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Andry iorenan'ny finoana
AMIN'NY ANARAN'NY TOMPO ALLAH ILAY BE INDRAFO SY BE
FIHANTRANA

FANOLORANA
Dera sy voninahitra ho an'Ilay avo, Allah Soubhana hou oata'ala,
izay nahary ny zanako'olombelona sy ny vazimba mba hanompo azy
ary izy irery ihany no mendrika hotompoina, tsy nateraka izy ary tsy
niteraka, ary mitsangana ho vavolombelona aho ary manaiky marina
am-po sy am-bava fa i Mouhammad dia andevony no sady
mpaminaniny ary irany, tsodranon'i Allah anie ho azy.
Niezaka izahay nandika an'ity boky izay atao hoe: Andry
iorenan'ny finoana ity amin'ny teny Malagasy mba hanazava amin'ny
vahoaka Malagasy fa tsy feno ny finoan'ny Mpino anakiray raha tsy
feno aminy ireo andry iorenan'ny finoana ireo ary famporisihana izy
ireo hiala amin'ny haizina:anisan'izany ny fangatahana amin'ny olona
maty, ny fanompoan-tsampy, ny filazana fa manan-janaka Allah ary
hitarika izy ireo ho amin'ny finona tena marina dia ny finoana islam sy
ny fanompoana tena marina dia ny fanompoana Allah tokana izay tsy
niteraka sy tsy nateraka ary tsy misy mpikambana aminy.
Niteny Tompo Allah manao hoe: "Tsy nodidianay izy ireo afa tsy
ny hoe hanompo Alla tokana ".
Mbola niteny Ilay Avo manao hoe: "Tsy namboariko ny vazimba
sy ny zanak'olombelona afa tsy hoe hanompo ahy ".
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:"Tsy nalefanay ianao (ry
Mouhammad) afa tsy hoe ho indrafon'izao tontolo izao ".
Midika ity andininy farany ity fa i Mpaminany Mouhammad (tsodranon'i Allah anie ho azy) dia Mpaminany sy iraka ho an'ny
zanak'olombelona rehetra tsy ankanavaka.
Koa eto ny tenako dia maneho ny fisaorana eram-po sy erantsaina ireo Tompon'Andraikitra ao amin'ny Oniversite Islamika eto
Madina amin'ny ezaka lehibe vitan'izy ireo amin'ny fanaparitahana ny
finoana tena marina sy fampandrosoana ny Islamo.
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Andriamanitra anie hanalava ny andro iainan'izy ireo
amin'ny fahasalamana sy fahasambarana ary hanome azy
ireo ny fiadanana eto an-tany
sy ny Paradisa amin'ny
andro farany. ANDRY IORENAN'NY FINOANA
Amin'ny anaran'i Tompo Allah ilay be indrafo sy be
fihantrana
Dera sy fihobiana ho an'i Allah irery ary tso-drano sy
fandriampahalemana anie ho ani'ilay tsy misy mpaminany ny
aoriany, Mpaminaninay Mouhammad ben Abdillah tso-dranon'i
Allah anie ho azy sy ny fianakaviany ary ireo mpiara-dia aminy.
Ary manaraka :
Marina fa ny fanaparitahana ny fahalalana ara-tsilamo dia
manana fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny fanazavana ny
fahamarinan'ny Islam sy ny fametrahana ireo tohana amin'ny
fiovana ary ireo fomba fanarenana ny vahoaka rehetra.
Ary ity tanjona fototra (tsara indrindra) ity dia
niazakazahan'ny Oniversite Islamika ny fampiharana azy amin'ny
alalan'ny fampielezan-kevitra sy ny fampianarana. Mba ho
fandraisana anjara amin'ny fampiharana an'izany dia nitsanga ny
Foto-pikarohana ara-pahalalana eo amin'ny Oniversite amin'ny
alalan'ny fametrahana lamina sy ny fanomanana ireo karazana
anton'asa ara –pahalalana misy tanjona; ary an'isan'izany ireo
fianarana mendrika amin'ny Islam sy ny hatsarany ary ny
fanaparitahana azy;Ny hiarovana amin'izany dia ny fitsinjovana
ireo taranaka mandimby silamo amin'ny alalan'ny fahalalana
itokisana, ny tena marina amin'ny silamo sy ny foto-pinoany ary
ireo lalanany.
Ary ity fianarana mikasika ny andry iorenan'ny finoana ity
dia anisan'ny programan'ny foto-pahalalana,izay hoe niatrehan'ny
sasany amin'ireo mpiandraikitra ao amin'ny hetsika ara-
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pampianarana ao amin'ny Oniversite amin'ny fanoratana ny
lohateny, avy eo nodinihin'ny masoivoho ara-pahalalana
(sampana) ao amin'ny Oniversite amin'ny fandinihina izay
nisoratan'izy ireo, ny famenoana ny tsy ampy ary ny famoahana
azy amin'ny endrika mety miaraka amin'ny fitsimbinana amin'ny
famatorana
iarahan'ny fiarovana amin'ny famatorana ireo
raharaha ara-pahalalana amin'ny alalan'ny porofo avy amin'ny
boky masina (Coran) sy avy amin'ny fomba amam-panaon'ny
Mpaminany.
Miaro mafy ny foto-pikarohana,mandritra an'ity fianarana
ity,amin'ny fametrahana taranaka Islam manerana ny tontolo
Islamika mba ahatongavana amin'ny fahalalana ara-pinoana misy
tombotsoa, noho ny anton'izany no nitsanganany amin'ny
fandikana ireo fahalalana ara-pinoana ireo amin'ny teny maro
eran'izao tontolo izao sy ny fanaparitahana ary ny fiantohana azy
amin'ny chaine (reseau) ny fahalalana eran-tany.
Ity dia angatahintsika amin'ny Ilay avo mba hanome
valisoa ny fanjakan' Andrinan'ny Arabia Saoudita ny valisoa
tsara indrindra ary hamaly soa ireo ezaka lehibe natolony
tamin'ny fikarakarana ny Islam ny fanaparitahana azy,ny
fiarovana ny tanindrazana ary amin'ny fampiantranoan'ny
Oniversite an'izany amin'ny alalan'ireo tosika ary ny fitsimbinana
avy amin'izany.
Ary mangataka amin'i Allah izay mpizara ny reziky sy Avo
indrindra mba hampisy tombotsoa an'ity fianarana ity ary
hankasitraka amin'ny famoahana ireo vinavinan'asa ny fotopahalalana sisa noho ny fanomezany sy ny fahamasinany,tahaky
ny angatahintsika amin'Ilay avo mba hankasitraka ary hametraka
antsika ho an'isan'ireo mpanao fampielazan-kevitra voahitsy ary
mpanohana ny fahamarinana.
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Ary tso-dranon'i Allah ho ani'ilay andevony sy ny irany, i
mpaminany Mouhammad sy ho an'ny fianakaviany ary ireo
mpiara-dia aminy miaraka amin'ny fandriam-pahalemana.

