንያት 

ነውና፡፡ በዙህ ምክንያት በርካቶቹ የሙስሉም ምሁራን ‹የእግዙአብሓር ቃሌ 

የተፇጠረ አይዯሇም› በሚሇው አሳብ ይስማማለ፡፡ ስሇዙህ የእግዙአብሔር ቃሌ 

ያሌተፇጠረና ሊሇማዊ ከሆነ እንግዲውስ መሇኮታዊ ማንነት (ባሔሪ) አሇው 

ማሇት ነዋ፡፡ ከዙህ ምክንያታዊነት በመነሳት መጽሏፌ ቅደስም ሆነ ቁርአን 

ኢየሱስን የእግዙአብሓር ቃሌ ብሇው ስሇሚጠሩት፣ ኢየሱስ የሰው ማንነት 

የያ ብቻ ሳይሆን፣ መሇኮታዊም ማንነትም እንዲሇው ሇሙስሉም ወዲጆቻችን 

ሌናብራራሊቸው ይገባሌ፡፡  

 

ቁርአን የሚያወራሇት ሦስተኛው ጉዲይ ዯግሞ ስሇ እግዙአብሓር መንፇስ 

ወይም ከእግዙአብሓር ንዴ የሆነ መንፇስ ነው፡፡ 

 

 አሊህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን ሔዜቦች አሊህንና 
መሌክተኛውን የሚከራከሩትን ሰዎች፣ አባቶቻቸው ወይም 
ሌጆቻቸው፣ ወይም ወንዴሞቻቸው ወይም መድቻቸው ቢኾኑም 
እንኳ የሚወዲጁ ኾነው አታገኛቸውም፤ እነዙያም በሌቦቻቸው 
ውስጥ እምነትን ጽፎሌ፤ ከርሱም በኾነ መንፇስ ዯግፎቸዋሌ፤ 
ከሥሮቻቸውም ወንዝች የሚፇሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸው 
ውታሪዎች ሲኾኑ ያገባቸዋሌ፤ አሊህ ከነርሱ ወዶሌ፡፡ ከርሱም 
ወዯዋሌ፤ እነዙያ የአሊህ ሔቦች ናቸዉ፤ ንቁ የአሊህ ሔዜቦች እነሱ 
ምኞታቸውን የሚያገኙ ናቸው፡፡  

ሱረቱ አሌ-ሙጃዯሊህ (58)፡22 

 

For such He (God) has written Faith in their hearts and 
strengthened them with a spirit from Himself. 
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በቅደስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ (በ ኤ. ዩሱፌ አሉ)፣ የግርጌ ማስታወሻ 

ቁጥር 5365 ‹‹ከእርሱ በሆነ መንፇስ›› የሚሇውን ሲያብራራ፣ ‹‹በሰው ቋንቋ 

የአሊህን ማንነትና ባሔርይ በበቂ ሁኔታ ሇመበየን እንዯማንችሇው አይነት 

መሇኮታዊ መንፇስ›› ማሇት ነው ይሇዋሌ፡፡  

 

እንግዲው፣ በቁርአኑ ውስጥም እያንዲንዲቸው ሇየቅሌ የሆኑ፣ ነገር ግን 

የማይነጣጠለ - እግዙአብሓር፣ የእግዙአብሓር ቃሌ፣ እና የእግዙአብሓር 

መንፇስ የተሰኙ፣ አንዴ አይነት መሇኮታዊ ባህሪ ያሊቸው መንፇሳዊ አካሊት 

የመኖራቸውን ማስረጃ እናገኛሇን፡፡ 

 

በመጨረሻም፣ ሙስሉም ወዲጅህ እንተ ሦስት አማሌክት እንዯምታመሌክ 

እንዱመስሇው ሉያዯርጉት የሚችለትን እንዯ ‹‹ስሊሴ›› ወይም ላልች 

ተመሳሳይ ስያሜዎችን አትጠቀም፡፡ አስተውሌ፣ ሙስሉም ወዲጅህ ሉረዲ 

የሚችሇው ስሇ አንዴ እግዙአብሓር ብቻ ነው፤ ስሇ አንዴ አምሊክ ብቻ! 

በቃለና (ኢየሱስ) በመንፇሱ አማካኝነት ስሇ አንደ አምሊክ 

ሇመግሇጥ/ሇማስረዲት ሞክር፡፡ የአብ፣ ወሌዴና መንፇስ ቅደስን ታሊቅ 

ምስጢር ሇመፌታት ፇፅሞ አትሞክር፡፡ እግዙአብሓር፣ እግዙአብሓር ብቻ 

ይሁን! ፇቃደን በመሇኮታዊ ቃለና በመሇኮታዊ መንፇሱ የሚገሌጠውን አንዴ 

አምሊክ እንዯምታምን ግሇጥሇት፡፡ 
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13. ኢየሱስ እግዙአብሓር አይዯሇም 
 

በርካታ ክርስቲያኖች ሇሙስሉም ወዲጆቻቸው የኢየሱስን ሌዩ መሆንና 

መሇኮታዊነት ሇመናገር ካሊቸው ከፌተኛ ቅንአት የተነሳ በታሊቅ ዴምፅ፣ 

‹‹ኢየሱስ እግዙአብሓር ነው!›› ሇማሇት ፇጣኖች ናቸው፡፡ ነገር ግን ይህን 

ሇመቀበሌ ሇሙስሉሞች ምን ያህሌ አስቸጋሪ እንዯሆነ አያስተውለም፡፡ 

እስሌምና የአንዴ አምሊክ ብቻ ሃይማኖት ነው! ሇሙስሉም ከአንደ አምሊክ 

በቀር ላሊ ማንኛውንም ነገር ሆነ ማንኛውንም አካሌ አምሊክ ብል መጥራት 

ሃይማኖቱን እንዯ መካዴ እና ከፌተኛ ኃጢአት እንዯ መሥራት ነው፡፡ ሇዙህ 

ነው ቁርአን ኢየሱስ ከአንደ እዉነተኛ አምሊክ ከእግዙአብሓር ተሇይቶ ራሱን 

የቻሇ ሁሇተኛ አምሊክ ነው የሚሇውን አስተሳሰብ የሚቃወመው! 

 

 እነዙያ አሊህ እርሱ የመርየም [የማሪያም] ሌጅ አሌመሲሔ [መሲህ] 
ነዉ ያለ በእርግጥ ካደ፣ አሌመሲሔም [መሲሁም] አሇ፡- 
የእሥራኤሌ ሌጆች ሆይ! ጌታዬንና ጌታችሁን አሊህን ተገዘ፣ እነሆ 
በአሊህ የሚያጋራ ሰዉ አሊህ በርሱ ሊይ ገነትን በእርግጥ እርም 
አዯረገ፣ መኖሪያውም እሳት ናት፣ ሇበዲዮችም ምንም ረዲቶች 
የሎቸውም፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡72 

 

They do blaspheme who say: ‚God is Christ the son of 
Mary.‛ But said Christ: ‚O Children of Israel! Worship 
God, my Lord and your Lord.‛ Whoever joins other goods 
with God-God will forbid him the Garden, and the Fire 
will be his abode. 

 

ቀናተኛ ክርስቲያኖች፣ ‹‹ኢየሱስ እግዙአብሓር ነው፤›› ሲለ አንዴ ሙስሉም 

ሲሰማ እንዱህ ብል ሉያስብ ይችሊሌ፡- ‹‹ኢየሱስ ወዯ እግዙአብሓር 

‹‹አባታችን ሆይ›› ብል ከፀሇየ፣ ዯግሞም ክርስቲያኖች እንዯሚለት እርሱ 

እግዙአብሓር ከሆነ፣ ክርስትና ቢያንስ ሰሇ ሁሇት አማሌክት የሚያስተምር 

ሃይማኖት ነው!›› ብል ይዯመዴማሌ፡፡ ከዙህ የተነሳ ሙስሉሙ ሇላልች 

የክርስትና ምስክርነቶች ፉቱን እንዱያዝር ይገዯዲሌ፡፡  
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ክርስቲያኖች፣ ሁሇት አማሌክት ወይስ ኢየሱስ በማርቆስ 12፡29 ሊይ እንዯ 

ተናገረው አንዴ አምሊክ ብቻ እያመሇኩ ስሇመሆናቸው ራሳቸውን ሉጠይቁ 

ይገባሌ፡፡ ክርስቲያኖች፣ በሙስሉሞች ንዴ ከአንዴ በሊይ አምሊክ እንዯ 

ሚያመሌኩ ሉያስመስሊቸው ሇሚችለ ማንኛውም የተሳሳቱ አገሊሇጾቻቸው 

ጥንቃቄ ሉያዯርጉ ይገባቸዋሌ፡፡ ይህ አካሄዴ ሇሙስሉሙ የእግዙአብሓርን 

ርህራሄ በመግሇፅ የዒሇም አዲኝ ሆኖ የመጣውን፣ የወዯቀውን የሰው ር 

ሉቤዥና ከኃጢአት እርግማን ሉዋጅ የተገሇጠውን ኢየሱስን በማስተዋወቅ 

ሂዯት ውስጥ ቀሊሌ የሆነውን የወንጌሌ መሌዕክት እንዲይሰማ የእንቅፊት 

ዴንጋይ ይሆንበታሌ፡፡  

 

ምናሌባትም፣ መጽሏፌ ቅደስ ራሱ በግሌፅና በቀሊለ ‹‹ኢየሱስ እግዙአብሓር 

ነው›› የሚሇውን ዏረፌተ ነገር ያሌተጠቀመው፣ ‹‹አምሊካችን እግዙአብሓር 

አንዴ ነው፡፡›› የሚሇውን እውነታ ብዥታ ውስጥ ሊሇመክተት ይሆናሌ፡፡ ከዙህ 

ይሌቅ ቅደሳት መጻሔፌት የኢየሱስን መሇኮታዊነት የምንረዲበትን 

የሚከተለትን ላልች አገሊሇፆች ይጠቀማለ፡-  

 

 የእግዙአብሓር ቃሌ (ራዕይ 19፣13) ‹በዯምም የተረጨ ሌብስ 
ተጏናጽፍአሌ፣ ስሙም የእግዙአብሓር ቃሌ ተብልአሌ።›፣  

 

 የእግዙአብሓር ነጸብራቅና የባሔሪዩ ትክክሇኛ ምሳላ (ዕብራዊያን 

1፡3) ‹እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባሔርዩ ምሳላ ሆኖ፣ ሁለን 
በስሌጣኑ ቃሌ እየዯገፇ፣ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋሊ በሰማያት 
በግርማው ቀኝ ተቀመጠ፤›፣  

 

 የማይታየው አምሊክ አምሳሌ (ቆሊሲያስ 1፡15፣16) ‹እርሱም 
የማይታይ አምሊክ ምሳላ ነው። የሚታዩትና የማይታዩትም፣ ዘፊናት 
ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አሇቅነት ወይም ሥሌጣናት፣ በሰማይና 
በምዴር ያለት ሁለ በእርሱ ተፇጥረዋሌና ከፌጥረት ሁለ በፉት 
በኵር ነው። ሁለ በእርሱና ሇእርሱ ተፇጥሮአሌ።›፣  

 

 እና የእግዙአብሓር አምሳሌ (2ቆሮንቶስ 4፣4)፡፡ ‹ሇእነርሱም 

የእግዙአብሓር ምሳላ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌሌ ብርሃን 

እንዲያበራሊቸው፣ የዙህ ዒሇም አምሊክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ።› 
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እነዙህ ማስረጃዎች ራሱን በኢየሱስ በኩሌ በሙሊት ስሇ ገሇጠው ስሇ አንደ 

እግዙአብሓር ይተርካለ፡፡ 

 

መጽሏፌ ቅደሳዊውን አቀራረብና የቃሊት አጠቃቀም ብንዋስ፣ በአንደ አምሊክ 

በእግዙአብሓር እንዯምናምን ሇማስረገጥ እንችሊሇን፡፡ ከዙህ በተጨማሪ 

ሇሙስሉም ወዲጆቻችን መጽሔፌ ቅደስም ሆነ ቁርአን ኢየሱስን 

የእግዙአብሓር ቃሌ ብል እንዯ ሚጠራው በማስታወስ በኢየሱስ 

መሇኮታዊነት ማመናችንንም ጭምር ማረጋገጥ እንችሊሇን፡፡ ይህ ጠቃሚ ነጥብ 

ነው፡፡ ምክንያቱም በርካታ ሙስሉሞች የእግዙአብሓር ቃሌ የማይፇጠርና 

ሊሇማዊ እንዯሆነ፣ መሇኮታዊ ባሔሪም እንዲሇው ይስማማለና! ይህንን 

መንገዴ በመጠቀም ኢየሱስ የእግዙአብሓር ሔያው ቃሌ ስሇ መሆኑና ስሇ 

መሇኮታዊ ባሔሪው መናገር እንችሊሇን! 

 

በኢየሱስ ባሔሪ ዘሪያ ያሇውን ታሊቅ ምስጢር ሇሙስሉም ወዲጅህ 

የማስረዲት ግዳታ እንዲሇብህ አይሰማህ፡፡ የሚበሰብስ ሥጋን ከተሸከምን ከኛ 

መካከሌ ማን ነው እርሱ መሇኮታዊውን ጉዲይ በሙሊት ሉገነብ የሚችሌ 

ቀሊሌና ግሌፅ የሆነውን የወንጌሌ መሌዕክት አሇማወሳሰብህን እርግጠኛ ሁን፤ 

መጽሏፌ ቅደስ ራሱ በእኛ ሊይ ያሌጫነውን ከፌተኛ የሥነ-መሇኮታዊ 

መረዲቶችን በሙስሉሙ ወዲጅህ ሊይ ሇመጫን አትታገሌ፡፡ በአዱስ ኪዲን 

በየትኛውም ስፌራ ሊይ ዴኅነትን/መዲንን ሇማግኘት የኢየሱስን ማንነት 

በሙሊት መገንብ እንዲሇብን የሚያሳስብ ክፌሌ አናገኝም፡፡ ዴኅነት/መዲን 

የኢየሱስን መሇኮታዊነት በሙሊት በመገንባችን እና ማብራራት በመቻሊችን 

ሊይ የተመሠረተ ሳይሆን ኢየሱስ ከእግዙአብሓር ንዴ ሇሰው ር ሁለ የተሊከ 

አዲኝ እንዯሆነ በሌብ በማመን እና በእርሱም በኩሌ ብቻ የኃጢአት ቤዚነትንና 

ይቅርታ እንዯሚገኝ በመቀበሌ ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡ ይህ ነው የምሥራቹ 

ዛና!  
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14. ኢየሱስ የ ‹‹እግዙአብሓር ሌጅ›› አይዯሇም 
  

አንዴ ሙስሉም ስሇ ክርስትና ሃይማኖት ከሚረዲቸው የተሳሳቱ ግንዚቤዎች 

መካከሌ በመጀመሪያ ስፌራ ሊይ የሚቀመጠው እግዙአብሓር ሚስት 

እንዲሇውና እርሷም ኢየሱስ የሚባሌ ሌጅ እነዲስገኘችሇት የሚያስምር 

ሃይማኖት እንዯሆነ ማሰቡ ነው፡፡ እንተ ግን እንዯክርስቲያን ‹‹ይህ ተራ ነገር 

ነው! መጽሏፌ ቅደስ እንዱህ አይነቱን አጸያፉ ነገር አያስተምርም፡፡›› ትሌ 

ይሆናሌ፡፡ እስቲ፣ የራሱን ቅደስ መጽሏፌ ቃሌ በቃሌ እያነበበ፣ ሇሚገጥሙት 

እንግዲ ትምህርቶች ትርጉም ሇማግኘት በሚጥር አንዴ ሙስሉም ፇንታ 

ራስህን አስቀምጥና ይህንን ጉዲይ ሇመረዲት ሞክር፡፡ ሙስሉሞች ከክርስቲያን 

መስካሪዎች እጅ ከሚቀበሎቸው ጽሐፍች መካከሌ የዮሏንስ 3፣16 መሌዕክት 

ያሇባቸው ጽሐፍች ይጠፊለ ብሇን አንገምትም፡፡ ሇበርካታ ክርስቲያኖች ይህ 

ጥቅስ የወንጌሌን ጭብጥ ከሚወክለ ጥቅሶች መካከሌ አንደ ነው፡፡ ሙስሉሙ 

ግን፣ ከዙህ የተሇየ አሳብ ነው የሚያነብበት፡፡ አይኖቹ ‹‹አንዴያ ሌጁን ሰጠን›› 

የሚሇው ዏረፌተ ነገር ሊይ ሲዯርሱ፣ ‹‹ምን እግዙአብሓር ሌጅ አሇውን 

ይህ አጸያፉ ነገር ነው! እግዙአብሓር ሌጅ አሇው ማሇት ሚስትም አሇው 

ማሇት አይዯሇምን ይህንን አሳብ ፇጣሪ ይገስፀው!›› ማሇቱ አይቀርም፡፡ 

ከዚም፣ በመጸየፌና ፅሁፈን በመጣሌ ዲግመኛ እንዱህ አይነቱን ‹‹የክህዯት 

ትምህርት›› ሊሇማየት ሇራሱ ይምሊሌ!  

 

በርካታ ሙስሉሞች ከሌጅነታቸው መን አንስቶ እግዙአብሓር አንዴ ነው፣ 

ላሊ አጋር የሇውም፣ ሴት ወዲጅም የሇውም፣ እርሱ አይወሇዴም፣ ላልች 

አማሌክትንም አይወሌዴም በሚለት ትምህርቶች ተኮትኩተው እንዯ ሚያዴጉ 

መገንብ ይኖርብሌ፡፡ እስቲ እነዙህን ጥቅሶች እንመሌከት፡- 

  

  (እርሱ) ሰማያትንና ምዴርን ያሇ ብጤ ፇጣሪ ነዉ፤ ሇርሱ ሚስት 

የላሇችዉ ሲኾን እንዳት ሇርሱ ሌጅ ይኖረዋሌ ነገርንም ሁለ 

ፇጠረ፤ እርሱም ነገሩን ሁለ ዏዋቁ ነው፡፡ ይኻችሁ ጌታችሁ አሊህ 
ነው፤ ከርሱ በቀር አምሊክ የሇም፤ ነገርን ሁለ ፇጣሪ ነው፤ ስሇዙህ 
ተገዘት፤ እርሱም በነገሩ ሁለ ሊይ ተጠባባቂ ነው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-አንዒም (6)፡101-102  

 

How can he have a son when He hah no consort? He 
created all things, and hath full knowledge of all things. 
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That is God, your Lord! There is no God by the, the 
Create or of all things.  
 

 በሌ፡- እርሱ አሊህ አንዴ ነው፡፡ አሊህ (የሁለ) መጠጊያ ነው፡፡ 
አሌወሇዯም፣ አሌተወሇዯምም፡፡ ሇርሱም አንዴም ብጤ የሇውም፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ኢኸሊስ (112)፡1-4 

 

Say: He is God, the One and only; God the Eternal, 
Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there 
is none like unto Him. 

 

እርግጥ ነው ምንም ያህሌ አንዲንዴ ሙስሉሞችን የሚያስከፊ ቢሆንም 

‹‹የእግዙአብሓር ሌጅ›› የሚሇውን ስያሜ ከመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ሌንሰርው 

አንችሌም፡፡ ነገር ግን አባባለን ስንጠቀም አንዴ ሙስሉም ወዲጆቻችን 

ሇሚያሳዩት ያሌተጠበቀ ምሊሽ ትዕግስት ሉኖረን ይገባሌ፡፡ አንተም ብትሆን 

እግዙአብሓር ወንዴ ሌጅ የወሇዯችሇት ሴት ወዲጅ አሇችው የሚሇውን 

የስህተት ትምህርት በብርቱ ትቃወማሇህና! 

 

ታዱያ እንዳት ነው እንዱህ አይነቱን ስሜት የሚኮረኩር ጉዲይ አንስተህ 

ከሙስሉም ወዲጅህ ጋር ሌትወያይ የምትችሇው በመጀመሪያ ዯረጃ 

ሇሙስሉም ወዲጅህ ይህ ስያሜ በሰው የአኗኗር ስርአት አንጻር መመንር 

እንዯ ላሇበት ሌታብራራሇት ይገባሃሌ፡፡ እግዙአብሓር ሌጅ አሇው ማሇት 

እንዯ ሰው ሰርዏት ሴት ከሆነች አማሌክት ጋር ወዲጅነት ፇጥሯሌ ማሇት 

እንዲሌሆነ አስረዲው፡፡ በነገራችን ሊይ፣ ይህ ስያሜ ብዘ ነገር ማሇት ሉሆን 

የሚችሌ ተምሳላታዊ ወይም ውስጠ ወይራዊ ገሇጻ ነው፡፡ ‹‹የእግዙአብሓር 

ሌጅ›› የሚሇው ስያሜ ኢየሱስ ከእግዙአብሓር ጋር ያሇውን ሌዩ ግንኙነት 

የሚገሌጽ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በቀሊለ ሙስሉም ወዲጅህን፣ ‹‹በቁርአን መሰረት 

የኢየሱስ እውነተኛ አባት ማን ነው›› ብሇህ ጥያቄ አንሳ፡፡ ምናሌባት፣ ቁርአን 

ኢየሱስ በተአምራት ከዴንግሌ ማርያም እንዯ ተወሇዯና በዙህም ምክንያት 

ምዴራዊ አባት እንዯ ላሇው የሚያስተምረውን ትምህርት ያውቅ ይሆናሌ፡፡ 

እናም፣ በዙህ መነሻነት ያሇምንም ግርታ ‹‹የእግዙአብሓር ሌጅ›› የሚሇው 

ስያሜ ኢየሱስ ከወንዴ ር ያሌተገኘ መሆኑን ሇመግሌጽ ጥቅም ሊይ እንዯዋሇ 

ይረዲሌ፡፡ እርሱ በቀጥታ ከእግዙአብሓር ንዴ የመጣ ነውና፡፡ 

 



86 

 

ከዙህ በተጨማሪ፣ ‹‹የእግዙአብሓር ሌጅ›› የሚሇውን ስያሜ ኢየሱስ 

የእግዙአብሓር ታሊቅ ኃይሌ (ስሌጣን) ተወካይና ወራሽ እንዯሆነ 

ሉያመሇክትም ይችሊሌ፡፡ እግዙአብሓር፣ ኢየሱስ በግዚቱ ሊይ ሁለ 

እንዱሰሇጥን ስሌጣንን እንዯ ሰጠው መጽሏፌ ቅደስ ይናገራሌ፡፡ ንጉሥ 

ሇሌዐሌ ሥሌጣንን እንዯሚሰጥ እግዙአብሓር ሇወራሹና ሌዐለ ኢየሱስ፣ 

ሥሌጣንን ሰጥቶታሌ፡፡ እንግዱህ ያስተውለ፣ የንጉሱና የሌዐለ ግንኙነት 

የአባትና የሌጅ ግንኙነት ነው፡፡ እንዯ ‹‹እግዙአብሓር ሌጅ›› ኢየሱስ 

የእግዙአብሓር ወኪሌ እና የታሊቅ ስሌጣኑ እና ኃይለ ወራሽ ነው፡፡ በዙህም 

ምክንያት ብዘ ጊዛ ‹‹የእግዙአብሓር ሌጅ›› የሚሇው ስያሜ በመጽሏፌ ቅደስ 

ውስጥ ከኢየሱስ መሲህነት ጋር በተያያ መሌኩ ተገጸሌ፡፡ እንዯ መሲህ፣ 

ወይም እንዯተቀባ ሰው፣ ኢየሱስ የጨሇማ ኃይሊትን ሇመገርሰስና 

የእግዙአብሓርን ሔዜብ ከክፈ አገዚዜ ነጻ ሇማውጣት እንዯ ታሊቅ ገዢ 

መምጣት ነበረበት፡፡ እዙህ ሊይ ጴጥሮስ ስሇ ኢየሱስ የተናገረውን ምስክርነት 

ሌብ ይለዋሌ፣ ‹‹አንተ ክርስቶስ (የተቀባ) የእግዙአብሓር ሌጅ ነህ፡፡›› 
 

በርካታ ክርስቲያኖች የክርስቶስን መሇኮታዊነት ሇማጉሊት በስብከቶቻቸውና 

በጽሐፍቻቸው መካከሌ ያሇማቋረጥ ኢየሱስ የእግዙአብሓር ሌጅ መሆኑን 

መግሇጽ ይወዲለ፡፡ ነገር ግን ከዙህ በተሻሇ መንገዴ የኢየሱስን መሇኮታዊነት 

ማስተሊሇፌ የምንችሌበት መንገዴ አሇ፤ እርሱም ኢየሱስ ‹‹የእግዙአብሓር 

ቃሌ›› መሆኑን አስረግጦ በማስረዲት ነው፡፡ ይህ ስያሜ ከዙያኛው ይሌቅ 

ሇሙስሉሞች ተቀባይነት ያሇው ማዕረግ ነው፡፡ ምክንያቱም ቁርአን ራሱ 

ኢየሱስን የእግዙአብሓር ቃሌ ይሇዋሌና፡፡ በተጨማሪም በርካታ ሙስሉሞች 

የእግዙአብሓር ቃሌ የማይፇጠር መሆኑን ይስማማለ፡፡ ይህም ማሇት ይህ 

የእግዙአብሓር ቃሌ መሇኮታዊ ማንነት አሇው ማሇት ነው፡፡  

 

ከሙስሉም ሔዜቦች ጋር በሚኖርህ የመጀመሪያ ውይይት ወቅት 

‹‹የእግዙአብሓር ሌጅ›› የሚሇውን ስያሜ አትጠቀም፡፡ ኢየሱስን ሇመግሇጽ 

የሚያስችለህ ላልች በርካታ ስያሜዎች በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ አሇሌህና፡፡ 

የሏዋሪያትን ስብከት በምናገኝበት የሏዋሪያት ሥራ መጽሏፌ ውስጥ 

‹‹የእግዙአብሓር ሌጅ›› የሚሇውን ስያሜ አንዴ ግዛ ብቻ ተጠቅሶ እናገኘዋሇን 

(9፡20)፡፡ ስያሜው ተጠቅሶበት ካሇው ክፌሌ አውዴ የምንረዲውም ቢሆን 

ስያሜው መሇኮታዊነቱን ሇመግሇጽ ጥቅም ሊይ የዋሇ ሳይሆን ሇመናት 

ሲጠበቅ የነበረውን የኢየሱስን የመሲህነት ማእረግ ሇመናገር ነው (9፡22)፡፡ 

የሏዋሪያት ሥራ መጽሏፌ ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር የሚጠቀምባቸውን 

ስያሜዎችና ማዕረጎች ሌብ ይበለ፡-   
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 ጌታና መሲህ (2፡36)፣ እንግዱህ ይህን እናንተ የሰቀሊችሁትን 
ኢየሱስን እግዙአብሓር ጌታም ክርስቶስም እንዲዯረገው የእሥራኤሌ 
ወገን ሁለ በእርግጥ ይወቅ። 

 

 ብሊቴና (አገሌጋይ) (3፡13)፣ የአብርሀምና የይስሏቅ የያዕቆብም 
አምሊክ፣ የአባቶቻችን አምሊክ፣ እናንተ አሳሌፊችሁ የሰጣችሁትንና 
ሉፇታው ቇርጦ ሳሇ በጲሊጦስ ፉት የካዲችሁትን ብሊቴናውን 
ኢየሱስን አከበረው።  

  

 ቅደስና ጻዴቅ (3፡14)፣ እናንተ ግን ቅደሱን ጻዴቁንም ክዲችሁ ነፌሰ 
ገዲዩን ሰው ይሰጣችሁ ንዴ ሇመናችሁ፣ 

 

 የሔይወት ራስ (የሔይወት መገኛ) (3፡15)፣ የሔይወትንም ራስ 
ገዯሊችሁት፤ እርሱን ግን እግዙአብሓር ከሙታን አስነሣው፣ ሇዙህም 
ነገር እኛ ምስክሮች ነን። 

 

 ቅደስ ብሊቴና (አገሌጋይ) (4፡27-28)፣ በቀባኸው በቅደሱ ብሊቴናህ 
በኢየሱስ ሊይ ሄሮዴስና ጴንጤናዊው ጲሊጦስ ከአሔዚብና 
ከእሥራኤሌ ሔዜብ ጋር፣ እጅህና አሳብህ እንዱሆን አስቀዴመው 
የወሰኑትን ሁለ ሉፇጽሙ፣ በዙች ከተማ በእውነት ተሰበሰቡ።  

 

 ራስና አዲኝ (5፡31)፣ ይህን እግዙአብሓር፣ ሇእሥራኤሌ ንስሏን 
የኃጢአትንም ስርየት ይሰጥ ንዴ፣ ራስም መዴኃኒትም አዴርጎ 
በቀኙ ከፌ ከፌ አዯረገው። 

 

 የሰው ሌጅ (7፡56)፣ እነሆ፣ ሰማያት ተከፌተው የሰው ሌጅም 
በእግዙአብሓር ቀኝ ቆሞ አያሇሁ አሇ። 

 

 የሁለ ጌታ (10፡36)፣ የሁለ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊምን 
እየሰበከ ይህን ቃሌ ወዯ እሥራኤሌ ሌጆች ሊከ። 

 

 በሔያዋንና ሙታን ሊይ የሚፇርዴ (10፡42)፣ ሇሔዜብም 
እንዴንሰብክና በሔያዋንና በሙታን ሉፇርዴ በእግዙአብሓር የተወሰነ 
እርሱ እንዯ ሆነ እንመሰክር ንዴ አን። 
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 አዲኝ (13፡23)፣ ከዙህም ሰው ር እግዙአብሓር እንዯ ተስፊው ቃሌ 
ሇእሥራኤሌ መዴኃኒትን እርሱም ኢየሱስን አመጣ። 

 

 ክርስቶስ (18፡5) ሲሊስና ጢሞቴዎስም ከመቄድንያ በወረደ ጊዛ፣ 
ጳውልስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንዯ ሆነ ሇአይሁዴ እየመሰከረ 
ሇቃለ ይተጋ ነበር። 

 

ኢየሱስን ሇሙስሉም ወዲጅህ በምታስተዋውቅበት ጊዛ እግዙአብሓር 

የሰጠውን ታሊቅ ኃይሌና ስሌጣን አጉሌተህ ተናገር፡፡ ነፌሱን ሇሰው ር ቤዚ 

አዴርጎ ሇመስጠት የመጣ የእግዙአብሓር ቅደስ አገሌጋይ እንዯሆነ ተናገር፡፡ 

በዒሇሙ ሁለ ሊይ ሰሊምን ሇመመሇስ አንዴ ቀን ዲግመኛ የሚመጣ የሰሊም 

አሇቃ እንዯሆነ ተናገር፡፡ አሇሙን ከኃጢአት እርግማን እና ከሰይጣን ሥራ 

ሉታዯግ ከእግዙአብሓር ንዴ የተሊከ አዲኝ እንዯሆነ ተርክሇት፡፡ ሰዎች 

በእርሱ ሥራ በኩሌ ሊሇማዊ ሔይወትን የሚወርሱበት ቅደስና ጻዴቅ 

መሆኑንም መስክር! 
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15. ኢየሱስ ሉመሇክ አይገባውም 
 

ክርስቲያኖች ሇኢየሱስ የሚሰጡትን አምሌኮ በርካታ ሙስሉሞች በብርቱ 

ይቃወማለ፡፡ እግዙአብሓር አንዴ ነው፣ አምሌኮም ሇእርሱ ብቻ ይገባሌ 

ሲለም ይዯመጣለ፡፡ ሇላልች ፌጥረታት መስገዴ ሇሙስሉሞች ሺርክን 14 

መፇፀም ማሇት ሲሆን፣ ተግባሩም ሇማንኛውም ሙስሉም ከባዴ ኃጢአት 

ነው! 

 

ከእግዙአብሓር ውጪ ሇላልች ፌጥረት በሚሰጠውን አምሌኮ (ስግዯት) ሊይ 

በሙስሉሞች ንዴ ከፌተኛ ውግት ቢዯርስበትም፣ መሊዕክት 

ሇአዯም/ሇአዲም እንዱሰግደሇት እና እንዱያመሌኩት አሊህ ማዘን ግን ቁርአኑ 

ይናገራሌ! 

  

 ሇመሊእክትም ሇአዯም [ሇአዲም] ስገደ ባሌን ጊዛ (አስታውስ)፣ 
ሁለም ወዱያውኑ ሰገደ፣ ኢብሉስ (ዱያብልስ) ብቻ ሲቀር እምቢ 
አሇ፣ ኮራም፣ ከከሒዱዎቹም ኾነ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡34 

 

And behold, We (God) said to the angles: ‚Bow down to 
Adam.‛ 

 

 ጌታህም ሇመሊእክት ባሇ ጊዛ (አስታውስ)፡- እኔ ሰውን 
ከሚቅጨሇጨሌ ሸክሊ ከሚገማ ጭቃ እፇጥራሇሁ፡፡ (ፌጥረቱን) 
ባስተካከሌኩትና በውስጡ ከመንፇሴ በነፊሁበትም ጊዛ ሇርሱ 
ሰጋጆች ኾናችሁ ውዯቁ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ሑጅር (15)፡28-29 

 

Behold! Thy Lord said to the angels: ‚I am about to create 
man, from sounding clay, from mud molded into shape. 

                                                 
14

 ሺርክ የአረብኛ ቃሌ ሲሆን ትርጉሙም ‹ማጋራት› ማሇት ነው፡፡ በእስሌምና ሃይማኖት 
ሺርክ ማሇት የጣኦት አምሌኮ ወይም በብዘ አማሌክት የማምሇክ ኃጢአትን የመሇክታሌ፡፡ 
በእስሌምና ሃይማኖት መሠረት አሊህ የሰው ሌጅ የሚሰራውን የትኛውንም ኃጢአት ይቅር ሉሌ 
ይችሌ ይሆናሌ፤ የሺርክ ኃጢአትን መፇጸም ግን ከአሊህ ንዴ ፇጽሞ ይቅርታ የማይቸረው 
ነው፡፡ ይህንን ኃጢአት የሚፇጽሙ ሰዎችም የእስሌምና ጠሊቶች ተዯርገው ይፇረጃለ፡፡ 
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When I have fashioned him and breathed into him of My 
spirit, fall ye down in obeisance unto him.‛ 

 

እርግጥ ነው ፇጣሪ፣ አዯም/አዲም አንዴ ቀን የሰይጣንን (የመሌአክን) ውሸት 

በመስማት የሰውን ር ሁለ ወዯ ውዴቀት ይዝት እንዯሚሄዴ ያውቃሌ፡፡ 

ይሁንና ያሇፇውን፣ የአሁኑን እና የወዯፉቱን የሚያውቀው ፇጣሪ በዙህ ጥቅስ 

መሰረት፣ መሊእክት ሇመጀመሪያው ሰው አዯም/አዲም እንዱሰግደ አዚቸው፡፡ 

 

እዙህ ሊይ፣ በፉተኛው አዲም ምክንያት የወዯቀውን የሰውን ር ወዯ ስኬት 

ሇመምራት ስሇቻሇው ‹‹ላሊ አዲም›› መጽሏፌ ቅደስ እንዯሚያወራ ሇሙስሉም 

ወዲጅዎ ማስረዲት በጣም ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ የመጀመሪያው (ፉተኛው) አዲም 

ምዴርና ሞሊዋን እንዱገዚት እግዙአብሓር ስሌጣንና ኃይሌን እንዯሰጠው 

ሁለ፣ ሁሇተኛው አዲም ዯግሞ በሰማያዊ መንግስት ሊይ ሁለ እንዱገዚ 

ስሌጣንና ኃይሌን ሰጥቶታሌ፡፡ ይህ መንግስት የእግዙአብሓር ምንግስት ነው! 

ላሊኛው ይህ አዲም፣ ‹‹ሁሇተኛው አዲም›› ወይም ‹‹ኋሇኛው አዲም›› ተብል 

ተጠርቷሌ፡፡ እርሱም መሲሁ ኢየሱስ ነው! የመጀመሪያው (ፉተኛው) አዲም 

ምዴራዊ ሲሆን ኋሇኛው አዲም ዯግሞ ሰማያዊ ነው፡፡ 

 

 እንዱሁ ዯግሞ፡- ፉተኛው ሰው አዲም ሔያው ነፌስ ሆነ ተብል 
ተጽፍአሌ፤ ኋሇኛው አዲም ሔይወትን የሚሰጥ መንፇስ ሆነ። … 
የፉተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፤ ሁሇተኛው ሰው ከሰማይ 
ነው። መሬታዊው እንዯ ሆነ መሬታውያን የሆኑት ዯግሞ እንዱሁ 
ናቸው፣ ሰማያዊው እንዯ ሆነ ሰማያውያን የሆኑት ዯግሞ እንዱሁ 
ናቸው። የዙያንም የመሬታዊውን መሌክ እንዯ ሇበስን የሰማያዊውን 
መሌክ ዯግሞ እንሇብሳሇን። ነገር ግን፣ ወንዴሞች ሆይ፣ ይህን 
እሊሇሁ። ሥጋና ዯም የእግዙአብሓርን መንግሥት ሉወርሱ 
አይችለም፣ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። ነገር 
ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ ዴሌ መንሣትን ሇሚሰጠን 
ሇእግዙአብሓር ምስጋና ይሁን። 

1ቆሮንቶስ 15፡45-57 

 

እሊይ የቀረቡት ምንባቦች ሁሇተኛው አዲም (ኢየሱስ) አዲም በሰይጣን ፇተና 

ከመዉዯቁ በፉት ይኖርበት ወዯነበረበቱ ስፌራ፣ ወዯ ሁለን ቻዩ እግዙአብሓር 

ሊሇማዊ መገኘት ሉመሌሰን የሚችሌበት ኃይሌና ስሌጣን እንዯታጠቀ 

ያበስሩናሌ፡፡ ሇሚከተለት ሁለ ኢየሱስ ይህን መንፇሳዊና ሊሇማዊ ሔይወት 
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ሉሰጥ ስሌጣን አሇው፡፡ መጽሏፌ ቅደስ ይህንን እውነት በግሌጽ 

ያስቀምጠዋሌ፡- 

 

 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወዯ ሰማይ ዒይኖቹን አነሣና እንዱህ አሇ፡- 
አባት ሆይ፣ ሰዒቱ ዯርሶአሌ፤ ሌጅህ ያከብርህ ንዴ፣ በሥጋም ሁለ 
ሊይ ሥሌጣን እንዯ ሰጠኸው፣ ሇሰጠኸው ሁለ የሊሇምን ሔይወት 
ይሰጣቸው ንዴ ሌጅህን አክብረው። እውነተኛ አምሊክ ብቻ የሆንህ 
አንተን የሊክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ንዴ ይህች 
የሊሇም ሔይወት ናት።  

ዮሏንስ 17፡1-3 

 

ኢየሱስ በዙህኛው ዒሇምና በሚመጣው ዒሇም የከበረ ማንነት እንዲሇው 

ቁርአን ይናገራሌ፡፡ ኢየሱስ የሥጋ ዯዌ በሽታን ሇመፇወስ፣ ማየት የተሳናቸውን 

አይን ሇማብራት፣ ሙታንን ሇማስነሳትና ሇመፌጠር [ሱረቱ አሉ-ዑምራን 

(3)፡39] የተሰጠውን ኃይሌና ስሌጣን ከቁርአን በማንበብ ብቻ ከመሲሁ 

ከኢየሱስ ማንነት ጋር የተያያውን ክብር ሙስሉሞች ማስተዋሌ ይችሊለ፡፡ 

ከዙህ በተጨማሪ ቁርአን ስሇ ኢየሱስ የሚከተሇውን ይሊሌ፡- 

 

 መሊእክት ያለትን (አስታውስ)፡- መርየም [ማሪያም] ሆይ! አሊህ 
ከርሱ በኾነው ቃሌ ስሙ አሌመሲሔ ዑሳ [መሲህ ኢየሱስ] የመርየም 
ሌጅ በዙህ ዒሇምና በመጨረሻውም ዒሇም የተከበረ ከባሇማልችም 
በኾነ (ሌጅ) ያበስርሻሌ፣ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡45 

 

His name will be Christ Jesus (Al-Masih Isa), the son of 
Mary, held in this world and the hereafter, and of (the 
company of) those nearest to God. 
 

በሚያሳዜን ሁኔታ በርካታ ሙስሉሞች እግዙአብሓር ኢየሱስን ካስነሳውና 

ወዯራሱ ከወሰዯው በኃሊ ስሇሰጠው ታሊቅ ክብር እውቀት እንግዲ ናቸው፡፡ 

ሇሙስሉም ወዲጅህ የሚከተሇውን ክፌሌ ከመጽሏፌ ቅደስ አካፌሇው፡- 

 

 ይህን ኢየሱስን እግዙአብሓር አስነሣው ሇዙህም ነገር እኛ ሁሊችን 
ምስክሮች ነን፤ ስሇዙህ በእግዙአብሓር ቀኝ ከፌ ከፌ ብልና የመንፇስ 
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ቅደስን የተስፊ ቃሌ ከአብ ተቀብል ይህን እናንተ አሁን 
የምታዩትንና የምትሰሙትን አፇሰሰው።  

የሏዋሪያት ሥራ 2፡3233 

 በምስለም እንዯ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረዯ፣ ሇሞትም ይኸውም 
የመስቀሌ ሞት እንኳ የታ ሆነ። በዙህ ምክንያት ዯግሞ 
እግዙአብሓር ያሇ ሌክ ከፌ ከፌ አዯረገው፣ ከስምም ሁለ በሊይ 
ያሇውን ስም ሰጠው፤ ይህም በሰማይና በምዴር ከምዴርም በታች 
ያለት ሁለ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ንዴ፣ መሊስም ሁለ 
ሇእግዙአብሓር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንዯ ሆነ 
ይመሰክር ንዴ ነው።  

ፉሉጱሲዩስ 2፡8-11 

 

 ኢየሱስም ቀረበና እንዱህ ብል ተናገራቸው። ሥሌጣን ሁለ 
በሰማይና በምዴር ተሰጠኝ። 

ማቴዎስ 28፡18 

 

ሇዙህ ኃይሌና ስሌጣን ሁለ ሇተሰጠው፣ ሇሰው ሌጅ ቤዚነት ሇመስቀሌ ስቃይ 

የታው ሇሆነው፣ የ‹‹እግዙአብሓር በግ›› ሇተሰኘው፣ ሺህ ጊዛ ሺህና እሌፌ 

ጊዛ እሌፌ የሆኑ ማሊዕክት ስግዯትና አምሌኮ ሲያቀርቡሇት እንመሇከታሇን፡- 

 

 አየሁም፣ በዘፊኑም በእንስሶቹም በሽማግላዎቹም ዘሪያ የብዘ 
መሊእክትን ዴምፅ ሰማሁ፤ ቍጥራቸውም አእሊፊት ጊዛ አእሊፊትና 
ሺህ ጊዛ ሺህ ነበር፣ በታሊቅም ዴምፅ። የታረዯው በግ ኃይሌና ባሇ 
ጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሉቀበሌ 
ይገባዋሌ አለ።  

ራዕይ 5፡11፣12 

 

የሚበሰብስ ሥጋን የተሸከምን እኛ፣ እግዙአብሓር የነገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች 

ጌታ ብል ሇቀባው ስግዯት ሇማምጣት እንቢ ማሇት እንችሊሇንን (ራዕይ 

19፡16) ሙስሉሞች የፇጣሪ ቃሌ ነው ብሇው ቅደስ መጽሏፊቸውን 

እንዯሚሳሇሙት (እንዯሚስሙት) እውነተኛ ክርስቲያኖችም ሊሌተፇጠረውና 

ሇሊሇም ሇሚኖረው የእግዙአብሓር ቃሌ ክብር ይሰጣለ፣ በኢየሱስ እግር 

በታችም ይሳሇማለ (ይሰግዲለ)! ሇእግዙአብሓር ቃሌ ማሇትም ሇኢየሱስ 

መሇኮታዊ ማንነት እንጂ ሇላሊ አማሌክት ወይም ፌጥረት እንዯማትሰግዴ 
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ሙስሉም ወዲጅህ እንዱገነብ ሌትረዲው ያስፇሌጋሌ፡፡ ከሊይ ባነበብነው 

የቁርአኑ ታሪክ መሰረት መሊዕክት ከሸክሊ አፇር ሇተፇጠረው ስው ሰገደ፤ 

በእውነተኛ ክርስቲያኖች ሌምምዴ መሠረት ግን፣ አማኞች የእግዙአብሓር ቃሌ 

ሇሆነው፣ የማታየው አምሊክ አምሳሌ ሇሆነው፣ ከሊሇም እስከ ሊሇም ዴርስ 

ከእግዙአብሓር ሇማይነጠሇውና መሇኮታዊ ማንነት ሊሇው ሇኢየሱስ 

ይሰግዲለ፡፡ 

 

ከዙህ ጋር በተያያ ክርስቲያኖች ወዯ ኢየሱስ ስሇ ሚያዯርሱት ጸልትም 

ሙስሉሞች ጥያቄ ያነሳለ፡፡  

 

ክርስቲያኖች ፀልትን ወዯ ኢየሱስ የሚያዯርጉት ከዙህ በሊይ በተገሇፀው 

የኢየሱስ መሇኮታዊነት ምክንያትና እርሱ ራሱ ይህንን ትእዚዜ ሇተከታዮቹ 

በመስጠቱ መሆኑን ሇሙስሉም ወዲጅህ ሇማስረዲት ሞክር፡፡ ኢየሱስ ዯቀ 

መዚሙርቱ በስሙ አንዲች ነገር ቢጠይቁ እንዯ ሚሰጣቸው በተናገረው 

መሠረት ክርስቲያኖች፣ ኢየሱስ በሰማያት በእግዙአብሓር ቀኝ በሔይወት 

እንዲሇ በማመን እና ስሙን ሇሚጠሩት ሁለ ፌፁም የሆነ ነፃነትንና 

ዴኅነትን/መዲንን እንዯ ሚሰጣቸው በመቀበሌ ወዯ ኢየሱስ ይጸሌያለ፡፡ 

እግዙአብሓር በተባረከው ኢየሱስ ሊይ ያስቀመጠውን ታሊቅ ክብርና ስሌጣን 

ፇፅሞ አያነሳውምና፡፡ ቅደሳት መጻሔፌት እንዯ ሚነግሩን የሰይጣንን ሥራ 

ያፇርስ ንዴ ኢየሱስ በሥጋ ከእኛ ጋር ተካፇሇ፤ እናም ስሙን የሚጠሩትን 

ሁለ ፇፅሞ ሉረዲቸውና ሉያዴናቸው ይቻሇዋሌ፡፡ 

 

 እኔ ወዯ አብ እሄዲሇሁና፤ አብም ስሇ ወሌዴ እንዱከበር በስሜ 
የምትሇምኑትን ሁለ አዯርገዋሇሁ። ማናቸውንም ነገር በስሜ 
ብትሇምኑ እኔ አዯርገዋሇሁ።  

ዩሏንስ 14፡13፣14 
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16. ኢየሱስ አሌተሰቀሌም 
 

ሙስሉሞች የአዱስ ኪዲንን ትምህርት ሊሇመቀበሌ እንዯ ምክንያት 

ከሚያነሷቸው ነገሮች መካከሌ በቀዲሚ ሥፌራ ሊይ የሚቀመጠው የኢየሱስ 

የስቅሇት ታሪክ ነው፡፡ ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ የመሞቱን እውነታ ሇመቀበሌ 

ግትርነት ይታይባቸዋሌ፤ ስሇ ስቅሇቱ የሚነገርው ታሪክ ሁለ፣ ክርስቲያኖችን 

ሇማታሇሌ ሆን ተብል የተነዚ የሃሰት ወሬ ነው ሲለም ይዯመጣለ፡፡ 

በርካታዎቹ ሙስሉሞች ከዙህ አሌፇው በመሄዴ፣ ቁርአን ከተገሇጠበት 

ምክንያቶች አንደ ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ ሞቷሌ የሚሇውን የሃሰት ትምህርት 

ሇማረም ነው የሚሌ ሙግት ያቀርባለ፡፡ 

 

የስቅሊቱ ታረክ ‹‹ማታሇያ›› ከሆነ፣ እና ቁርአን ዯግሞ ይህንን ‹‹የተሳሳተ›› 

ትምህርተ- ሃይማኖት ሇማረም የመጣ ከሆነ፣ በውስጡ ስሇ ሙታን ትንሳኤ 

እና ስሇ ፌርዴ ቀን በርካታ ጥቅሶችን እንዱያካትት መጠበቅና እንዱሁም 

‹‹ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ አሌሞተም፣›› የሚለ በርካታ ጥቅሶች እንዱይዜ 

መጠበቅ ምክንያታዊንት ነው! እውነታው ግን ይህ አይዯሇም፡፡ ቁርአን 

በውስጡ 6000 ጥቅሶችን አካቶ ይዞሌ፡፡ የመጣበት አሊማ ይህን ‹‹የተሳሳተ›› 

የተባሇሇትን ትምህርት ሇማረም ከሆነ ‹‹ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ አሌሞተም››፣ 

የሚሇው አሳብ ከእነዙህ ጥቅሶች ውስጥ ቢያንስ 5 እጁን (ፏርሰንት) ያህሌ 

ሉሸፌን አይገባ ይሆን 5 ፏርሰንት በዚ ከተባሇ ዯግሞ 4 ፏርሰንት ይህ 

ማሇት 60 ጥቅሶች ብቻ ማሇት ነው፡፡ ወይም ከ 6000 ጥቅሶች ውስጥ 

‹‹ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ አሌሞተም፣›› የሚሌ ቢያንስ 10 ጥቅሶች መጠበቅ 

አይገባን ይሆን በተግባር ይህ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ይህንን ብዥታ በታዯገው 

ነበር፡፡ 

 

ነገር ግን በሚያስገርም ሁኔታ! ከእነዙህ 6000 የቁርአን ጥቅሶች ውስጥ ኢየሱስ 

በመስቀሌ ሊይ ስሊሇመሞቱ ወይም ኢየሱስ ስሊሇመሰቀለ የሚናገር አንዴም 

ጥቅስ የሇም፡፡ አንዴም የሇም!  ስሇ ስቅሇቱ የሚያወራ ግን አንዴ ክፌሌ 

በቁርአን ውስጥ እናገኛሇን፤ እርሱም እንዯ ሚከተሇው ይነበባሌ፡- 

 

 እኛ የአሊህን መሌክተኛ የመርየምን [የማሪያምን] ሌጅ አሌመሲሔ 
[መሲህ] ዑሳን [ኢየሱስን] ገዯሌን በማሇታቸዉም (ረገምናቸው)፤ 
አሌገዯለትም፤ አሌሰቀለትምም፤ ግን ሇነሱ (የተገዯሇው ሰው በዑሳ) 
ተመሰሇ፤ እነዙያም በርሱ ነገር የተሇያዩት ከርሱ (መገዯሌ) 
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በመጠራጠር ውስጥ ናቸዉ፤ ጥርጣሬን ከመከተሌ በስተቀር በርሱ 
ነገር ምንም ዕውቀት የሊቸውም፤ በእርግጥም አሌገዯለትም፡፡ 

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡157 

 
That they (the Jews) said (in boast) ‚We killed Christ 
Jesus, the son of Mary, the Apostle of God‛-But they 
killed him not, nor crucified him, but so it was made to 
appear to them, and those who differ therein are full of 
doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture 
to follow, for of a surety they killed him not. Nay, God 
raised him up unto Himself; and God is exalted in power, 
Wise. 

 

ይህንን ክፌሌ ሌብ ይበለ፡፡ የክፌለ ርዕሰ-ጉዲይ (subject) ኢየሱስ ሳይሆን 

አይሁዴ ናቸው:: ክፌለ በግሌጽ የሚናገረው አይሁዴ ኢየሱስን 

ስሊሇመግዯሊቸው ወይም ስሊሇመስቀሊቸው ነው፡፡ ይህ ክፌሌ አይሁዴ 

ኢየሱስን አሌገዯለትም ይሊሌ እንጂ ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ አሌሞተም 

አይሌም፡፡ ሌብ ይበለ፣ በቁርአን ውስጥ ስሇ ስቅሇቱ የሚያወራው ክፌሌ ይህ 

ብቻ ነው፡፡ 

 

‹‹(የተገዯሇው ሰው በዑሳ) ተመሰሇ›› የሚሇው ዏረፌተ ነገር ግሌጽ አይዯሇም፡፡ 

በዙህም ምክንያት የተሇያዩ አሳብ አመንጪዎች ይህን አሳብ በመውሰዴ 

‹‹ኢየሱስ ከስቅሇት የዲነበትን መንገዴ›› እንዱመራመሩ መንገዴ ከፌቶሊቸዋሌ፡፡ 

አንደና በሰፉው ተቀባይነት ያገኘው ተመራጭ ወግ፣ እግዙአብሓር የከሃዱዉ 

ይሁዲን መሌክ ቀይሮ ኢየሱስን እንዱመስሌ አዯረገው፤ ስሇዙህም በመስቀሌ 

ሊይ የተቸነከረው ይሁዲ እንጂ ኢየሱስ አሌነበርም የሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን 

ይህንን ታሪክ የሚያስረዲ በቁርአን ውስጥ የሚገኝ ምንም ጥቅስ የሇም፡፡ ይህ 

አይነቱ ታሪክ የመነጨው ታሊሊቅ ከሆኑ ታሪክ ተናጋሪዎች (ተራኪዎች) ህሉና 

ውስጥ ብቻ ነው! 

 

ይህ ክፌሌ በሚከተሇው መንገዴ ሉብራራ ይችሊሌ፡፡ አይሁዴ በኢየሱስ ሊይ 

አሴሩ፤ ሇሔይወቱ ፌጻሜ ያበጁሇት መስሎቸው ተኩራሩ፡፡ ሴራቸው ተሳክቶ 

የኢየሱስ አገሌግልት እስከ ወዱያኛው ያከተመሇትም መሰሇ፡፡ ነገር ግን ጉዲዩ 

በእግዙአብሓር ንዴ አስቀዴሞ የታሰበበት ነበርና ኢየሱስ ቢሞትም  እርሱ 
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መሲሁ እንዯሆነ ሇአይሁዴ ያረጋግጥሊቸው ንዴ አስነሳው፡፡ እርሱ በዒሇም 

ሊይ አዲኝና ገዢ እንዱሆን በእግዙአብሐር የተቀባ ነውና፡፡ 

 

በመጽሏፌ ቅደስ አንጻር፣ ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ መከራን የተቀበሇው 

በእግዙአብሓር ፇቃዴና አጀንዲ መሠረት ነበር፡፡ የኢየሱስ ሞት፣ በሰው ሌጅ 

ያሌተቋረጠ አመፅና ኃጢአት ምክንያት የተሰቃየውን የእግዙአብሓርን ፌቅር 

ይገሌጻሌ፡፡ የኢየሱስ ሞት ምሊላው የነበሩትን የእንስሳት መሥዋዕትነት 

አቁሟሌ፤ እርሱ የዙህ ስርዏት ፌፃሜ ነውና፡፡ ሇዙህ ነው ኢየሱስ 

‹‹የእግዙአብሓር በግ፣›› የተባሇው፡፡ ራሱን ካሳ አዴርጎ በመስቀሌ ሊይ 

የከፇሇው ሞት የኃጢአት ይቅርታንና ቤዚነትን አስገኝቶሌናሌ፡፡ ይህም ወዯ 

እግዙአብሓር መገኘት እንዴንዯርስ አዴርጎናሌ፡፡ የሰውን ር ወዯ 

እግዙአብሓር መገኘት ሉመራ የሚችሇው አራት እግር ያሊቸው የእንስሳት 

መሥዋዕት ሳይሆን ኢየሱስ ነው! የእንስሳት መሥዋዕት፣ ከእነርሱ ይሌቅ ንፁ 

ሇሆነውና ሉመጣ ሊሇው፣ እግዙአብሓር ሊጋጀው እዉነተኛ መሥዋዕት 

ምሳላ ነበር፡፡ 

 

እንግዱህ ይህ ሁለ የአይሁዴ እቅዴ ሳይሆን የእግዙአብሓር አጀንዲ ነበር፡፡ 

ኢየሱስን በመስቀሌ ሊይ ያኖሩት አይሁዴ አይዯለም፣ እግዙአብሓር እንጂ፤ 

ይህም ሇሰዎች ሁለ የገሇጠውን የዴኅነት/የመዲን መንገዴ ያስታውቅ ንዴ 

ነው፡፡ መስቀለ የሰይጣንን ሴራ ሇመሻር ፇጣሪያችን የተጠቀመበት አጀንዲ 

እንዯ ነበር ዒሇም ሁለ ያውቅ ንዴ እግዙአብሓር ኢየሱስን ከሙታን መካከሌ 

አስነሳው፣ ወዯ ሰማይም አረገ፣ በዘፊኑም ቀኝ አስቀመጠው! 

 

ቁርአን የኢየሱስን ሞት እንዱህ ሲሌ ይገሌጣሌ፡- 

 

 ሰሊምም በኔ ሊይ ነው በተወሇዴሁ ቀን በምሞትበትም ቀን ሔያው 
ሆኜ በምቀሰቀስበትም ቀን፤ 

ሱረቱ መርየም (19)፡33 

 

So peace is on me the day I was born, the day that I die, 
and the day that I shall be raised up to life (again). 

 

በርካታ ሙስሉሞች የኢየሱስን ሌዯትና ወዯ ሰማይ ማረግ ይቀበሊለ፡፡ ነገር 

ግን ምንም በነዙህ በሁሇቱ መካከሌ ያሇውን የስቅሊቱንና ሞቱን ጉዲይ መቀበሌ 

አስቸጋሪ ሆኖባቸዋሌ፡፡ በቀረበው ጥቅስ አንጻር ሲታይ የኢየሱስን ሞት ማመን 



97 

 

ሉከብዴ የማይገባ ነገር ቢሆንም አሁንም ዴረስ አስቸጋሪ ርዕሰ ጉዲይ መሆኑ 

ቀጥሎሌ፡፡ ይህ ጥቅስ በመጽሏፌ ቅደስ ከቀረበው የኢየሱስ መወሇዴ፣ 

መሞትና መነሳት፣ ወዯ ሰማይም ማረግ ትምህርት ጋር በእርግጥ ይስማማሌ፡፡ 

ነገር ግን፣ በሚያሳዜን ሁኔታ ቁርአን ኢየሱስ በምን አይነት ሁኔታ እንዯ ሞተ 

አይተርክም፡፡ እርግጥ ነው ይህ ጉዲይ ትሌቅ ጥያቄ እንዱነሳ ይጋብዚሌ፤ 

እንዱህ አይነቱን ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዲይ ሲገጥም ዯግሞ ቁርአኑ የሚከተሇውን 

መመሪያ ይሰጣሌ፡- 

 

 ወዯ አንተም ካወረዴነው በመጠራጠር ውስጥ ብትኾን እነዙያን 
ከአንተ በፉት መጽሏፈን የሚያነቡትን [ክርስቲያኖችን] ጠይቅ፤ 
እውነቱ ከጌታህ ንዴ በእርግጥ መጥቶሌሃሌ፤ ከተጠራጣሪዎቹም 
አትኹን፡፡ 

ሱረቱ ዩኑስ (10)፡94 

 

If thou wert in doubt as to what We have revealed unto 
thee, then ask those who have been reading the Book 
from before thee (ask the people of the Book). 

 

የመጽሏፈ ሰዎች/ክርስቲያኖች ስሇ ኢየሱስ አሟሟት ጠንቅቀው ያውቃለ፤ 

ምክንቱም መጽሏፌ ቅደስ ይህን ጉዲይ በግሌጽ ያስቀምጣሌና፡፡ የሚከተለት 

ጥቅሶች በጠያቂው ጭንቅሊት ውስጥ ሊለት ጥያቄዎች ምሊሽ ይሰጣለ፡- 

 

 ኢየሱስም ወዯ ኢየሩሳላም ሉወጣ ሳሇ፣ በመንገዴ አሥራ ሁሇቱን 
ዯቀ መዚሙርት ብቻቸውን ወዯ እርሱ አቅርቦ፡- እነሆ፣ ወዯ 
ኢየሩሳላም እንወጣሇን፣ የሰው ሌጅም ሇካህናት አሇቆችና ሇጻፍች 
ይሰጣሌ፤ የሞት ፌርዴም ይፇርደበታሌ፣ ሉባበቱበትም ሉገርፈትም 
ሉሰቅለትም ሇአሔዚብ አሳሌፇው ይሰጡታሌ፣ በሦስተኛውም ቀን 
ይነሣሌ አሊቸው።  

ማቴዎስ 20፡17-19  

 

 የእሥራኤሌ ሰዎች ሆይ፣ ይህን ቃሌ ስሙ፤ ራሳችሁ እንዯምታውቁ፣ 
የናዜሬቱ ኢየሱስ እግዙአብሓር በመካከሊችሁ በእርሱ በኩሌ 
ባዯረገው ተአምራትና በዴንቆች በምሌክቶችም ከእግዙአብሓር ንዴ 
ሇእናንተ የተገሇጠ ሰው ነበረ፤ እርሱንም በእግዙአብሓር በተወሰነው 
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አሳቡና በቀዯመው እውቀቱ ተሰጥቶ በዒመፀኞች እጅ ሰቅሊችሁ 
ገዯሊችሁት። እግዙአብሓር ግን የሞትን ጣር አጥፌቶ አስነሣው፣ 
ሞት ይይው ንዴ አሌቻሇምና።  

የሏዋሪያት ሥራ 2፡22-24 

 

 ይህን ኢየሱስን እግዙአብሓር አስነሣው ሇዙህም ነገር እኛ ሁሊችን 
ምስክሮች ነን፤ ስሇዙህ በእግዙአብሓር ቀኝ ከፌ ከፌ ብልና የመንፇስ 
ቅደስን የተስፊ ቃሌ ከአብ ተቀብል ይህን እናንተ አሁን 
የምታዩትንና የምትሰሙትን አፇሰሰው።  

የሏዋሪያት ሥራ 2፡32፣33  
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17. የአሳማ ሥጋ መብሊት ተገቢ አይዯሇም 
 

ክርስቲያኖች የአሳማ ሥጋ በነፃነት ሲበለ ሲመሇከቱ፣ ሙስሉሞች 

ይዯነግጣለ፡፡ አይሁዴ በሙሴ ሔግ ሥር በነበሩበት ወቅት ይከተለት የነበሩት 

አሳማን ያሇመብሊት ሥርአት አሁን ዴረስ በተሇወጡ በርካታ አይሁዲዊያን 

ክርስቲያኖች ሔይወት ሊይ አለታዊ ተፅእኖ እያሳዯረ ነው፡፡ ሙስሉሞችም 

አሳማን ሲመሇከቱ ተመሳሳይ ጥሊቻቸውን በግሌጽ ያሳያለ፡፡ እርግጥ ነው 

በብለይ ኪዲን የአሳማ ሥጋ እንዲይበሊ ተከሌክሎሌ፡- 

 

 እርያም ሰኮናው ተሰንጥቋሌ፣ ነገር ግን ስሇማያመሰኳ በእናንተ ንዴ 
ርኩስ ነው። የእነዙህን ሥጋ አትበለም፣ በዴናቸውንም አትነኩም፤ 
በእናንተ ንዴ ርኩሶች ናቸው።  

ላዋዊያን 11፡7፣8 

 

ተመሳሳይ ክሌከሊ በቁርአኑ ውስጥም አሇ፡- 

 

 በናንተ ሊይ እርም ያዯረገው በክትንና ዯምን የእሪያ ሥጋንም በርሱም 
(ማረዴ) ከአሊህ ስም ላሊ የተነሳበትን ነገር ብቻ ነው፤ ሺፌታና ወሰን 
አሊፉ ሳይኾን (ሇመብሊት) የተገዯዯ ሰውም በርሱ ሊይ ኃጢአት 
የሇበትም አሊህ መሒሪ አዚኝ ነውና፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡173 

 

He hath only forbidden you dead meat, and blood, and 
the flesh of swine, and that on which any other name 
hath been invoked besides that of God. 

 

የአሳማ ሥጋ መብሊት በእስሌምና በጥብቅ የተከሇከሇ በመሆኑ፣ ሥጋውን 

መብሊት በሙስሉሞች ንዴ የእርኩስነት ምሌክት ነው፤ በፇጣሪም ንዴ 

እንዱህ ያሇው ተግባር አፀያፉ እንዯሆነ ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡ በዙህ 

ምክንያት፣ ቅደስ የሆነውን ነቢይ ኢየሱስን፣ እንከተሊሇን የሚለት 

ክርስቲያኖች የአሳማ ሥጋ መብሊታቸውን ሙስሉሞች ሲመሇከቱ ትሌቅ ጥያቄ 

ይነሳባቸዋሌ፡፡ 
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እዙህ ሊይ የሙሴን ሔግ ባሔሪ እና ሇእስራኤሊውያን ያሇውን የተሇየ ፊይዲ 

ሇሙስሉሙ ማብራራት ጠቃሚ ነው፡፡ የብለይ ኪዲን ሔግ የሥነ-ምግባር 

ሔግንና ማህበራዊ ሔግን ያካተተ ሔግ ነው፡፡ የሥነ-ምግባር ሔጉ ከሔይወት 

ስርዏት ጋር በብርቱ የተዚመዯ ሲሆን አሊማውም በውስጣዊ ቅዴስና መመኛ፣ 

የእሥራኤሌን ሔዜብ ከቀሪው ሔዜብ መሇየት ነበር፡፡ ይህ ታሊቅ የሥነ-ምግባር 

ሔግ የእሥራኤሌን ሔዜብ ወዯሊቀ የቅዴስና መሇኪያ ከፌታ ማምጣትና 

ሇተቀረው የምዴራችን ሔዜቦች ሁለ ምሳላ የማዴረግ አሊማን ያነገበ ነበር፡፡ 

ሇአብነት፣ አስርቱ ትዕዚዚት ሰዎች በእግዙአብሏርና በሰው ፉት ስሊሊቸው 

ሃሊፉነትና ተጠያቂነት የሚያስገነዜቡ የሥነ-ምግባር ሔጎች ናቸው፡፡ እነዙህ 

ሔጎች በአካባቢያዊ ሁኔታ ሇውጥ ተፅእኖ ውስጥ አይገቡም፡፡ ምንም ነገር 

ቢሇወጥ እነርሱ እንዲለ ይቆያለ፡፡ 

 

ማኀበራዊ ሔጉ ከዙህ የተሇየ ነው፡፡ ሇዕሇት ተዕሇት ኑሮ የሚበጁ ሥርዏቶችንና 

ዯንቦችን ያካተተ ነው፡፡ እነዙህ ሥርዏቶች በአካባቢያዊ ሁኔታዎችም ሆነ 

እግዙአብሓርን በማያመሌኩ አጎራባች ኗሪዎች ሌማዴና ባህሌ ተፅእኖ ውስጥ 

ሉወዴቁ ይችለ ነበር፡፡ እነዙህ ዯንቦች መንጻትን፣ አመጋገብን፣ ጤንነትን 

አሇባበስን፣ እና የበአሌ ስርአቶችን ይመሇከታለ፡፡ የእነዙህ አሊማ ዯግሞ 

በውጫዊ የቅዴስና ስርአት መመኛ የእሥራኤሌን ሔዜብ ከላሊው ሔዜብ 

መሇየት ነበር፡፡ እስራኤሊውያን በዘርያቸው የሚመሇኩትን የጣኦት አምሌኮ 

ስርአቶች የሚቃወሙና አንደን አምሊክ ብቻ የሚያመሌኩ ሔዜቦች 

በመሆናቸው በላልች የዒሇም ሔዜቦች አይን ሌዩ መሆናቸው መታየት 

ነበረበት፡፡ 

 

ከእነዙህ ማኅበራዊ ሔጎች መካከሌ የአሳማ ሥጋን መብሊት የሚከሇክሇው ሔግ 

አንደ ነበር፡፡ የአሳማን ሥጋ ሇጣኦቶቻቸው በመሥዋዕትነት ማቅረብ በወቅቱ 

በዘሪያቸው የነበሩ የኢ-አማኒያን ሔዜቦች ሌማዴ ነበር፡፡ በተጨማሪም፣ 

በወቅቱ በዙያ ስፌራ፣ አሳማ ውዲቂና የሞተ አካሌ ሥጋን የሚመገብ አጻያፉ 

እንስሳ ስሇነበር የአሳማ ሥጋ መብሊት ሔብረተሰቡን የሚጎዲና የአስከፉ በሽታ 

መስፊፉያ ምክንያትም ነበር፡፡ እስራኤሊውያን ዯግሞ እንዯ እግዙአብሓር 

ሔዜብ ከዙህ አይነቱ የኢ-አማኒያን ተፅእኖና አፀያፉ ተግባር መሇየት 

ነበረባቸው፡፡ 

 

የእሥራኤሌ ሔዜብ፣ ሇአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ አንደና እዉነተኛ አምሊክ 

እንዱገዚ የተመረጠ ቅደስ ሔዜብ መሆኑን ሙስሉሙ ሉረዲ ይገባሌ፡፡ ይህ 

ሔዜብ ሇተሇየ አሊማ፣ ከላልች ሔዜቦች መካከሌ፣ ሇተቀረው የዒሇም ህዜብ 
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የማይጠፊ ማስታወሻ ይሆን ንዴ በእግዙአብሓር የተመረጠ ነው፡፡ ይህንን 

ሃቅ ቁርአኑም ቢሆን ይመሰክረዋሌ፡- 

 

 ባሮቻችንንም ኢብራሂምን [አብርሃምን]፣ ኢስሏቅንና [ይስሃቅንና] 
ያዕቆብንም [ያዕቆብንም] የኀይሌና የማስተዋሌ ባሇ ቤቶች የኾኑትን 
አውሳሊቸዉ፡፡ እኛ ጥሩ በኾነች ጠባ መረጥናቸዉ [እኛ ሇተሇየ 

አሊማ መረጥናቸው]፤ (እርሷም) የመጨረሻይቱን አገር ማስታወስ 
ናት፡፡ 

 ሱረቱ ሷዴ (38)፡45-46 

 

And commemorate our servants Abraham, Isaac, and 
Jacob, possessors of power and vision. Verily We did 
choose them for a special (purpose)-proclaiming the 
message of the hereafter. 

 

 የእሥራኤሌ ሌጆች ሆይ! ያችን በናንተ ሊይ የሇገስኳትን ጸጋየንና 
እኔም በዒሇማት ሊይ ያበሇጥኳችሁ መኾኔን አስታውሱ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡47 

 

O Children of Israel, call to mind the (special) favor 
which I bestowed upon you, and that I preferred you to 
all others (for My Message). 

 

ሇሙስሉም ወዲጅህ የእሥራኤሌ ሌጆች ሇምን የተሇየ ሔዜብ እዯሆኑና ሇምን 

አሊማ እግዙአብሓር እንዯ መረጣቸው አብራራሇት፡፡ የአሇሙ ሁለ አዲኝ 

የሆነው፣ መሲሁ ኢየሱስ፣ የሰው ሌጆች ቤዚ ይሆን ንዴ ከእግዙአብሓር 

ንዴ የተሊከው ቅደሱ፣ ከዙህ የተመረጠ ሔዜብ መካከሌ እንዯሚመጣ አሁን 

ግሌፅ የሆነሌን መስሇናሌ፡፡ የእግዙአብሓር ቃሌ የሆነው ኢየሱስ የሰውን ሥጋ 

ሇብሶ ከዴንግሌ ማሪያም ተወሇዯ፡፡ ይህ ቅደስ ከአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ 

ር ሉወሇዴ ተገባው፡፡ በዙህ ምክንያት ከላሊው ሔዜብ ተሇይተው ቅደስና 

የተሇዩ ሔዜቦች መባሊቸው የሚያስገርም አይሆንም፡፡ 

 

በሚያሳዜን ሁኔታ፣ ኢየሱስ በምዴር ሊይ በነበረው የአገሌግልት መን፣ 

ከእሥራኤሌ ሔዜቦች መካከሌ በርካታዎቹ የዙህን ማኅበራዊ ሔግ አሊማ 

ንግተውት ነበር፡፡ የሌብን መንጻት በእጅ መንጻት ቀይረው የዕሇት ተዕሇት 



102 

 

ስርአትና ዯንብ ሇሆነው ማኅበራዊ ሔግ ከፌተኛ ትኩረት ሰጥተውት ነበር፡፡ 

እንዯውም የሃይማኖት መሪዎች የነበሩት የሌብ ንፅህናን ወዯጎን በመተው 

የራሳቸው የሆነ ተጨማሪ ስርአትና ዯንብ በመጨመር ዯንቦቻቸውን የቅዴስና 

ትክክሇኛ መመኛዎች ናቸው ሇማሇትም ዯፌረው ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት 

በበርካታዎቹ ህዜቦች ሔይወት ውስጥ፣ እውነተኛው የእምነት አስተሳሰብ 

እየሊሸቀ ሔይወት በላሊቸው ላልች ሃይማኖታዊ ስርአቶችና ግብዜነት ተተካ፡፡ 

የሃይማኖት መሪዎች ከሊይ ሲታዩ ፀልታቸውን ይዯግማለ፣ እጆቻቸውን 

ያነፃለ፣ ያሌተፇቀደ ምግቦችንም ከመመገብ ይቆጠቡ ነበር፡፡ በውስጣቸው 

ግን፣ ሌባቸው በጥሊቻ፣ በስስት፣ በምኞት እና በቅንአት ተመርዝ ነበር፡፡ 

የራሳቸውን ቅዴስና ሉያፀዴቁ የእግዙአብሓርን ሔግ አሇአግባብ ተጠቀሙ! 

 

ኢየሱስ፣ እግዙአብሓር በሰጠው ስሌጣን በመጠቀም፣ ሰው አሇአግባብ ሇራሱ 

ጥቅም በቀየጠው በዙህ ማኀበራዊ ሔግ ሊይ እርምጃ ወሰዯ፡፡ ይህንን ግብዜነት 

ሇማጥፊትና እውነተኛ ቅዴስና የሌብ ጉዲይ መሆኑን አፅንኦት ሇመስጠት 

ሁለም ምግቦች ንፁህ ናቸው ሲሌ አወጀ፡፡ በውጤቱም፣ ሇኢየሱስ ተከታዮች 

ሁለ ማንኛውንም ምግብ መመገብ ሔጋዊ ሆነ፡- 

 

 ከተዉራትም ከኔ በፉት ያሌሇውን ያረጋገጥሁ ስኾን የዙያንም በናንተ 
ሊይ እርም የተዯረገውን ከፉሌ ሇናንተ እፇቅዴ ንዴ (መጣኋችሁ) 
ከጌታችሁም በኾነ ታምር መጣሁዋችሁ፡፡ አሊህንም ፌሩ፣ 
ታዘኝም፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡50 

 

‚(I have come to you), to attest the Law which was before 
me, and to make lawful to you part of what was (before) 
forbidden to you…‛’  

 

ኢየሱስ ክርስቶስ በአዱስ ኪዲን ስሇ ቅዴስና ካስተማረው ትምህርቶች መካከሌ 

የሚከተሇው አንደ ነው፡- 

 

 እርሱም፡- እናንተ ዯግሞ እንዯዙህ የማታስተውለ ናችሁን? ከውጭ 
ወዯ ሰው የሚገባ ሉያረክሰው ምንም እንዲይችሌ አትመሇከቱምን? 
ወዯ ሆዴ ገብቶ ወዯ እዲሪ ይወጣሌ እንጂ ወዯ ሌብ አይገባምና፤ 
መብሌን ሁለ እያጠራ አሊቸው። እርሱም አሇ፡- ከሰው የሚወጣው 
ሰውን የሚያረክስ ያ ነው። ከውስጥ ከሰው ሌብ የሚወጣ ክፈ 
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አሳብ፣ ዜሙት፣ መስረቅ፣ መግዯሌ፣ ምንዜርነት፣ መጏምጀት፣ 
ክፊት፣ ተንኯሌ፣ መዲራት፣ ምቀኝነት፣ ስዴብ፣ ትዕቢት፣ ስንፌና 
ናቸውና፤ ይህ ክፈው ሁለ ከውስጥ ይወጣሌ ሰውን ያረክሰዋሌ።  

ማርቆስ 7፡18-23 

 

ኢየሱስ አሁን ወዯ ምዴር ስሇመጣ፣ የእሥራኤሌ ሔዜቦች በአሁኑ ሰአት የተሇየ 

ሆነው የሚቆዩበት ምክንያት አሇመኖሩ ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ ኢየሱስ ሁለንም 

የዒሇም ሔዜብ አንዴ በማዴረግ፣ የዒሇም ሔዜብ ሁለ ታሊቅ የሆነውን 

የእግዙአብሓርን የሥነ-ምግባር ሔግ በእግዙአብሓር የቅዴስና መሇኪያ ሌክ 

ሉኖሩት እንዱችለ ኃይሌን (ጸጋን) ሉሰጣቸው እንዯመጣ እናውቃሇን፡፡ 

የዒሇም ህብረተሰብ በተሇያዩ አካባቢዎችና መሌክአ ምዴሮች ውስጥ ባዯገና 

በሰፊ መጠን አኗኗሩ በሚፇጥረው ሌዩነት የተነሳ ሁለን በአንዴ ሉዲኝ 

የሚችሌ ማኅበራዊ ሔግ ሉኖር አይችሌም፡፡ ሆኖም ግን፣ ታሊቁ የኢየሱስ 

የሥነ-ምግባር አስተምህሮዎች በማንኛውም ሁኔታና ቦታ ጸንተው ይኖራለ፡፡ 

ሇእግዙአብሓር ታሊቅ ክብርን የሚያመጣው ከምግብ መቆጠባችን ሳይሆን 

ሇእርሱና ሇተከታዮቹ ሁለ በምናሳየው እውነተኛ ፌቅር ነው! ይህ ሔግ 

በማንኛውም ሰው እና በየትኛውም የዒሇም ክፌሌ ተግባራዊ ሉሆን ይችሊሌ! 

 

የሙሴ ማሔበራዊ ሔጎች ሇእሥራኤሌ ሌጆች መሆኑ መታወቅ አሇበት፣ 

በርካታዎቹ ክርስቲያኖች ከእሰራኤሌ የር ግንዴ ስሊሌሆኑ በእነርሱ ማኅበራዊ 

ሔጎችና ሌማድች የግዴ መገዚት አይኖርባቸውም፡፡ 

 

አንዲንዳ ግን በአካባቢያቸው ያለ አሳማዎች፣ ውዲቂና የሞተ አካሌ ሥጋን 

የሚመገቡ መሆናቸውን ካወቁ ስሇ ጤንነታቸው ሲለ የአሳማን ሥጋ 

ከመመገብ መቆጠብ እንዲሇባቸው ክርስቲያኖች ሉገነቡ ይገባሌ፡፡ ስሇ 

ሰውነታችን መጠንቀቅ እግዙአብሓርን ዯስ የሚያሰኝ ነውና፡፡ አንዲንዴ 

ክርስቲያኖች ዯግሞ ሇሙስሉም ወዲጆቻቸውና ጎረቤቶቻቸው የክርስቶስን 

አዲኝነት ሇመመስከር እንቅፊት ሆኖ ካገኙት የአሳማ ሥጋ ከመብሊት ሉቆጠቡ 

ይችሊለ፡፡ የአሳማ ሥጋ በቤትህ እንዲይኖር ብታዯርግ ሙስሉሞች 

እንዱጎበኙህ፣ እንዱያዋሩህ፣ አብረውህ እንዱመገቡ ከማዴረጉ አሌፍ ታሊቁን 

የወንጌሌ ዛና ሇማስተሊሇፌ እዴሌ ይከፌትሌሃሌ፡፡ 
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18. ‹የበርናባስ ወንጌሌ› እውነተኛ ወንጌሌ ነው 
 

አዱስ ኪዲን ዋናው የወንጌሌ ቅጂ አይዯሇም የሚለ አንዲንዴ ሙስሉሞች 

‹ትክክሇኛ› ነው የሚለትን ሇማግኘት ውጤት አሌባ ሌፊት ሇፌተዋሌ፡፡ 

በመጨረሻ ሊይ እነዙህ ፇሊጊዎች ሉያዯርጉት የቻለት ‹ትሌቁ ነገር› ቢኖር 

‹የበርናባስ ወንጌሌ› የሚባሌ መጽሏፌን ሇዙህ ጥያቄያቸው እንዯ መሌስ 

ማቅረብ መቻሊቸው ነው፡፡ ይህ መጽሏፌ ተጻፇ የሚባሇው በሏዋሪያው 

ጳውልስ የመጀመሪያው የሚሽነሪ ጉዝ ወቅት አብሮት በነበረው አማኝ 

‹‹በርናባስ ነው›› (የሏዋሪያት ሥራ 13፡1-4)፡፡ አንዴ መናዊና ጥሌቅ ጥናት 

ስሇዙህ ‹የበርናባስ ወንጌሌ› ስሇ ተሰኘው መጽሏፌ የሚከተሇውን 

ያስነብበናሌ፡- 

 

በርካታ ቀዯምት ጸሏፌት በሥራዎቻቸው ‹የበርናባስ 
ወንጌሌ› የሚሌ ርዕስ ጠቅሰዋሌ፡፡ ይህ ርዕስ በገሊሲየስ 
አዋጅ (500ዒ.ዒ.) 15 ‹‹Decree of Galasius›› ውስጥም 
ተጠቅሶ እናገኘዋሇን፡፡ ነገር ግን ርዕሱን ከመጥቀስ ውጪ 
ስሇ ሥራው ይትም ሆነ ገጸ-ባሔሪያት በነዙህ ማጣቀሻ 
መጻሔፌ ውስጥ ምንም የተባሇ ነገር አይገኝም፡፡ ይሁንና፣ 
‹የበርናባስ ወንጌሌ› የሚሌ ርዕስን በሊዩ የያ በጣሉያንኛ 
ቋንቋ የተጻፇ ረቂቅ በአሁኑ ሰአት ይገኛሌ፡፡ ረቂቁ ጠንካራ 
የኖስቲሲዜም/Gnosticicm 16 አሳብን የሚያንጸባርቅና 
ከሙስሉም አቋም አንጻር የተጻፇ ነው፡፡  መጽሏፈ በ 
1907 በልንስዲሌ እና በሊውራ (ኤም ሮበርትስ) ራግ 

                                                 
15

 የገሊሲየስ አዋጅ  
16

 Gnostic/ኖስቲክ የሚሇው ቃሌ እውቀት ተብል ከሚተረጎም የግሪክ ቃሌ የመጣ ነው፡፡ 
ከግሪክ ዒሇም ብዘ ሰዎች ዴኅነት/መዲን የሚገኘው እውቀትን በማግኘት ነው ብሇው ያምኑ 
ነበር፡፡ የግኖስቲክ አስተሳሰብ ወዯ ቤተ ክርስቲያን በሌዩ ሌዩ አይነት መሌክ ይገባ ሰሇነበር 
ሏዋሪያት ይቃወሙት እንዯ ነበር በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ተጠቅሷሌ፡፡ የኖስቲሲዜም አሳብ 
ብዘና የተሇያየ ነበር፡፡ ዋና ዋና ትምህርታቸው የሚከተለት ናቸው፡- 1. ሰው በእውቀት 
እግዙአብሓርን ያገኛሌ፡፡ 2. እውነተኛው ዒሇም መንፇሳዊው ነው፡፡ 3. ሰው የሚዴነው 
ከተፇጠረው ዒሇም በመሇያት ነው፡፡ አንዲንድች ይህ የሚፇጸመው ሥጋን በመግዚትና 
በማዴከም እንዯሆነ በማስተማር ጋብቻን ከማዴረግ እና ሌዩ ሌዩ ዒይነት ምግብን ከመመገብ 
መከሌከሌን አስተማሩ፡፡ 4. ከእግዙአብሓር ንዴ አንዴ ነገር መጥቷሌ፤ ቀጥልም ላሊ ነገር 
መጣ፤ እንዯዙሁም የተሇያዩ ነገሮች እየመጡ በመጨረሻ ይህ የሚታየው ዒሇም ተገኘ፡፡ 
ስሇዙህ በዒሇምና በእግዙአብሓር መካከሌ ብዘ ዯረጃዎች ይገኛለ፡፡ 5. ሰው የሚዴነው 
በአዋቂዎች መካከሌ በሚዯረግ ሥርዏትና ወግ ነው ይለ ነበር፡፡  

የመጽሏፌ ቅደስ መዜገበ ቃሊት፣ 1972 ዒ.ም. 



105 

 

አርትኦት ተዯርጎበታሌ፡፡ መጽሏፈ፣ እንዯ ብዘዎቹ 
የመካከሇኛ መን የቤተ-ክርስቲያን አባቶች ጽሐፍች/ 
patrisitic እና መቃቢያን/apocrypha 17፣ እጅጉን አሳባዊ 
ነው፡፡ ግሌጽና ጠንካራ ሥነ-ምግባራዊ ይት ቢኖረውም 
ሥራው በታሪካዊ እዉነታዎች ሊይ ያሌተመሰረተና ሌብ-
ወሇዲዊ ነው፡፡  

 ኢንሳይክልፒዱያ አሜሪካና 
 የ1976 ህትመት፣ ገጽ 247 

 

በመጽሏፈ አወዚጋቢ ባሔሪ ምክንያት፣ ሇ ‹የበርናባስ ወንጌሌ› መጽሏፌ 

ትኩረት የሚሰጡት በጣም ጥቂት ሙስሉሞች ብቻ ናቸው፡፡ እነዙህም ቢሆኑ 

መጽሏፌ ቅደስንና ክርስትናን ስሜታዊ በሆነና ማስረጃ በጎዯሇው መንገዴ 

ሇማጥቃት በብርቱ የሚመኙቱ ናቸው፡፡ በእስሌምና እውቀት የገፈና 

የፌሌስጤምን መሌክአ ምዴርና ታሪክ ጠንቅቀው የሚያውቁ ሁለ ሇዙህ 

መጽሏፌ መሇኮታዊ መሰረት መስጠት በእስሌምና ሊይ ግሌጽና አሳፊሪ ዴርጊት 

መፇጸም እንዯሆነ ይረዲለ፡፡ ‹የበርናባስ ወንጌሌ› መጽሏፌ፣ ቁርአንንና 

በኢየሱስ መን የነበረውን የፌሌስጤም ታሪካዊ ዲራ በጉሌህ ይጻረራሌ፡፡ 

እነዙህ ሌዩነቶች ከዙህ በታች በየፇረጁ ተዲሰዋሌ፡- 

 

ሀ. የመሲሁ ማንነት 

ከበርናባስ መጽሏፌ (ህትመት 1907) ዋነኛ አሊማዎች መካከሌ አንደ 

የመሲህነትን መዕረግ (ስያሜ) ከኢየሱስ ወዯ ነቢዩ ሙሏመዴ ማሻገር ነው፡፡ 

ሆኖም ይህ ሙከራ በውስጣዊም ሆነ ውጪያዊ ማስረጃዎች አንጻር 

የሚያመጣው ግጭት ግሌጽ ነው፡፡ 

  

የሚከተለት መረጃዎች የመጽሏፈ ዯራሲ ‹‹መሲህ›› የሚሇውን ስያሜ 

ከኢየሱስ ሊይ ሇማንሳት ሊዯረገው ጥረት አስረጂዎች ናቸው፡፡ 

 

ገጽ 122፣ ምዕራፌ 96፡ ኢየሱስ እኔ መሲህ አይዯሇሁም አሇ 

ገጽ 123፣ ምዕራፌ 97፡ ሙሏመዴ መሲሁ ነው 

ገጽ 182፣ ምዕራፌ 142፡ መሲሁ ከዲዊት ወይም ከይስሃቅ ር ግንዴ አይዯሇም 
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 መቃቢያን ማሇት  
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ከሊይ ከተገሇጸው መረጃ በተቃራኒው ቁርአን አሌ-መሲህ (መሲሁ) የሚሇውን 

ማዕረግ ከማሪያም ሌጅ ከኢየሱስ በቀር ሇማንም አሇመስጡን በግሌፅ 

ያስነብበናሌ፡፡ መሲህ የሚሇው ሌዩ ስያሜ በቁርአን ውስጥ ነቢዩ ሙሏመዴን 

ጨምሮ ሇማናቸውም ላልች ነቢያት አሌተሰጠም፡፡ የሚከተለትን የቁርአን 

ጥቅሶች እንመሌከት፡- 

 

 እሊንተ የመጽሏፈ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትሇፈ፤ 
በአሊህም ሊይ እውነትን እንጅ አትናገሩ፤ የመርየም [የማሪያም] ሌጅ 
አሌመሲሔ [መሲህ] ዑሳ [ኢየሱስ] የአሊህ መሌክተኛ ወዯ መርየም 
የጣሊት (የኹን) ቃለም ከርሱ የኾነ መንፇስም ብቻ ነዉ፤ … 

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡171 

 

Christ Jesus (Al-Masih Isa) the son of Mary was (no more 
than) an apostle of God, and His Word, which He 
bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him. 

 መሊእክት ያለትን (አስታውስ)፡- መርየም [ማሪያም] ሆይ! አሊህ 
ከእርሱ በሆነው ቃሌ ስሙ አሌመሲህ [መሲህ] ዑሳ [ኢየሱስ] 
የመሪየም ሌጅ በዙህ ዒሇምና በመጨረሻውም ዒሇም የተከበረ 
ከባሇሟልችም በሆነ (ሌጅ) ያበስርሻሌ፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡45 

 

Behold! The angels said: ‚O Mary, God giveth thee glad 
tidings of a Word from Him; his name will be Christ 
Jesus (Al-Masih Isa), the son of Mary, held in honor in 
this world and the hereafter.‛ 

 

ሙስሉሞች ሌክ መጽሏፌ ቅደስ እንዯሚሇው ኢየሱስ ከአብርሃም፣ ይስሃቅና 

ያዕቆብ ር፣ ከነቢዩ ዲዊት ሥር የተገኘ አይሁዲዊ መሲህ እንዯሆነ ያምናለ፡፡ 

‹የበርናባስ ወንጌሌ› ከዙህ እውነት በተቃራኒው መሲሁ ከዲዊት ወይም 

ከይስሃቅ ር ግንዴ አሌተገኘም ማሇቱ በግሌጽ ከሙስሉም እምነት ጋር 

የሚቃረን መሆኑን ያሳየናሌ፡፡ 

 

የበርናባስ መጽሏፌ ዯራሲ በመጽሏፈ ዲር እስከ ዲር ሇኢየሱስ፣ ክርስቶስ 

የሚሌ ስያሜ ሰጥቶ ሲያበቃ መሌሶ ኢየሱስ መሲህ አይዯሇም ብል 

ይከራከራሌ! ክርስቶስ ማሇት መሲህ ማሇት መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡ 
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ሇ. የተዚቡ ጥቅሶችና የባህልች 

ገጽ 5፣ ምዕራፌ 3፡ በዙህ ምዕራፌ ውስጥ፣ ማርያም ያሇምንም ስቃይ ኢየሱስን 

እንዯ ወሇዯች ተጠቅሷሌ፡፡ ቁርአን ግን በተቃራኒው የሚከተሇውን 

ያስነብበናሌ፡- 

 

 ወዱየውኑም አረገችው፤ በርሱም (በሆዴዋ ይዚው) ወዯ ሩቅ ስፌራ 
ገሇሌ አሇች፤ ምጡም ወዯ ንባባዬቱ ግንዴ አስጠጋት፣ ዋ ምኞቴ! 
ምነው ከዙህ በፉት በሞትኩ፤ ተረስቼም የቀረሁ በሆንኩ አሇች፡፡ 

ሱረቱ መሪየም (19)፡22-23 

 

So she conceived him (Jesus), and she retired with him to 
a remote place. And the pains of childbirth drove her to 
the trunk of a palm-tree: She cried (in her anguish): ‚Ah! 
Would that I had died before this!‛ 

 

ገጽ 26፣ ምዕራፌ 23፡ እዙህ ክፌሌ ሊይ ዯግሞ ግዜረት በአዲም እንዯ ተጀመረ 

ይናገራሌ፡፡ ነገር ግን የእስማኤሊውያን ባሔሌም ሆነ መጽሏፌ ቅደስ ይህ 

ስርአት በአብርሃም እና እስማኤሌ ማህበረሰብ ወቅት እንዯ ተጀመረ 

ይናገራለ፡፡ 

 

ገጽ 46፣ ምዕራፌ 35፡ ይህ ምዕራፌ፣ የሰው እንብርት ከሰይጣን አክታ 

መሰራቱን ያስነብበናሌ፡፡ በገጽ 50፣ ምዕራፌ 39 ሊይ ዯግሞ ‹‹የበርናባስ 

ወንጌሌ›› ዯራሲ ውሻ ከሰይጣን አክታ ነው የተፇጠረው ይሇናሌ፡፡ መጽሏፌ 

ቅደስም ሆነ ቁርአን ሰይጣን በሰው ሌጅ አፇጣጠር ውስጥ (የሰውን እንብርት 

ጨምሮ) ዴርሻ እንዯ ነበረው የሚጠቁሙን ነገር የሊቸውም፡፡ በተጨማሪም፣ 

ሁለን ቻይ ፇጣሪ እግዙአብሓር በፌጥረት ሥራው ውስጥ የሰይጣንን እርዲታ 

እንዯማይሻ የበርካታ ሙስሉሞች እምነት እንዯሆነ እርግጠኞች ነን! 

 

ገጽ 51፣ ምዕራፌ 39፡ ይህ ክፌሌ ዯግሞ አዲምና ሓዋን የፖም ፌሬንና በቆልን 

እንዲይበለ እንዯተከሇከለ ያስነብበናሌ፡፡ ነገር ግን ቁርአኑ የሚከተሇውን 

ይሊሌ፡- 
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 አዲም ሆይ! አንተ ከነሚስትህ በገነት ተቀመጥ፤ ከእርሷም 
በፇሇጋችሁት ስፌራ በሰፉው ተመገቡ፤ ግን ይህችን ዚፌ አትቅረቡ፤ 
ከበዯሇኞች ትሆናሊችሁና አሌንም፡፡  

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡35 

O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden; and eat 
of the bountiful things therein as (where and when) ye 
will: but approach not this tree, or ye run into harm and 
transgression. 

 

‹‹ፖም›› እንዲይበሊ ከታዘት የዚፌ ፌሬዎች መካከሌ አንደ ሉሆን ይችሌ 

ይሆናሌ፣ የእህሌ ር የሆነው ‹በቆል› ዚፌ ሊይ አሇመብቀለ ግን እንግዲ ነገር 

ሉሆን አይችሌም! 

 

ገጽ 57፣ ምዕራፌ 44፡ እዙህ ምዕራፌ ሊይ ዯግሞ ሇይስሃቅ ር የተገባው 

የተስፊ ቃሌ ወይም ቃሌ ኪዲን ተሰርዞሌ የሚሌ እናነባሇን፡፡ መጽሏፈ ይህን 

ቢሌም ቁርአን እግዙአብሓር ቃሌ ኪዲንን ከእስማኤሌና ከሩ ጋር ስሇመገባቱ 

ምንም የሚሇው ነገር የሇም፡፡ እንዱህ አይነቱ የተስፊ ቃሌ ወይም ቃሌ ኪዲን 

ከይስሃቅ ማሇትም ከእሥራኤሌ (ከያዕቆብ) እና ሩ ጋር በተያያ ግን በቁርአን 

ውስጥ ተጠቅሶ እናነባሇን፡፡ የሚከተሇውን የቁርአን ጥቅስ እናንብ፡- 

 

 የእሥራኤሌ ሌጆች ሆይ! ያችን በእናንተ ሊይ የሇገስኳትን ጸጋዬን 
አስታውሱ፤ በቃሌ ኪዲኔም ሙለ፤ በቃሌ ኪዲናችሁ እሞሊሇሁና፤ 
እኔንም ብቻ ፌሩ፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡40 

 

O Children of Israel! Call to mind the (special) favor 
which I bestowed upon you, and fulfill your covenant 
with Me as I fulfill My Covenant with you, and fear none 
but Me. 

 

ገጽ 132፣ ምዕራፌ 105፡ ይህ ክፌሌ ስሇ ‹‹ጠኝ›› ሰማያት ሲጠቅስ ቁርአን ግን 

ስሇ ሰባት ሰማያት ብቻ ነው የሚያወራው፡፡ 
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 እርሱ ያ በምዴር ያሇውን ሁለ ሇናንተ የፇጠረ ነው፤ ከዙያም ወዯ 
ሰማይ አሰበ፤ ሰባት ሰማያትም አዯረጋቸው፤ እርሱም በነገሩ ሁለ 
አዋቂ ነው፡፡ 

ሱረቱ አሌ-በቀራህ (2)፡29 

 

Moreover His design comprehended the heavens, for He 
gave order and perfection to the seven firmaments;… 

 

ገጽ 134፣ ምዕራፌ 106፡ በዙህ መጽሏፌ ውስጥ ጀሀነም /ገሃነም (ሲኦሌ)/ 

ሉቋቋሙት በማይችለት የበረድ ግግር ስፌራ ተመስሎሌ፡፡ በርካታዎቹ የቁርአን 

ጥቅሶች ግን ይህን ስፌራ በሚቃጠሌ ነበሌባሌና በተንቀሇቀሇ (በፇሊ) ውሃ 

ይመስለታሌ፡፡ 

 

ገጽ 141፣ ምዕራፌ 112፡ ይህ ክፌሌ ዯግሞ ኢየሱስ እስከ ፌርዴ ቀን ዴረስ ወዯ 

ሰማይ እንዯማያርግ መናገሩን ያስነብበናሌ፡፡ የሚከተሇው የቁርአን ማስረጃ ግን 

በተቃራኒው እንዱህ ይሊሌ፡ 

 

 አሊህም ባሇ ጊዛ (አስታውስ)፤ ዑሳ [ኢየሱስ] ሆይ! እኔ ወዲጂህ ወዯ 
እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዙያም ከካደት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤ እነዙያንም 
የተከተለህን እስከ ትንሣኤ ቀን ዴረስ ከእነዙያ ከካደት በሊይ 
አዴራጊ ነኝ፤ ከዙያም መመሇሻችሁ ወዯኔ ነዉ፤ በርሱ ትሇያዩበትም 
በነበራችሁት ነገር በመካከሊችሁ እፇርዲሇሁ፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡55 

 

Behold! God said: ‚O Jesus! I will take thee and raise thee 
to Myself….‛ 

 

 ይሌቁንስ አሊህ ወዯርሱ አነሳው፤ አሊህም አሸናፉ ጥበበኛ ነው፡፡ 
ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡158 

  

Nay, God raised him up unto Himself; and God is exalted 
in power, Wise. 
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ገጽ 156፣ ምዕራፌ 124፡ እዙህ ክፌሌ ሊይ፣ ዚቡር [መዜሙረ ዲዊት] 

የተሰጠበት ምክንያት ቶራ [የሙሴ መጻሔፌት] ስሇተበረ መሆኑና ኤንጅሌ 

[አዱስ ኪዲን] የተሰጠው ዯግሞ የዚቡር መጽሏፌ በመበረዘ ምክንያት 

እንዯሆነ ተገሌጸሌ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ ይህ አይነቱ የምክንያት ዜርዜር በቁርአኑ ውስጥ አሌተገሇጸም፡፡ 

በታቃራኒው፣ የመጽሏፌ ቅደስ ቅደሳት መጻሔፌት ሇሰው ር ምሪቶችና 

ብርሃኖች እንዯሆኑ ይመሰክርሊቸዋሌ እንጂ፡፡ እነዙህ ቅደሳት መጻሔፌት 

ተበርው ቢሆን ኖሮ ቁርአን ስሇ መጽሏፌ ቅደስ የሚከተሇውን ባሊሇ ነበር፡- 

 

 እነሱም ተውራትንና ኢንጂሌን ከጌታቸው ወዯነሱ የተወረዯውን 
መጽሏፌ ባቋቋሙ (በሰሩበት) ኖሮ ከበሊያቸውና ከእግሮቻቸው ስር 
በተመገቡ ነበር፤ …[በሙሴ መጻሔፌት፣ በወንጌሌ እና ከጌታቸው 
ወዯ እነሱ በወረደ መገሇጦች ጸንተው ቢኖሩ ኖሮ ዯስታን በሁለ 
የሔይወት አቅጣጫ በተሇማመደ ነበር፡፡] 

ሱረቱ አሌ-ማኢዲህ (5)፡66 

 

If only they had stood fast by the Law, the Gospel, and all 
the revelation that was sent to them from their Lord, 
they would have enjoyed happiness from every side. 

 

 እሊንተ ያመናችሁ ሆይ! በአሊህና በመሌክተኛው፣ በዙያም 
በመሌክተኛው፣ ሊይ ባወረዯዉ መጽሏፌ፣ በዙያም ከበፉቱ 
ባወረዯው መጽሏፌ እመኑ [ከቁርአን በፉት በወረደት ቅደሳት 
መጻሔፌት ማሇትም በሙሴ መጻሔፌት፣ በነቢያት መጻሔፌት እና 

በወንጌሌ እመኑ]፤ በአሊህና በመሊእክቱም በመጽሏፍቹም፣ 
በመሌክተኞቹም በመጨረሻዉም ቀን የካዯ ሰው (ከዉነት) የራቀን 
መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ፡፡  

ሱረቱ አሌ-ኒሳእ (4)፡136 

 

O ye who believe! Believe in God and His apostle, and the 
scripture which He hath sent to His apostle and the 
scripture which He sent to them before him. Any who 
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denieth God, His angels, His Books, His Apostles, and the 
Day of Judgment hath gone far, far astray 

 

ገጽ 273፣ምዕራፌ 221፡ በዙህ ክፌሌ ሊይ ዯግሞ ኢየሱስ ‹‹አሌሞትኩም፡፡›› 

ብል ሲናገር ተጠቅሷሌ፡፡ ምንም እንኳ በርካታ ሙስሉሞች የኢየሱስን ሞት 

ቢክደም ቁርአን ይህን ጉዲይ አስመሌክቶ ምንም ግሌጽ ማስረጃ አይሰጥም፡፡ 

ከዙህ በተቃራኒ ግን፣ ቁርአኑ ኢየሱስ ወዯ እግዙአብሓር ከማረጉ በፉት እንዯ 

ሞተ ጠንካራ ማስረጃ ይሰጣሌ፡፡ የሚከተሇውን የቁርአን ማስረጃ 

እንመሌከት፡- 

 

 አሊህም ባሇ ጊዛ (አስታውስ)፤ ዑሳ [ኢያሱስ] ሆይ! እኔ ወዲጂህ ወዯ 
እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዙያም ከካደት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤ እነዙያንም 
የተከተለህን እስከ ትንሣኤ ቀን ዴረስ ከሇዙያ ከካደት በሊይ አዴራጊ 
ነኝ፤ ከዙያም መመሇሻችሁ ወዯኔ ነዉ፤ በርሱ ትሇያዩበትም 
በነበራችሁት ነገር በመካከሊችሁ እፇርዲሇሁ፡፡ 

ሱረቱ አሉ-ዑምራን (3)፡55 

 

Behold! God said, ‚O Jesus, I will take thee and raise thee 
to Myself….‛ 

 

‹‹እኔ ወሳጅህ ወዯ እኔም አንሺህ ነኝ›› የሚሇው አባባሌ አረብኛ አገሊሇጽ 

ታዋፉቅ/tawaffik ሲሆን ትርጓሜውም ‹‹እንዴትሞት አዯርግሃሌሁ፡፡›› ማሇት 

ነው፡፡ ይህ አባባሌ በሱረቱ-አሌ መኢዲህ (5)፡117 አንቀጽ ውስጥ ጥቅም ሊይ 

የዋሇ ሲሆን በዙህም ስፌራ ሊይ ያሇው የቃሌ በቃሌ አረብኛ አገሊሇጽ ትርጉም፣ 

‹‹እንዴሞት ባዯረግኸኝ ጊዛ›› ማሇት ነው፡፡ 

 

ኢየሱስ ወዯ እግዙአብሓር ከማረጉ አስቀዴሞ ስሇ መሞቱ ላሊም አስረጅ 

ጥቅስ አሇ፡፡ በዙህ ክፌሌ ሊይ ኢየሱስ እንዱህ ሲሌ ተጠቅሷሌ፡- 

 

 ሰሊምም በኔ ሊይ ነው፣ በተወሇዴሁ ቀን በምሞትበትም ቀን ሔያው 
ሆኜ በምቀሰቀስበትም ቀን፤ 

ሱረቱ መሪየም (19)፡33 

 

So peace is on me the day I was born, the day that I die, 
and the day that I shall be raised up to life (again)! 
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ቅደስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣ (በኤ. ዩሱፌ አሉ)፣ የግርጌ ማስታወሻ 

ቁጥር 2485 እንዱህ ይሊሌ፣ ‹‹…እርሱ (ኢየሱስ) አሌሞተም ብሇው የሚያምኑ 

ሰዎች ስሇዙህ ጥቅስ አጥብቀው ማሰብ ይኖርባቸዋሌ፡፡›› ስሇዙህ ጉዲይ 

አንስተው በርካታ ሙስሉሞች ምሊሽ ሇመስጠት ሲጥሩ፣ ኢየሱስ የሚሞተው 

ዲግመኛ ወዯ ምዴር ሲመሇስ ነው ብሇው ያስተምራለ፡፡ ይበለ እንጂ ይህ 

አስተምህሮ በቁርአን ውስጥ የሇም!  

 

እዙህ ሊይ ላሊ ጠቃሚ ነጥብ እንመሌከት፡፡ ጉዲዩ መጥምቁ ዮሏንስን 

ይመሇከታሌ፡፡ ሙስሉሞች የሔያ እያለ የሚጠሩት መጥምቁ ዮሏንስ በዙህ 

‹የበርናባስ ወንጌሌ› በሚሰኘው መጽሏፌ ውስጥ ፇጽሞ ያሌተጠቀሰ ሲሆን 

በቁርአንና በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ግን ታሊቅ ስፌራ ተሰጥቶት እናገኛሇን፡፡ 

የሔያ (መጥምቁ ዮሏንስ) ከኢየሱስ ፉት በመሄዴ ስሇ ኢየሱስ መምጣት 

ይመሰክር የነበረ አገሌጋይ ነበር፡፡ የመጥምቁ ዮሏንስ ተቀዲሚ ተሌኮ ዯግሞ 

መሲሁ ኢየሱስ፣ ከእግዙአብሓር ንዴ የተቀባ መሆኑን ማረጋገጥ ነበር፡፡ 

የበርናባስ ዯራሲ ሇምን መጥምቁ ዮሏንስን ከመጽሏፈ ፇፅሞ መዯምሰስ 

እንዯፇሇገ አሁን ፌንትው ብል የሚታይ ይመስሇናሌ፡፡ ይህ ዯራሲ ሙሏመዴን 

መሲህ ሇማዴረግ የመጥምቁ ዮሏንስን አገሌግልት በማስወገዴ፣ ኢየሱስ 

የመጥምቁ ዮሏንስን ቦታ እንዱተካና ‹‹የመሲሁ›› ሙሏመዴ ምስክር ማዴረግ 

ነበረበት፡፡ ከእነዙህ ሁለ ማስረጃዎች በኃሊ ይህ መጽሏፌ ከቁርአን 

ትምህርቶች ጋር የሚጣረስ መሆኑን መገንብ ይኖርብናሌ ብሇን እናምናሇን! 

 

ሏ. የተዚቡ ምሌክዒ ምዴራዊና ታሪካዊ ሁኔታዎች 

ገጽ 22፣ ምዕራፌ 20፡ በዙህ ምዕራፌ ሊይ ‹‹…ኢየሱስ በጀሌባ በመሳፇር የእርሱ 

ከተማ ወዯሆነችው ናዜሬት ተጓ›› የሚሌ ዏረፌተ ነገር እናነባሇን፡፡ እውነታው 

ግን ናዜሬት በዯረቅ መሬት ሊይ የተከተመች ከተማ መሆኗ እንጂ የዙህ 

መጽሏፌ ዯራሲ እንዯሚነግረን የወዯብ ከተማ መሆኗ አይዯሇም፡፡ 

 

ገጽ 23፣ ምዕራፌ 21፡ እዙህ ሊይ ዯግሞ ‹‹ወዯ ቅፌርናሆም በእግሩ ተጓ፡፡›› 

የሚሌ ዏረፌተ ነገር እናነባሇን፡፡ ነገር ግን ቅፌርናሆም በገሉሊ ባሔር የምትገኝ 

የወዯብ ከተማ መሆንዋን ሌብ ይሎሌ፡፡ 

 

ገጽ 116፣ ምዕራፌ 92፡ በዙህ ገጽና ምዕራፌ ሊይ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዯ ሲና 

ተራራ ከወጣ በኃሊ ወዯ ዮርዲኖስ ወንዜ ቀረበ ተብል ተጽፎሌ፡፡ ነገር ግን 

የሲና ተራራ በስተ ግብጽ በኩሌ ባሇው የእሥራኤሌ ክፌሌ የሚገኝ ሲሆን፣ 
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የዮርዲኖስ ወንዜ ዯግሞ በስተ ዮርዲኖስ በኩሌ ባሇው የእሥራኤሌ ክፌሌ 

የሚገኝ ወንዜ ነው፡፡ እነዙህ ሁሇቱ ቦታዎች በጣም የሚራራቁ ቦታዎች ናቸው! 

 

ገጽ 217፣ ምዕራፌ 169፡ በዙህ ምዕራፌ ሊይ፣ ‹‹ሁለ ነገር ፌሬ አዜል 

በሚታይበት የበጋ ወራት ይህ ስፌራ እንዳት ውብ ነው፡፡›› የሚሌ አገሊሇጽ 

ሰፌሮ እናነባሇን፡፡ እርግጥ ነው፣ ይህ አገሊሇጽ እንዯ አውሮፓ ባለ አካባቢዎች 

ሊይ ሲነበብ ትርጉም ይኖረዋሌ፡፡ መሬቱ ክው በሚሌበትና ከሚባሊው ፀሀይ 

የተነሳ ምዴር ፌሬዋን በምትከሇክሌበት በፌሌስጤም የበጋ ወራት አውዴ 

ሲነበብ ግን አባባለ ተቃራኒ ትርጉም ከመስጠት ውጪ ሉሊ አማራጭ 

ሉኖረው አይችሌም፡፡ 

 

ገጽ 4፣ ምዕራፌ 3፡ እዙህ ምዕራፌ ሊይ ዯግሞ፣ ‹‹አናኒያና ሰጲራ ካህናት 

በሆኑበት መንና ፒሊጦስ ዯግሞ ገዢ በሆነበት መን ኢየሱስ ተወሇዯ›› ሲሌ 

ያስነብበናሌ፡፡ ከታሪክ የምንረዲው ዯግሞ፣ ፒሊጦስ ከ26-27 ዒ.ም. በፉት ገዢ 

እንዲሌነበረ ነው፡፡ እዙህ ሊይ፣ ‹‹የበርናባስ መጽሏፌ›› ፒሊጦስን ባሌኖረበት 

መን ገዢ እንዲዯረገው እንመሇከታሇን፡፡ 

 

ገጽ 11፣ ምዕራፌ 12፡ በዙህ ገጽና ምዕራፌ ሊይ ዯግሞ ‹‹ወዯ ቤቱም ሰገነት ሊይ 

ወጣ›› የሚሌ ዏረፌተ ነገር እናነባሇን፡፡ ይሁንና ይህ አባባሌ፣ አውሮፓ ውስጥ 

ንግግሮች በረጃጅም ሰገነቶች ሊይ የሚሰጡበትን የ15ኛውንና 16ኛውን 

መካከሇኛው ክፌሇ መን የሚገሌጥ እንጂ በምኩራቦቻቸው ውስጥ ስብከቶች 

የሚሰጡባቸውን የአይሁዴና ፌሌስጤማውያንን ታሪክ ፇጽሞ አይወክሌም፡፡ 

 

ገጽ 19፣ ምዕራፌ 18፡ በዙህ ክፌሌ ሊይ ዯግሞ፣ 10000 የሚሆኑ ነቢያት 

ኤሌዚቤሌ በተባሇች ሴት መታረዲቸው ተጠቅሷሌ፡፡ ሆኖም ይህ ጉዲይ 

በቅደሳት መጻሔፌትም ሆነ በታሪክ ዴርሳናት ሊይ ፇጽሞ ተጠቅሶ አናነብም፡፡ 

 

ገጽ 41፣ ምዕራፌ 32፡ በዙህ ክፌሌ ሊይ መጽሏፈ የበአሌ ጣኦት አምሌኮ 

በዒሇም ገጽ ሁለ ተንሰራፌቶ እንዯ ነበር ያስነብበናሌ፡፡ ሆኖም ይህንን 

የሚያረጋግጥ ምንም አይነት የአርኪዮልጂ 18 ጥናት ማስረጃ አሌተገኘም፡፡ 

 

                                                 
18

 አርኪዮልጂ፡- በዴሮ መን የነበሩትን ከተሞች፣ ቤቶች፣ ጽሐፍች፣ ሏውሌቶች፣ ማሇትም 
ቅርሶችን በመቆፇር ወይም በመፇሇግ የጥንት ታሪኮችን የሚያጠና ጥበብ ነው፡፡ 
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ገጽ 82፣ ምዕራፌ 65፡ በዙህ ገጽና ምዕራፌ ሊይ ዯግሞ የመዋኛ ገንዲን 

ሇመጥቀስ ፕሮባቲካ (probatica) የተሰኘ ቃሌ ጥቅም ሊይ ውል እናገኛሇን፡፡ 

ሆኖም ይህ ቃሌ የግሪክ ሆኖ ከኢየሩሳላም ዯጆች መካከሌ አንደ ሇሆነውን 

‹‹የበጎች በር›› ስያሜ የዋሇ ነው፡፡ 

 

ገጽ 115፣ ምዕራፌ 91፡ በዙህ ክፌሌ ሊይ 600000 የሚዯርሱ የሮም 

ወታዯሮች ሚዜፔህ (Mizpeh) በተሰኘች ትንሽ መንዯር ውስጥ ተከማችተው 

እንዯ ነበረ ተገሌጸሌ፡፡ እንዱህ አይነቱ ነገር ከፌተኛ ግነት ከመሆኑ 

በተጨማሪ በሮም የታሪክ መዚግብት ሊይ የማይገኝ ታሪክም ጭምር ነው፡፡ 

 

ገጽ 130፣ ምዕራፌ 103፡ ‹‹መርከበኛ›› እና ‹‹መርከብ›› የሚለት ቃሊት በዙህ 

መጽሏፌ ውስጥ የተጠቀሱ ሲሆን እነዙህ ቃሊት ኢየሱስ አገሌግልቱን 

ይፇጽምበት በነበረበት መን በፌሌስጤም አካባቢ የተሇመደ ቃሊት 

አሌነበሩም፡፡ እነዙህ ቃሊት ይበሌጥ የመካከሇኛውን መን የስፔን እና 

የጣሌያን አካባቢዎች የሚገሌጹ ናቸው፡፡ 

 

ገጽ 185፣ ምዕራፌ 145፡ በዙህ ምዕራፌ ሊይ በነቢዩ ኤሌያስ መን 17000 

የሚሆኑ ፇሪሳውያን መኖራቸው ተገሌጸሌ፡፡ እውነታው ግን ፇሪሳውያን 

ከክርስቶስ ሌዯት በፉት እስከ 200 ዒመት ዒሇም፣ የአይሁዴ መቃቢያን መን 

ዴረስ ያሌነበሩ ሰዎች ናቸው፡፡ ኤሉያስ ዯግሞ ከዙህ መን 700 አመት በፉት፣ 

ከክርስቶስ ሌዯት በፉት በ900 ዒ.ዒ. የኖረ ነቢይ ነበር፡፡ 

 

ገጽ 196፣ ምዕራፌ 152፡ እዙህ ምዕራፌ ሊይ ዯግሞ ‹‹ወይን ከመሞሊታቸው 

በፉት ሇመታጠብ እንዯተዯረዯሩ፣ ከእንጨት እንዯተሰሩ የአሌኮሌ መጠጥ 

በርሜልች፣ ወታዯሮች በዜግታ ሲያሌፈ…›› የሚሌ አገሊሇጽ ጥቅም ሊይ 

ውሎሌ፡፡ ሆኖም ግን በኢየሱስ የአገሌግልት መን ከእንጨት የተሰሩ 

በርሜልች የተሇመደ አሌነበሩም፡፡ የዚን መን ብቻ ሳይሆን አሁን ዴረስ 

በእነዙህ ስፌራዎች የወይን ማስቀመጫዎች ከእንስሳ ቆዲ እንጂ ከእንጨት 

በርሜልች አይሰሩም፡፡ ከእንጨት የተሰሩ የወይን በርሜልች፣ በወቅቱ ወዯ 

ላሊ የዒሇም ክፌሌ ሳይቀር ይሊኩ የነበረበትን የመካከሇኛ መን አውሮፓ 

ታሪክን የሚገሌጽ ነው፡፡ 
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ገጽ 262፣ ምዕራፌ 214፡ በዙህ ገጽና ምዕራፌ ሊይ ዯግሞ ‹‹30 የወርቅ 

ቁራጮች›› የሚሌ አገሊሇጽ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ ነገር ግን በኢየሱስ መን 

የፌሌስጤም ገንብ የብር ቁራጮች ነበሩ፡፡ 

 

ማጠቃሇያ፡- ከተሰጡት በርካታ ማስረጃዎች በመነሳት ሙስሉሞችም ሆኑ 

ክርስቲያኖች ይህ ‹የበርናባስ ወንጌሌ› የተሰኘው መጽሏፌ መሇኮታዊ መነሻ 

እንዯላሇው ሉያውቁ ይገባሌ፡፡ ሁለም ማስረጃዎች የሚጠቁሙት ይህ 

መጽሏፌ በአውሮፓ ውስጥ ምናሌባትም በመካከሇኛው መን ወቅት 

ክርስትናን ሇማጥቃት ይውሌ ንዴ በአንዴ ግሇሰብ የተቀነባበረ የፇጠራ ሥራ 

መሆኑን ነው፡፡ አንዲንዴ ተመራማሪዎች ‹የበርናባስ ወንጌሌ› መጽሏፌ 

እስሌምና በክርስቲያኖች አማካኝነት ከስፔን በመወገደ ያነ፣ በዙህም 

ምክንያት ሙሏመዴን ከኢየሱስ በሊይ ሇመሳሌ በሞከረ የስፔን ወይም 

የጣሌያን ስረ መሠረት ባሇው ግሇሰብ የተጻፇ መጽሏፌ ሉሆን እንዯሚችሌ 

ያስባለ፡፡ ይህ ሉታመን የማይችሌ የፇጠራ ሥራ እውነትን በሚሹ ሰዎች 

በማስረጃ በተዯገፇ መሌኩ እየተጋሇጠ ነው፣ እውነት ሁሌ ጊዛ ታሸንፊሇችና! 
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አባሪዎች 
 

እስሊማዊ ስያሜዎች /ስሞች/ አባባልች 

 

1. ሰሊምታ፡- ሰሊም ሊንተ(ቺ) ይሁን-- አስ-ሰሊም አላይኩም 

 ምሊሽ፡- ሊንተም (ቺም) ሰሊም ይሁን-- ዋ አላይኩም አስ-ሰሊም 

2. እግዙአብሓር - አሊህ (አሌ-ኢሊህ)፣ አሌ (መስተዋዴዴ) ሲሆን ኢሊህ 

(አምሊክ) ማሇት ነው፡፡ 

3. ታሊቁ አምሊክ - አሊህ ታአሊ (Ta’ala) 

4. የከበረውና የተወዯሰው እግዙአብሓር-- አሊህ ሱብሃናሁ ዋ ታአሊ ወይም 

አሊህ (SWT) 

5. እግዙአብሓር (ከማናቸውም ነገሮች በሊይ) ታሊቅ ነው - አሊህ -ኡ አክበር 

6. በእግዙአብሓር ስም - ቢስሚሊህ 

7. እጅግ በጣም ሩህሩህ፣ በጣም አዚኝ በሆነው በእግዙአብሓር ስም - 

ቢስሚሊህ - ኢር ራህማን - ኢር ራሂም 

8. እግዙአብሓር ይመስገን (ሃላለያ) - አሌ-ሃምደሉሊህ 

9. የሰማይና የምዴር (አፅናፇ ዒሇም) ጌታ - ራብ-አሌ አሇሚን 

10. መሲሁ ኢየሱስ -- ዑሳ አሌ-መሲህ 

11. አብርሃም (ሰሊም ሇእርሱ ይሁን ወይም በምህፃረ ቃሌ Pbuh) - ኢብራሂም 

(አሊኢሂ አስ- ሰሊም ወይም [ኤ፡])  

12. ይስሃቅና ያዕቆብ - ኢሻቅ [ኤ፡] እና ያቁብ [a፡]  

13. እስማኤሌ - ኢሽማኤሌ [a፡] 

14. ሙሴና አሮን - ሙሳ [a፡] እና ሀሩን [a፡] 

15. ዲዊትና ሰሇሞን - ዲውዴ [a፡] እና ሱሇይማን [a፡] 

16. መጥምቁ ዮሏንስ - ያሀ [a፡] 

17. ነቢይ - ናቢ 

18 ማሪያም - መርያም [a፡] 

19. ገብርኤሌ (የመንፇስ ቅደስ መሌዕክተኛ) - ጂብሪሌ ወይም ሩህ -ኡሌ ቁዲስ 

20. ሙሏመዴ (ሰሊምና በረከት በእርሱ ሊይ ይሁን) -- ሙሏመዴ (ሳሊሊሁ 

አሊኢ ዋ አስ - ሰሊም) ወይም ሙሏመዴ [s፡]  

21. መጽሏፌ ቅደስ - አሌ-ኪታብ- አሌ ሙቃዲስ 

22. የሙሴ መጻሔፌት (ቶራ) - አሌ-ታውራት 

23. የዲዊት መዜሙሮች - አሌ-ዚቡር 

24. አዱስ ኪዲን (ወንጌሌ) - ኢንጂሌ (ሻሪፌ) 
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25. የነቢያት መጻሔፌት - ሱሁፌ - ኡን ነቢይን 

26. ኢየሩሳላም - አሌ ቃዲስ 

27. የእስሌምና ሃማኖታዊ ሔግ - ሸሪአ 
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የመጽሏፌ ቅደሳዊው ባሔሌ እና የእስሌምና ባሔሌ ምስስልሸ 
 

መጽሏፌ ቅደሳዊ፣ ሃይማኖታዊ ሌማድች 

 

1. ሰሊም ሊንተ (ሇአንቺ) ይሁን ብል ሰሊምታ መስጠት - ለቃስ 10፡5 

2. ከአምሌኮ በፉት እጅና እግር መታጠብ - ፀአት 40፡31፣32 

3. ጫማ ማውሇቅ - ፀአት 3፡5 

4. በፀልት ወቅት መስገዴ - መዜሙር 95፡6 

5. የእንስሳት መሥዋዕት (ፊሲካ) - ዲግም 16፡1-6 

6. ወዯኢየሩሳላም የሚዯረግ መንፇሳዊ ጉዝ - የሏዋሪያት ሥራ 8፣26-28 

7. በአምሌኮ ወቅት የሴቶች ራስን መከናነብ 1ቆሮንቶስ 11፡5፣6 

8. ግዜረት - ለቃስ 2፡21 

9. በበኩር ሌዯት ወቅት መሥዋዕት መቅረብ - ለቃስ 2፡24 

10. ረዥም ፆም - ፀአት 34፡28፤ 1ነገሥት 19፡8፤ ማቴዎስ 4፡2 

11.  የአሳማ ሥጋ ከመብሊት መቆጠብ - ላዋዊያን 11፡7 

 

እስሊማዊ ሌምምድች 

 

1. ሰሊምታ - አስ-ሰሊሙ አሇይኩም (ሰሊም ሊንተ(ች) ይሁን) 

2. እጅና ፉትን መታጠብ (መንጻት) - ውደ 

3. በመስጂዴ ጫማ ማውሇቅ 

4. በፀልት ወቅት መስገዴ - ሳጅዲ 

5. የእንስሳት መሥዋዕት የማቅረብ ክብረ በአሌ - ኢዴ-አሌ አዴአ /ኢዴ-አሌ 

ቁርባን/ 

6. መንፇሳዊ ጉዝ ወዯ መካ - ሃጅ 

7. ሴቶች ራሳቸውን መከናነብ 

8. ግዜረት - ኪሂጣን 

9. በሔፃን ሌጅ ሌዯት ወቅት መሥዋዕት ማቅረብ - አኪካ 

10.  በረሞዲን ወቅት ሇ30 ቀናት መፆም - ሳኡም 

11.  ሙስሉሞች የአሳማ ሥጋን ከመብሊት መቆጠብ 
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የተርጓሚው ብልጎች 

http://islam-in-ethiopia.blogspot.com 
http://decipling-believers.blogspot.com 
http://teachings-of-orthodox-church.blogspot.com 
http://bible-question-and-answer.blogspot.com 
http://children-bible-lessons.blogspot.com/ 
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