5
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

ANDRY IORENAN'NY FINOANA
Izy io dia finoana Allah, ireo anjeliny, ireo bokiny,ireo irany, ny
andro farany, ary ny lahatra tsara sy ny ratsy.
Niteny Tompo Allah manao hoe:
 ﻣ ﻦ:{ ]ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮةﲔﺒِـﻴﺍﻟﻨﺍﻟْﻜِﺘَــﺎﺏِ ﻭﻭ

ِﻼﺋِﻜَـﺔﺍﻟْﻤﻡِ ﺍﻟْــﺂﺧِﺮِ ﻭـﻮﺍﻟْﻴ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪِ ﻭـﻦ ﺁﻣـﻦ ﻣ ﺍﻟْﺒِـﺮﻟَﻜِـﻦ}ﻭ
.[١٧٧اﻵﯾﺔ

Izay adika manao hoe: "nefa ny tsara kosa ho an'izay nino an'i
Allah, ny andro farany, ireo anjely, sy ny boky masina (coran)
ary ireo mpaminany ". (Sourate al-bakara, and: 177)
Mbola niteny ihany koa i Tompo Allah manao hoe:

ﻦـﻴﻕُ ﺑـﻠِﻪِ ﻻ ﻧُﻔَـﺮﺳﺭﻛُﺘُﺒِﻪِ ﻭﻼﺋِﻜَﺘِﻪِ ﻭﻣ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻦ ﻛُﻞﱞ ﺁﻣﻮﻥﻣِﻨﺆﺍﻟْﻤﻪِ ﻭﺑ ﺭﻪِ ﻣِﻦﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴﻮﻝُ ﺑِﻤﺳ ﺍﻟﺮﻦ}ﺁﻣ

.[٢٨٥:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺼِﲑ ﺍﻟْﻤﻚﺇِﻟَﻴﺎ ﻭﻨﺑ ﺭﺍﻧَﻚﺎ ﻏُﻔْﺮﻨﺃَﻃَﻌﺎ ﻭﻨﻤِﻌﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳﻠِﻪِ ﻭﺳ ﺭﺪٍ ﻣِﻦﺃَﺣ

Izay adika manao hoe: "nino ilay iraka amin'izay nampidinina
aminy avy amin'ny Tompony sy ireo mpino. Ireo rehetra ireo dia
nino an' i Allah, sy ireo Anjely,sy ireo bokiny ary ireo irany. Tsy
navahanay ny iray amin'ireo irany Ary niteny izy ireo henonay
izany ary ankatoavinay ny famelan-keloky ny Tompo ary aminao
anie no hizoranay". (Sourat al-bakara, and: 285)
Mbola niteny Tompo Allah:

.[٤٩:ﺭٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﺑِﻘَﺪﺎﻩﻠَﻘْﻨﺀٍ ﺧﻲ}ﺇِﻧﱠﺎ ﻛُﻞﱠ ﺷ
Izay adika manao hoe: " Marina fa namboarinay ny zava-drehetra
amin'ny lahatrany ". (Sourat al-kamar,and: 49)
Ary niteny Ilay mahafatoky, tso-dranon'Allah anie ho azy hoe :
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 ))ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺆ ﻣﻦ ﺑﺎ ﷲ ﻭﻣﻼ ﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ:-ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ –ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe: "Ny finoana dia ny finoanao ny Allah,ireo
anjeliny,ireo bokiny,ireo irany sy andro farany ary ny finoanao
ny lahatra,tsara aminy sy ny ratsy aminy". (Navoaky ny
Mouslim)
Ary ny atao hoe: Finoana
"Izy io dia teny avoaky ny vava (lela) sy ny finoana am-po ary ny
asa ety ivelany, mitombo eo amin'ny fahendrena ary mihena kosa
eo amin'ny fahotana.
Niteny ilay avo manao hoe:

ﻬِـﻢﺑﻠَـﻰ ﺭﻋﺎﻧـﺎً ﻭ ﺇِﳝـﻢﺗْﻬ ﺯَﺍﺩﺎﺗُﻪ ﺁﻳﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﺖﺇِﺫَﺍ ﺗُﻠِﻴ ﻭﻢﻬ ﻗُﻠُﻮﺑﺟِﻠَﺖ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇِﺫَﺍ ﺫُﻛِﺮ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻮﻥﻣِﻨﺆﺎ ﺍﻟْﻤ}ﺇِﻧﱠﻤ
ـﺎﺕﺟﺭ ﺩـﻢﻘّـﺎً ﻟَﻬ ﺣـﻮﻥﻣِﻨﺆ ﺍﻟْﻤـﻢ ﻫ * ﺃُﻭﻟَﺌِـﻚﻔِﻘُـﻮﻥﻨ ﻳﻢﺎﻫﺯَﻗْﻨﺎ ﺭﻣِﻤ ﻭﻼﺓ ﺍﻟﺼﻮﻥﻘِﻴﻤ ﻳ * ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻛﱠﻠُﻮﻥﺘَﻮﻳ

.[٤-٢:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎلﺭِﺯْﻕٌ ﻛَﺮِﻳﻢ ﻭﺓﻐْﻔِﺮﻣ ﻭﻬِﻢﺑ ﺭﺪﻋِﻨ

Izay adika manao hoe: " Marina fa ireo mpino marina izay
hoe,rehefa mahatsiaro an'i Allah dia matahoatra ny fon'izy ireo
ary rehefa vakina amin'izy ireo ny andininy amin'ny boky masina
dia mitombo mafy mihitsy ny finoan'izy ireo,ary amin'ny Tompo
Allah no ametrahan'izy ireo ny fitokisana. ireo izay
manatanteraka ny fivavahana (soalat) ary mamoaka ireo reziky
nomenay azy ireo.Ireny no mpino marina,ho azy ireo ny anjara
toerana ambony eo amin'ny tompon'Izy ireo sy famelankeloka
ary riziky (fanomezana) tsara ".
Ary niteny Ilay Avo manao hoe:

ﻌِﻴــﺪﺍً{ ]ﺳ ﻮرة ﺿَ ـﻞﱠ ﺿَــﻼﻻ ﺑﻡِ ﺍﻟْــﺂﺧِﺮِ ﻓَﻘَـﺪ ـﻮﺍﻟْﻴ ـﻠِﻪِ ﻭﺳﺭﻛُﺘُﺒِـﻪِ ﻭﻼﺋِﻜَﺘِ ـﻪِ ﻭﻣ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ـﻪِ ﻭﻜْﻔُ ـﺮ ﻳـﻦﻣ}ﻭ
.[١٣٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﻨﺴﺎء
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Izay adika manao hoe: "ary izay mikomy amin'i Allah, amin'ireo
anjeliny,amin'ireo bokiny sy amin'ireo irany ary amin'ny andro
farany dia efa very amin'ny fahaverezana lavitra indrindra ".
[Sourat al-nissa and: 136]
Fa ny finoana dia mety ho am-bava:tahaky ny fahatsiarovana ny
Allah,ny fangatahana,ny fampirisihana amin'ny fanaovana soa sy
ny fisakanana amin'ny fanaovana ratsy, ny famakina kor'an ary
ireo mitovitovy amin'izany,mety ho am-po sahala ny finoana
maha tokana ny Allah amin'ny fiheverana fa izy no mahalala
izao rehetra izao amin'ny fiheverana fa tokony ho azy irery ny
fanompoana, ireo anarany ary toetrany tahak'izany koa ny maha
tsy maintsy ny anompoana azy irery tsy misy mitambatra aminy
miaraka amin' izany ny fidiran'ireo finiavana ary ireo tanjona
(fikasana),sahala amin'ny fidiran'ny antsoina hoe finoana dia ireo
asan'ny fo, anisan'izany ny fitiavana an'i Allah ,ny fatahorana an'i
Allah,ny fiverenenena aminy, ny fitokisana azy, sns sns. Ary
miditra amin'ny antsoina hoe asa ivelany: tahaky ny fivavahana
in-dimy isan'andro,ny fifehezam-bava (Ramadan) sy ireo andry
iorenan'ny Islam sisa, ny ady masina amin'ny foto ny Allah ary
ny fitadiavana fahaizana (fahalalana) sns sns .
Hoy Tompo Allah manao hoe:

.[٢ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺎﻧﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﺇِﳝﻢﺗْﻬ ﺯَﺍﺩﺎﺗُﻪ ﺁﻳﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﺖﺇِﺫَﺍ ﺗُﻠِﻴ}ﻭ
Izay adika manao hoe: "Rehefa vakina amin'izy ireo ny teny
masiny dia ampiakariny be mihitsy ny finoan'izy ireo ".[Sourat
al-anfal, and: 2]
Ary niteny ilay avo manao hoe:

.[٤ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺎﻧﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢﻭﺍ ﺇِﳝﺍﺩﺩﺰ ﻟِﻴﻣِﻨِﲔﺆﺔَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟْﻤﻜِﻴﻨﻝَ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃَﻧْﺰﻮ}ﻫ
Izay adika manao hoe : " Izy izay nampidina ny fandriampahalemana anatiny (na fitonian-tsaina) amin'ny fon'ireo mpino
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mba hahafahan'izy ireo mampiakatra ny finoana amin'ny
finoan'izy ireo ".[Sourat al-fath, and: 4]
Ary ny finoana dia miakatra arakaraky ny fiakaran'ireo
fahendren'ilay andevo sy ny fanakakaizany ny Tompo Allah ,ary
mihena arakaraky ny fihenan'ny fahendreny sy ny fanakakaizany
sahala amin'ny faotana izay misy fiatraikany aminy,raha ohatra
moa fampitambarana Tompo Allah amin'ny zavatra hafa ilay izy
dia midika fa lehibe indrindra na fikomianao aminy koa dia
mandrava ny fiandohan'ny finoanao ara-dalana ary manimba azy,
ary raha ohatra kosa tsy anatin'izany dia manimba ny tsy maintsy
mahatanteraka azy na mahafeno azy na manakorontana ny
fahatoniany ary mampihena azy ihany koa.
Niteny Ilay Avo manao hoe:
.[٤٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺎﺀﺸ ﻳﻦ ﻟِﻤ ﺫَﻟِﻚﻭﻥﺎ ﺩ ﻣﻐْﻔِﺮﻙَ ﺑِﻪِ ﻭﻳﺮﺸ ﻳ ﺃَﻥﻐْﻔِﺮ ﻻ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪ}ﺇِﻥ
Izay adika manao hoe:" Marina fa i Allah dia tsy mamela
heloka ho an'izay manambatra azy amin'ny zavatra hafa ary
mamela heloka kosa izy amin'ny zavatra hafa ankoatra izany ho
an'izay tiany ". (Sourat al-nissa,and: 48)
Mbola niteny koa ilay avo manao hoe:
.[٧٤ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ

{ﻼﻣِﻬِﻢ ﺇِﺳﺪﻌﻭﺍ ﺑﻛَﻔَﺮﺔَ ﺍﻟْﻜُﻔْﺮِ ﻭ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻛَﻠِﻤﻟَﻘَﺪﺎ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻭ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻣﺤﻠِﻔُﻮﻥ
 }ﻳ

Izay adika manao hoe:" Mifanta amin'ny Allah izy ireo amin'ny
teny izay notenen'izy ireo ary izy ireo niteny teny fikomiana ary
nikomy aorian'ny fidiran'izy ireo tamin'ny finoana Islam ".
[Sourat al-taobat, and: 74]
Ary niteny Ilay mahafatoky, tso-dranon'Allah anie ho azy,hoe:

 ))ﻻ ﻳﺰﱐ ﺍﻟﺰﺍﱐ ﺣﲔ ﻳﺰﱐ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ:-ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ –ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺣﲔ ﻳﺴﺮﻕ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳊﻤﺮ ﺣﲔ ﺷﺮﺑﺒﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
9
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Izay adika manao hoe :" Tsy nijanga ny mpijanga anakiray
amin'ny fotoana izy nijanga ary izy mpino,ary tsy nangalatra ny
mpangalatra anakiray amin'ny fotoana izy nangalatra ary izy
mpino,ary tsy misotro divay amin'ny fotoana hisotroany azy ary
izy mpino ".
(Navoaky ny Boukhary sy Mouslim)
Ny tia holazain'ity hadith ity dia hoe: rahefa manao ireo fahotana
ireo ny mpino anakiray dia midika fa nihena ny finoany ,fa tsy
nampivoaka izy amin'ny finoana izany,ary izy indray dia
voasazy amin'ireo fahotana vitany ireo,raha nanao an'izany izy.
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ANDRY VOALOHANY: NY FINOANA NY
ALLAH.
1) Fanamarinana azy

Amarinina io finoana ny Allah araky izao manaraka izao :
Voalohany : ny finoana fa amin'ity tontolo ity dia Tompo tokana,
izay mitokana ny fihariany,ny fanjakany,ny fandrindrany,ny
fitantanany,ny famelomany sy ny famonoany,ny tombotsoa sy
ny fatiantoka,tsy misy tompo mitovy aminy, manao irery
arak'izay tiany ary mitsara arak'izay tadiaviny manatanjaka izay
tiany ary mampalemy izay tiany ampelatanany ny fanjakan'ny
lanitra sy ny tany,ary izy no ambonin'ny zavatra rehetra no
mpandahatra ary mahafantatra ny zava-drehetra,manakarena tsy
misy mitovy aminy,azy ny didy rehetra ary am-pelatanany ny
hatsarana rehetra,tsy misy mpanampy izy amin'ny asa rehetra
ataony ary tsy misy mandresy azy amin'ny didiny,mifanohitra
amin'izany ny zavaboary rehetra anisan'izany ireo anjely
zanak'olombelona ary ireo vazimba dia andevony avokoa,tsy
misy mivoaka amin'ny fanjakany sy ny fahefany ary ny filany,
doka anie ho azy.Ary ireo asany dia tsy tafiditra anatin'ny
faneriterena,ary tsy maneritery azy ireo ny isa (tsy voatanisa izy
ireo)ary ireo rehetra ireo dia zo voatokana ho azy irery tsy misy
mpikambana aminy tsy misy mendrika an'izany ny tsirairay
ankoatrany,ary tsy mety ny fiantohana an'izany ary fanamarinana
zavatra mikasik'izany ankoatran'i Allah.
Niteny ilay avo manao hoe:
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ـﻞَ ﻟَﻜُـﻢﻌ * ﺍﻟﱠـﺬِﻱ ﺟ ﺗَﺘﱠﻘُـﻮﻥﻠﱠﻜُـﻢ ﻟَﻌﻠِﻜُﻢ ﻗَـﺒ ﻣِـﻦﺍﻟﱠـﺬِﻳﻦ ﻭﻠَﻘَﻜُﻢ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺧﻜُﻢﺑﻭﺍ ﺭﺪﺒ ﺍﻋﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃَﻳ}ﻳ

{ ]ﺳ ﻮرةﺍﺕِ ﺭِﺯْﻗـﺎً ﻟَﻜُـﻢـﺮ ﺍﻟ ﱠﺜﻤ ﺑِـﻪِ ﻣِـﻦﺝﺮ ﻓَ َﺄﺧﺎﺀﺎﺀِ ﻣﻤ ﺍﻟﺴﻝَ ﻣِﻦﺃَﻧْﺰ ﻭﺎﺀ ﺑِﻨﺎﺀﻤﺍﻟﺴﺍﺷﺎً ﻭ ﻓِﺮﺽﺍﻟْﺄَﺭ
.[٢٢ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﺒﻘﺮة
Izay adika manao hoe:'" Oh ianareo zanak'olombelona,
tompoinareo ny tomponareo izay nanamboatra anareo ary ireo
izay talohanareo angahangaha hanana fatahorana ianareo,izay
nanamboatra ny tany o fandrianareo sy ny lanitra ho tafonareo
ary nampidina avy amin'ny lanitra rano ka navoakany avy
amin'izany ireo vokatra mba ho rezikinareo ". [Sourat albakara,and: 22]
Ary mbola niteny ilay avo manao hoe:

ـﻦﺗُـﺬِﻝﱡ ﻣ ﻭﺎﺀ ﺗَـﺸـﻦ ﻣﺗُﻌِـﺰ ﻭﺎﺀ ﺗَـﺸـﻦ ﻣِﻤﻠْﻚ ﺍﻟْﻤﺰِﻉﺗَﻨ ﻭﺎﺀ ﺗَﺸﻦ ﻣﻠْﻚﺗِﻲ ﺍﻟْﻤﻠْﻚِ ﺗُﺆ ﺍﻟْﻤﺎﻟِﻚ ﻣﻢ}ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠﱠﻬ

.[٢٦:{ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮﻲﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷ ﻋ ﺇِﻧﱠﻚﺮﺨﻴ
َ ْﺪِﻙَ ﺍﻟ ﺑِﻴﺎﺀﺗَﺸ

Izay adika manao hoe: " Teneno (ry Mohammad) oh Allah
mpanjakan'ny
fanjakana,ianao izay mpanome fanjakana
amin'izay tianao ary manala ny fanjakana amin'izay tianao,
manatanjaka izay tianao ary manalemy izay tianao, ampelatananao ny hatsarana rehetra, ianao no mpandahatra
ambonin'ny zava-drehetra ". [Sourat al-imrane,and:26]
Mbola niteny Avo manao hoe:

{ٍـﺒِﲔﺎ ﻛُـﻞﱞ ﻓِـﻲ ﻛِﺘَـﺎﺏٍ ﻣﻬﻋﺩﺘَﻮﺴﻣﺎ ﻭﻫﺘَﻘَﺮﺴ ﻣﻠَﻢﻌﺎ ﻭﻳﻠَﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺭِﺯْﻗُﻬﺽِ ﺇِﻟﱠﺎ ﻋﺔٍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭﺍﺑ ﺩﺎ ﻣِﻦﻣ}ﻭ
.[٦:]ﺳﻮرة ھﻮد
Izay adika manao hoe:" Tsy misy biby eto ambonin'ny tany afa
tsy hoe amin'Andriamanitra ny rezikin'izy ireo,ary izy no
mahafantatra ny fonenan'izy ireo sy ny trano ipetrahan'izy
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ireo.Izany rehetra izany dia ao anatin'ny boky mazava ". [Sourat
al-houde,and: 6]
Mbola niteny ilay avo manao hoe :

.[٥٤ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﺎﻟَﻤِﲔ ﺍﻟْﻌﺏ ﺭﻙَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺭ ﺗَﺒﺮﺍﻟْﺄَﻣ ﻭ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖ}ﺃَﻻ ﻟَﻪ
Izay adika manao hoe:"Moa ve tsy azy ny fanjakana sy ny
fitantanana, fanadiaovana sy ny fiadanana anie an'i
Allaha,Tompon'izao tontolo izao ". [Sourat al-anraf, and: 54]
Faharoa: Ny finoana ny maha tokana an'i Allah amin'ireo
anarana tsara indrindra sy ireo toetra feno izay niezahany
nampahafantariny andevo ny sasany amin'izy ireo amin'ny
alalan'ny boky masinany na fomba amam-panaon'Ilay
mpaminany sy ny irany farany indrindra Mohammad (tsodranon'Allah anie ho azy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ــﺎ ﻛَ ـﺎﻧُﻮا ﻣﻥﻭﺠﺰ
  ـﻴﺎﺋِﻪِ ﺳ ـﻤ ﻓِــﻲ ﺃَﺳﻭﻥﺤ ـﺪ
ِ ْﻠ ﻳﻭﺍ ﺍﻟﱠ ـﺬِﻳﻦﺫَﺭــﺎ ﻭ ﺑِﻬﻮﻩﻋﻰ ﻓَــﺎﺩﻨﺤ ـﺴ
 ْ ﺍﻟﺎﺀ ـﻤﻟِﻠﱠ ـﻪِ ﺍﻟْﺄَﺳ}ﻭ

.[١٨٠:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﻠُﻮﻥﻤﻌﻳ

Izay adika manao hoe: " An'i Allah ireo anarana tsara indridra,ka
mangataha aminy ianareo amin'izy ireo.Ary avelaonareo ireo
izay misabaka amin'ireo anarany.Mbola ho azon'izy ireo ny
valin'izay nataon'izy ireo." [Sourat al-anraf,and: 180]
Ary niteny ilay mahafatoky (tso-dranon'i Allah ho azy):
((  ﻭﻫﻮ ﻭﺗﺮﳛﺐ ﺍﻟﻮﺗﺮ،  ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺍﲰﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺼﺎ ﻫﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﻥ ﺍﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

Izay adika manao hoe : "Marina fa an'i Allah sivy amby sivifolo
anarana,izay afaka mitanisa an'izany dia miditra amin'ny
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paradisa,ary izy dia tokana mankatia ny fitokanana." [Navoaky
ny Boukhary sy Mouslim]
Ary ity foto-pinoana ity dia mitsangana amin'ny fototra roa
lehibe:
Izay amin'izy roa ireo dia: Marina fa an'i Allah ireo anarana
tsara indrindra ary toetra avo indridra manaporofo ny toetra feno
(ampy) ary tsy misy tsy ampy aminazy ireo amin'ny endrika
rehetra tsy misy mitovy aminy ary tsy misy mitambatra aminy
amin'ireo zavatra ireo na dia iray aza amin'ireo zavaboariny.
Ka an'isan'ireo anarany,doka anie ho azy sy haavo
(Mpamelona) (( اﻟﺤ ﻲary ho azy koa ny toetra (fiainana)( (اﻟﺤﯿ ﺎة
izay tsy maintsy hamarininao ho azy amin'ny endrika feno
mendrika azy ary ity fiainana ity dia fiainana feno ampy no sady
mandrakizay,mitambatra amin'izany ireo karazana fahafenoana
amin'ny alalan'ny fahalalana sy fahefana sns sns, tsy mbola
nihoatra azy ny tsy fisiana ary tsy mbola nanaraka azy ny
fahatamperana.
Niteny Ilay Avo manao hoe:

.[٢٥٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻡﻻ ﻧَﻮﺔٌ ﻭ ﺳِﻨﺬُﻩ ﻻ ﺗَﺄْﺧﻮﻡ ﺍﻟْﻘَﻴﺤﻲ
 ْ ﺍﻟﻮ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫ ﻻ ﺇِﻟَﻪ}ﺍﻟﻠﱠﻪ
Izay adika manao hoe:" Allah tsy misy Tompo tompoina afa tsy
izy miaina ary mpamelona , tsy mahazo azy ny tsimandrimandry
ary tsy mahazo azy koa ny torimaso ". [Sourat al-bakara,and:255]
- Ny faharoa dia: marina fa Allah ilay avo dia lavitra
toetrany ny tsy fahafenoana ary ny henatra faobe tahaky ny
torimaso ny tsy fahafahana, ny habadoana ary ny fanambakana
sns sns.. tahak'izany koa izy Andriamanitra dia manalavitra ny
fitoviana amin'ireo zavaboary.
Ka tsy maintsy ny fandahana izay nolavin'i Allah amin'ny
tenany sy nandaran'ny irany (tso-dranon'Allah ho azy) amin'ny
Tompo miaraka amin'ny finoany fa i Allah dia manana toetra
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feno mifanohitra amin'izay nolavina aminy, raha ohatra anefa
nolavitsika aminy ny tsimandrimandry sy ny tena torimaso, ka ny
fandavana ny tsimandrimandry misy aminy dia manaporofo ny
fahampian'ny famelomana.ary ny fandavana ny torimaso misy
aminy dia manaporofo ny hafenoan'ny fiainana,ary ohatr'izany
daholo ny fandavana ny zavatra amin'ny Allah dia mifono
porofon'ny fahampiana mifanohitra aminy. Ka izy no ampy ary
izay mitovy aminy dia tsy ampy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرىﺼِﲑ ﺍﻟْﺒﻤِﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻫ ﻭﺀﻲ ﻛَﻤِ ْﺜﻠِﻪِ ﺷﺲ}ﻟَﻴ
Izay adika manao hoe:" Tsy misy zavatra mitovy aminy, ary izy
no maheno no sady mahita " [Sourat al-shoura, and: 11]
Ary niteny ilay Avo manao hoe:

.[٤٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺒِﻴﺪِ{ ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ﺑِﻈَﻠﱠﺎﻡٍ ﻟِﻠْﻌﻚﺑﺎ ﺭﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe: " Marina fa i Tomponao (ry Mohammad)
dia tsy manambaka ireo andevony ".[Sourat al- fussilat, and:46]
Ary niteny ilay avo manao hoe:

 ﻣ ﻦ:ﺽِ{ ]ﺳ ﻮرة ﻓ ﺎﻃﺮﻻ ﻓِــﻲ ﺍﻟْ ـﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤﺀٍ ﻓِــﻲ ﺍﻟـﺴ ـﻲ ﺷ ﻣِ ـﻦﻩﺠ ـﺰ
ِ ﻌ ﻟِﻴ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪــﺎ ﻛَــﺎﻥﻣ}ﻭ
.[٤٤اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: "Marina fa tsy misy andro Allah no tsy
hanana fahafahana amin'ny zavatra izay any amin'ny lanitra na
amin'ny tany". [Sourat Fatir,and:44]
Ary niteny Izy manao hoe:

.[٦٤ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺎً{ ]ﺳﻮرة ﻣﺮﯾﻢ ﻧَﺴِﻴﻚﺑ ﺭﺎ ﻛَﺎﻥﻣ ﻭ ﺫَﻟِﻚﻦﻴﺎ ﺑﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe:" Marina fa tsy misy andro tomponao (ry
Mohammad) manadino ". [Sourat Mariam,and:64]
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Ary ny finoana ny anaran'i Allah, ny toetrany ary ny asa
ataony; dia lalana tokana amin'ny fahafantarana an'i Allah sy
fanompoana azy, ary izany dia manamarina fa Tompo Allah dia
mahafantatra ny miafina amin'ny zavaboariny amin'ny fiainana
eto an-tany amin'ny fijeriny mibaribary ary namaha ho azy ireo
ity varavaran'ny fahalalana
izay hoe mandritran'izay
mahafantatra izy ireo ny Tompon'izy ireo sy mendrika ho
tompon'izy ireo sy derain'izy ireo ary manompo azy izy ireo
araky ny fahafantarana marina sy mendrika ka ny andevo dia
manompo ilay mendrika amin'izany,ary ny mpanimba dia
manompo ny tsy fisiana ary ny mpampitovy dia manompo sary
vongana, ary ny Mouslim dia manompo Andriamanitra tokana
mahaleotena izay tsy miteraka ary tsy nateraka ary tsy misy na
dia iray aza miaraka aminy.
Ary tokony ho tsimbinina tsara amin'ny fotoana
hanaporofoana ireo anara-mendrik'Andriamanitra ireo ireto
zavatra manaraka ireto:
1-Ny finoana ny fisian'ireo anarana tsaran'i Allah izay voalaza
amin'ny coran
sy amin'ny fomba amam-panaon'ny
mpaminany,tsy misy ampiana ary tsy misy analana.
Niiteny ilay Avo manao hoe:

ﺎﻥﺤـﺒ ﺳـﺮﺘَﻜَﺒ ﺍﻟْﻤﺎﺭﺠﺒ
 ْ ﺍﻟﺰِﻳﺰ ﺍﻟْﻌﻤِﻦﻴﻬ ﺍﻟْﻤﻣِﻦﺆ ﺍﻟْﻤﻼﻡ ﺍﻟﺴﻭﺱ ﺍﻟْﻘُﺪﻠِﻚ ﺍﻟْﻤﻮ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻻ ﺇِﻟَﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮ}ﻫ
.[٢٣: { ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮﺮِﻛُﻮﻥﺸﺎ ﻳﻤﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻋ
Izay adika manao hoe: "Izy Andriamanitra izay hoe: tsy misy
Tompo mendrika ho tompoina raha tsy izy mpanjaka, madio,
feno fa tsy misy fahabangana, mpino vavolombelona amin' ireo
asan'ny zavaboariny, matanjaka mpandidy zavaboariny amin'ny
izay tiany ary mpanambony tena. Doka ho an'i Allah amin'ny

16
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

ireo izay manambatra azy amin'ny zavatra hafa". [Sourat alhashry,and: 23]
Ary voa porofo amin'ny fomba amam-panaon'ny
Mpaminany Mouhammad (saw) :

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺎ ﻟﻚ ﺑـﺄ ﻥ ﻟـﻚ:ﻭﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲰﻊ ﺭﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ
. ﺍﳊﻤﺪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺍﳌﻨﺎ ﻥ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﳉﻼ ﻝ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻡ ﻳﺎ ﺍﳊﻲ ﻳﺎ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ
:  ﻗـﺎﻝ،  ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠـﻢ:ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺗﺪ ﺭﻭﻥ ﲟﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﷲ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺑﺎ ﲰﻪ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻲ ﺑﻪ ﺃﺟﺎ ﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺌﻞ ﺑﻪ ﺃﻋﻄـﻰ (( ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺃﲪﺪ
Izay adika manao hoe : Fa i mpaminany (saw) dia naheno
lehilahy anakiray niteny hoe: <Oh !Tompo allah, marina fa
mangataka aminao aho, fa anao ny dera, tsy misy tompo
tompoina afa tsy ianao,mpanome,mpandrindra ny lanitra sy ny
tany ry Ilay Hajaina sy masina ary mpamelona sy mpamono.
Ary niteny Mpaminany Mohammad (saw) manao hoe:" Moa ve
fantatrao izay fomba fangatahana amin'i Allah ? ".
Namaly ireo mpanaradia taminy manao hoe: Allah sy ny irany
no mahafantatra an'izany.
Niteny izy avy teo nanao hoe:" Mifanta amin'i Allah aho fa efa
nagataka amin'ny Allah amin'ny ireo anarany lehibe, izay hoe
rehefa namgatahana mamaly, ary rehefa anontaniana dia
manome". [navoaky ny Abou daouf sy Ahmad]
2-Ny finoana fa Allah izy no nametraka ny anarany ary tsy misy
antsoina amin'io na dia iray aza amin'ireo zavaboariny ary izy no
nidera tenany amin'ireo anarana ireo, fa tsy zavatra noforonon'ny
zavaboary mihitsiny.
3- Ny finoana fa ireo anaran'i Allah tsara ireo dia mana porofo
ny dikan'ny fahafenoana be izay tsy misy fahabangana eo aminy
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amin'ny endrika rehetra; noho izany tsy maintsy ny finoana
an'ireo dikan-javatra ireo sahala amin'ny finoana an'ireo anarana
ireny.
4- Ny maha tsy maintsy ny hanajana ny dikan'ireo anarana ireny
ary tsy misy fanoherana amin'ny alalan'ny famadihana ny dikany
na tsy ditoavana ireo toetran'i Allah
5- Ny finoana izay mifono ny anarana amin'ireo anarana avy
amin'ny lalana sy izay mifanaraka amin' izany avy amin'ny
fihetsika tsy traikefa.
Ary fanazavana an'ireo zavatra dimy ireo dia ndao ho
raisintsika ahatra ny amin'izany. amin'ny anaran'i Allah ()اﻟ ﺴﻤﯿﻊ
Ilay Maheno ka tsy maintsy amin'izany ny fitandremana ireto
manaraka ireto:
a-Ny finoana ny fahamarinan'ny fisian'ny anarana "maheno"
dia anarana an'izany amin'ireo anaran'i Allah tsara noho ny
fisian'izany amin'ny Koran sy fomba amam-panaon'ny
Mpaminany Mouhammad (saw).
b - Ny finoana fa Allah izay nametraka ny anarany izany
niantso ny tenany ho izany sy niteny amin'izany ary nampidina
an'izany amin'ny ilay boky masina mahery.
d - Ny finoana fa ny teny hoe:  اﻟﺴﻤﯿﻊna maheno dia mifono ny
dikan'ny  اﻟﺴﻤﻊfahenoana ary izy io dia an'isan'ny ireo toetrany.
e - Ny maha tsy maintsy hanajana ireo toetran'ny fahenoana
izay manaporofo amin'izany anarana hoe  اﻟ ﺴﻤﯿﻊmaheno, ary tsy
fisian'ny famadihana ny dikany na tsy fanarahana (tsy fitiavana)
an'izany.
f - Ny finoana fa i Allah dia maheno ny zavatra rehetra, ary
io fahenoana io dia mivalampatra amin'ny feo rehetra, ary ny
finoana ny fiantraikan'ny filaharan'izany. Ny finoana ny maha
tsy maintsy ny fanarahamason'i Allah ny fatahorana azy ary
fahatonian-tsaina feno fa tsy miafina amin'ny Allah ny miafina.
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Ary tokony hotsimbinina amin'ny fisian'ny toetr'avon'i
Allah,ireto manaraka ireto:
1-Fanamarinana ireo toetrin'i Allah rehetra voateny amin'ny
Koran sy Sounnat, marina izay tsy fisian'ny famadihana sy
fankahalana,
2-Ny finoana marina fa Allah dia mendrika ny toetra feno
ary manalavitra ny tsy fahampiana sy ny fahalemana.
3-Tsy fisian'ny fitovian'ny toetran'i Allah amin'ny
toetran'ireo zavaboary,ary marina fa i Allah dia tsy misy mitovy
aminy,tsy amin'ny toetra fotsiny fa na dia amin'ny asa ataony
ihany koa
Hoy tompo Allah manao hoe:

.[١١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرىﺼِﲑ ﺍﻟْﺒﻤِﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻫ ﻭﺀﻲ ﻛَﻤِ ْﺜﻠِﻪِ ﺷﺲ}ﻟَﻴ
Izay adika manao hoe: " tsy misy mitovy aminy na dia zavatra
iray aza, ary izy no maheno sy mahita ". [Sourat al-shoura,and:
11]
4- Tsy fananana fanantenana feno amin'ny fahafantarana ny
fombafomban'ireo toetra; satria izy dia tsy mahafantatra hoe:
inona ny toetran'Allah amin'ny hafa , ka izany dia tsy misy
idiran'ny zavaboary mihitsiny aminy.
5-Ny finoana izay rehetra mifono an'izany toetra izany
tahaky ny fitsarana ary izay mifamaofao amin'izany sahala
amin'ny fiatraikany,ka isaky ny toetra dia tokony hinoana
(tompoina)
Mba hanazavana an'ireny zavatra dimy teo ireny dia ndao
isika haka ohatra, ohatra amin'izany ny atao hoe:  اﻻﺳ ﺘﻮاءna
haavo eo ambonin'ilay seza fihandriana , ka noho izany dia tsy
maintsy ny fitandremana ireto zavatra manaraka ireto:
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1- Fanamarinana haavon'ny toetra na toetra avo misy aminy
ary finoana an'izany noho ny fisian'izany amin'ny boky masina
sy ny fomba amam-panaon'ny Mpaminany.
Niteny ilay Avo nanao hoe:

.[٥:ﻯ{ ]ﺳﻮرة ﻃـﮫﺘَﻮﺵِ ﺍﺳﺮﻠَﻰ ﺍﻟْﻌ ﻋﻦﻤﺣ}ﺍﻟﺮ
Izay adika manao hoe:" Ilay be indrafo dia eo ambonin'ny seza
avo fiandrianany ". [Sourat al-toaha, and:5]
2- Fanamarinana ny haavon'ny toetra'i Allah na (Allah dia
manana toetra avo) amin'ny endrika feno izay mifanaraka
amin'ny haavony, ary dikan'izany dia haavon'i Allah marina
amin'ny ilay seza fiandrianany izay mendrika ny habeny sy
fananany harena.
3- Tsy misy mitovy amin'ny haavon'ilay nahary eo amin'ny
seza fiandrianany raha oharina amin'ny haavon'ny zavaboary; ka
Tompo Allah dia mana-karena noho ny seza diandrianany aty
afaka tsy mitady azy.
Fa ny haavoan'ny zavaboary dia tsy maintsy miaraka amin'ny
fahantrana sy fitadiavana foana; araky ny tenin'i Tompo Allah
manao hoe:

.[١١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرىﺼِﲑ ﺍﻟْﺒﻤِﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻫ ﻭﺀﻲ ﻛَﻤِ ْﺜﻠِﻪِ ﺷﺲ}ﻟَﻴ
Izay adika manao hoe: " Tsy misy mitovy aminy na dia zavatra
iray aza ary izy no maheno no sady mahita ". [Sourat alshoura,and:11]
4- Tsy disianan'ny zavatra mifangaro amin'ny nahary eo
amin'ny toetran'ny haavo eo amin'izay seza fadrianany izay. Ka
izany dia zavatra miafina, tsy misy mahafantatra an'izany raha
tsy Allah.
5- Finoana ny fitsarana sy fiantraikan'izany amin'ny
fanamarinana ny habezan'i Allah sy ny fahanterany sy ireo
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habezana mendrika azy izay manaporofo ny haavony tsy voafetra
eo amin'ny zavaboariny tsy ankanavaka ary ny fitodihan'ny fo
aminy sahala amin'ny tenin'i mpiondrika manao hoe:

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﻷﻋﻠﻰ
izay adika manao hoe: "Fahombiana ho an'i Tompo izay avo "
Fahatelo : Finoan'ny andevo fa Allah izy no mendrika ho
tompoina marina, tokana izay amin'ny endrika ny fanompoana
rehetra, na miseho izany namiafina. izy irery tsy misy
mikambana aminy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

 ﻣ ﻦ:{ ]ﺳ ﻮرة اﻟﻨﺤ ﻞـﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠـﺎﻏُﻮﺕﺘَﻨِﺒﺍﺟ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠـﻪـﺪﺒـﻮﻻً ﺃَﻥِ ﺍﻋﺳـﺔٍ ﺭﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺃُﻣﺜْﻨﻌ ﺑﻟَﻘَﺪ}ﻭ
.[٣٦اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: " Efa nalefanay amin'ny isaky ny
vahoaka ny iraka mba hanompo an'i Allah tokana ary hisintaka
ny devoly ". [Sourat al-nahly,and:36]
Ary tsy misy iraka afa tsy hoe niteny tamin'ny vahoakany :

.[٥٩ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﻩﺮ ﺇِﻟَﻪٍ ﻏَﻴ ﻣِﻦﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻣﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ}ﺍﻋ
Izay adika manao hoe: " Tompoinareo I Tompo Allah izany tsy
misy i Tompo hafa ankoatrany ". [Sourat al-anraf, and: 59]
Ary niteny ilay Avo manao hoe:

.[٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﯿﻨﺔﻔَﺎﺀﻨ ﺣﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟَﻪﺨْﻠِﺼِﲔ ﻣﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌﻭﺍ ﺇِﻟﱠﺎ ﻟِﻴﺎ ﺃُﻣِﺮﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe:" Tsy nodidiana izy ireo afa tsy hoe
hanompo an'i Allah
tokana, mpanetri-tena fa azy irery ny
fanompoana ary tena mpino marina ". [Sourata al-bainat, and: 5]
Ary hita amin'ny Boukhary sy Mouslim fa Mpaminany
Mouhamad (saw) dia niteny tamin'ny Moazy manao hoe:
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 )) ﺃﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒـﺎ ﺩ: ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﳌﻌﺎ ﺫ
 ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﻭﻩ:  ﻗﺎ ﻝ.  ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻠﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ:  ﻗﻠﺖ. ﻭﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ
((  ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻻ ﻳﻌﺬ ﺏ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻝ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
Izay adika manao hoe :" Moa ve fantatrao fa inona ny zon'i Allah
amin'ireo andevony ary inona ny zon'ny andevony amin'ny
Tompo Allah. Niteny Moazy nanao hoe: Allah sy ny irany no
mahafantatra an'izany. Niteny ilay mahafatoky nanao hoe: " zon'i
Allah amin'ny ireo andevony dia hanompo azy ary tsy
hanambatra azy amin'ny zavatra hafa, ary zon'ny andevony
amin'ny Tompo Allah dia mba tsy hanasazy azy izay tsy
nanambatra azy amin'ny zavatra hafa ".
Ary ny Tompo marina izy izay noraisin'ny fo ho Tompo ka
feno ny fitiavana azy noho ny hafa ary ampy ny firariana aminy
noho ny hafa, ary mahafapo ny fanontaniana azy sy ny
fanantenana aminy ary ny fatahorana azy noho ny hafa.
Niteny ilay Avo nanao hoe:

{ ﺍﻟْﻜَ ـﺒِﲑﻠِ ـﻲ ﺍﻟْﻌ ـﻮ ﻫ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪﺃَﻥﺎﻃِ ـﻞُ ﻭ ﺍﻟْﺒ ـﻮﻭﻧِ ـﻪِ ﻫ ﺩ ﻣِ ـﻦﻮﻥﻋ ـﺪــﺎ ﻳ ﻣﺃَﻥ ﻭ ـﻖ ﺍﻟْﺤ ـﻮ ﻫ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪ ﺑِ ـ َﺄﻥ}ﺫَﻟِ ـﻚ
.[٦٢:]ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
Izay adika manao hoe: "Izany no Allah marina, izay
mendrika ho tompoina, ary ireo izay mangataka amin'ny zavatra
hafa ankoatrany dia diso. Ary marina fa izy Allah no avo no sady
lehibe ". [Sourat al-hajj,and: 62]
Koa ity no tena fanokanana ny Andriamanitra amin'ireo asan'ny
andevony.

Maha zava-dehibe ny fanokanana ny Allah
(Tawhid)
Mibariabary ny zava-dehibe an'ity Tawhid ity amin'ireto zavatra
manaraka ireto:
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1 – Izy no niandohan'ity finoana ity, no tanjony no hiafarany,
ny hisehoany sy hiafenany ary izy no antsoin'ireo iraka rehetra
(fandriam-pahalemana anie ho azy ireo)
2- Noho ity Tawhid ity dia nahary ny zavaboary ilay nahary
sy nandefa ny iraka ary nampidina ireo boky, ary noho izy ihany
dia nisarasaraka ny zavaboary,ka nizarazara (na niparitaka) ho
mpino, mpikomy, sy sambatra ary mahantra.
3 – Izy no voalohany tsy maintsy eo amin'ny [olona ampy
taona]ary izy no voalohany mampiditra andevony amin'ny Islam
ary farany mamoaka azy amin'ity tontolo ity.

Fanamarinana ny Tawhid (fanokanana Allah )
Fanamarinana ny Tawhid: izy io dia famelana sy fanambarana
Tompo Allah amin'ny zavatra hafa sy ny forona ary faotana, ary
izy mizara roa:
1)-Tsy maintsy ( ( )واﺟﺐWadjib)
2) -Azo tsy atao fa ny fanaovana azy dia ahazoana
tombotsoa (()ﻣﻨﺪ وبMandobo)
-Ka ny tsy maintsy dia eo amin'ny zavatra telo eo:
1 – Famelana ny fampikambanana ny Andriamanitra
amin'ny zavatra hafa izay mandrara ny fiandohan'ny Tawhid.
2 – Famelana ireo forona izay manda ny hafenoan'tawhid na
manda ny nipoirany, raha ohatra ka an'isan'ireo forona maneho
fikomiana.
3- Famelana ireo faotana izay manila ny Tombotsoa azo
avy aminy sy ny fiatraika misy ao aminy.
- Fa ny Mandobo kosa dia:
Izy io dia nodidiana amin' izany araky ny fomba amampanaon'ny Mpaminany, ary ny ohatra avy amin'ny izany dia ireto
manaraka ireto:
a - Fanamarinana ny hafenoan'ny toetrn'ny fanaovana tsara
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b- Fanamarinana ny fahampian'ny toetri'ny fitoniantsaina.
d- Fanamarinana ny fahampian'ny fandreferana tsara tsy
misy fitarainana amin'ny zavatra hafa ankoatra ny Allah.
eFanamarinana ny fahampian'ny fahafam-po ny
fanontanian'ny Allah amin'ny zavaboarny.
fFanamarinana ny fahampian'ny fanantenana amin'ny
alalan'ny fanajanonana ireo zavatra mety atao sahala amin'ny
fankatoavana sy fanisiana fanafody mba ho fanantenana amin'ny
Allah amin'ireo fanampiny.
gFanamarinana ny fahampian'ny toetri'ny fitiavana
amin'ny anton'Allah (fitiavana izay mendrika fanompoana) mba
hanakaikezana ny Tompo Allah amin'ny alalan'ireo fomba
amampanaon'ny Mpaminany Mouhamad (saw).
Ka izay olona nanatanteraka ny Tawhid amin'ny ireo endrika
izay voalaza teo aloha ary tsy nandalo amin'ny shirk lehibe
(fanambarana Tompo Allah amin'ny zavaboariny) dia ho azy ny
fiarovana mba tsy haharitra amin'ny afo be, fa izay tsy nandalo
amin'ny shirk lehibe sy kely kosa ary nanalavitra ireo faotana
lehibe dia azy ny fiarovana feno ato an-tany sy any amin'ny
farany.
Niteny ilay Avo manao hoe:
.[٤٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺎﺀﺸ ﻳﻦ ﻟِﻤ ﺫَﻟِﻚﻭﻥﺎ ﺩ ﻣﻐْﻔِﺮﻙَ ﺑِﻪِ ﻭﻳﺮﺸ ﻳ ﺃَﻥﻐْﻔِﺮ ﻻ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪ}ﺇِﻥ
Izay adika manao hoe: " Marina fa i Tompo Allah dia tsy
mamela heloka amin'izay nanambatra azy amin'ny zavatra hafa
fa izy kosa mamela heloka amin'ny zavatra hafa ankoatran'izany
amin'izay tiany". [Sourat al-nissa,and:48]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

.[٨٢:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﻭﻥﺘَﺪﻬ ﻣﻢﻫ ﻭﻦ ﺍﻟْﺄَﻣﻢ ﻟَﻬ ﺑِ ُﻈﻠْﻢٍ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚﻢﺎﻧَﻬﻮﺍ ﺇِﳝﻠْﺒِﺴ ﻳﻟَﻢﻮﺍ ﻭﻨ ﺁﻣ}ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
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Izay adika manao hoe: " Ireo izay nino ary tsy nampitafy io
finoan'izy ireo io amin'ny fanambakana (tsy nanao shirk). Izy
ireny no mahazo fiarovana ary izy ireny no mahitsy ". [Sourat alan'am,and:82]
Ka ny mifanohitra amin'ny Tawhid dia Shirk ary izy
(shirk) io dia mizara telo:
1-Shirk lehibe :izay manda ny nipoiran'ny Tawhid ka tsy
mamela heloka amin'io i Allah raha tsy hoe mangataka
fibebahana aminy. Ka izay maty amin'izany dia miditra ao
amin'ny afobe mandrak'izay ary ny dikan'izy io dia ny
fandraisan'ny andevo ny zavatra anakiray ho Tompo amin'ny
fanompoana ataony, mangataka aminy sahalan'ny fangatahany
amin'ny Allah, ary niankina aminy, mahatoky azy, manantena
azy sy mitia azy ary natahotra azy sahalan'ny fitiavany Allah sy
fatahorany Allah.
Nieteny ilay Avo nanao hoe:

ﺎﺭٍ{ ]ﺳ ﻮرة ﺃَﻧْـﺼ ﻣِـﻦـﺎ ﻟِﻠﻈﱠـﺎﻟِﻤِﲔﻣ ﻭﺎﺭ ﺍﻟﻨﺍﻩﺄْﻭﻣﺔَ ﻭﺠﻨ
 ْﻪِ ﺍﻟﻠَﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮ ﺣﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﻘَﺪﺸ ﻳﻦ ﻣ}ﺇِﻧﱠﻪ
.[٧٢ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﻤﺎﺋﺪة
Izay adika manao hoe: " Marina fa izay manambatra ny Tompo
Allah amin'ny zavatra hafa dia ampifadin'Andriamanitra azy ny
paradisa ary mitoetra mandrakizay amin'ny afo be izy. Tsy misy
andro ho azon'ireo mpanambaka (mpanao shirk) ny fandresena".
[Sourat al-ma'ida, and: 72]
2-Shirk kely : izay manda ny fahampian'ny Tawhid ary izy io
dia lalana rehetra na zavatra mety hitarika na hampiditra amin'ny
zavatra ankoatry ny Allah ary ny fizorana amin'ny fieboeboana
na hoe ()اﻟﺮﯾﺎء.
3-Ny shirk miafina: izy io dia mifantoka tanteraka amin'ny
finiavana sy ny tanjona, ka mety ho shirk lehibe na kely
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tahakin'ireny efa nazavaina tamin'ny voalohany sy faharoa.
Hoy Mahmoud bin labidy (tso-drano ny Allah ho azy) fa i iraky
ny Allah dia niteny nanao hoe:

ﻋﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻟﺒﻴﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎ ﻝ )) ﺇﻥ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﺧﺎ ﻑ
 ﻗﺎ ﻟﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ؟ ﻗﺎ ﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﺀ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎ ﻡ ﺃﺷﺎﲪﺪ، ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻷﺻﻐﺮ
Izay adika manao hoe :" Marina fa ny zavatra mampatahoatra
izay tena atahorako aminareo dia ny shirk kely. Niteny ireo
mpiaradia azy nanao heo: fa inona ity shirik kely ity ry irakin'
Allah ? Namaly izy nanao hoe:"ny fieboeboana '". [Navoaky ny
Ahmad]
2) FAMARITANA NY ATAO HOE FANOMPOANA:
Ny fanompoana dia anarana faobe amin'izay rehetra
tian'Andriamanitra sy ankasitrahiny, amin'ny alalan'ireo finoana
asan'ny fo, ny asa ivelany rehetra ary ireo rehetra mampanakaiky
eo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihetsika na asa atao na
ny fandaozana.
Ary miditra amin'ny anaran'ny teny hoe fanompoana dia izay
rehetra nolaza'i Allah amin'ny Boky masina na ny fomba amampanaon'ny irany i Mpaminany Mouhamad (saw), Ary izy io dia
fanompoana amin'ny karazan'ny maro :
Anisan'izany i fanompoana am-po: sahala amin'ny andry enina
iorenan'ny finoana, ny fatahorana ny fanantenana, ny fitokisana,
ny faniriana sy ny fatahorana ary sns sns, amin'ireo fanompoana
maro samihafa, ary anisan'izany koa ny fanompoana ivelany
sahala amin'ny soalat sy ny zakat, ny fifehezana Ramadan, ary ny
fanaovana Hadji na fivahiniana masina.
Tsy ho marina mihitsiny izany fanompoana izany raha tsy
mipetraka amin'ny zavatra roa:
-Voalohany : fanokanana na fanankinana tanteraka ny
fanompoana an'i Allah irery ihany ary tsy misy fanakambanana
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azy amin'ny zavatra hafa, ary izany no dikan'ny teny manao
hoe:Fanekena marina fa tsy misy Tompo azo tompina afa tsy
Allah.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻮﻧَـﺎ ﺇِﻟَـﻰ ﺍﻟﻠﱠـﻪِ ﺯُﻟْﻔَـﻰ ﺇِﻥﺑﻘَﺮ ﺇِﻟﱠـﺎ ﻟِﻴﻢﻫـﺪﺒـﺎ ﻧَﻌ ﻣـﺎﺀﻟِﻴﻭﻧِﻪِ ﺃَﻭ ﺩ ﺍﺗﱠﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻭﺨﺎﻟِﺺ
َ ْ ﺍﻟﻳﻦ}ﺃَﻻ ﻟِﻠﱠﻪِ ﺍﻟﺪ
{ ]ﺳ ﻮرة ﻛَﻔﱠ ـﺎﺭ ﻛَــﺎﺫِﺏ ـﻮ ﻫ ـﻦ ـﺪِﻱ ﻣﻬ ﻻ ﻳ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪ ﺇِﻥﺨﺘَﻠِﻔُــﻮﻥ
ْ  ﻓِﻴ ـﻪِ ﻳ ـﻢــﺎ ﻫ ﻓِــﻲ ﻣﻢﻬ ـﻨﻴ ﺑﺤﻜُ ـﻢ
  ﻳﺍﻟﻠﱠ ـﻪ
.[٣:اﻟﺰﻣﺮ
Izay adika manao hoe: " Moa ve tsy natokana ho an'i
Andriamanitra ny tena finoana ka ireo izay naka zavatra hafa ho
mpitarika na mpamonjy ankoatrany avy eo niteny izy ireo fa
izahay tsy manompo azy ireo raha tsy hoe mba hampanakaiky
anay ny anjaratoeranay bebe kokoa eo amin'i Allah. Marina fa
Allah no hitsara azy ireo amin'ny zavatra ananan'izy ireo
disadisa. Marina fa Allah dia tsy manitsy izany hoe mpandainga
no mpikomy". [Sourat az-zoumar,and: 3]
Mbola niteny Andriamanitra manao hoe:

.[٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﯿﻨﺔﻔَﺎﺀﻨ ﺣﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟَﻪﺨْﻠِﺼِﲔ ﻣﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌﻭﺍ ﺇِﻟﱠﺎ ﻟِﻴﺎ ﺃُﻣِﺮﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe: "Tsy nodidianay izy ireo afa tsy hanompo
Andriamanitra am-panatren-tena,fa azy irery ny fanompoana ary
tena mpino marina izy ireo." [Soura al-bayyinah, and:5]
-Faharoa: dia fanarahana izay zavatra nentin'ny irakin'i
Allah i Mohammad (saw)
ohatra manao zavatra anakiray izay andevo tahaky ny nataon'ny
Mpaminany amin'ny endrika nanaovany azy izay tsy misy
fanampiana sy fanalana, ary izay ny dikan'ny teny hoe: manaiky
marina fa i Mouhamad (saw) dia irakan'i Allah.
Niteny ilay Avo Allah manao hoe:
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:{ ]ﺳ ﻮرة آل ﻋﻤ ﺮانﻜُﻢ ﺫُﻧُـﻮﺑ ﻟَﻜُـﻢﻐْﻔِـﺮ ﻭﻳ ﺍﻟﻠﱠـﻪﻜُﻢﺤﺒِـﺒ
 ﻮﻧِﻲ ﻳ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻥ ﺗُﺤِﺒﺘُﻢ ﻛُﻨ}ﻗُﻞْ ﺇِﻥ
.[٣١ﻣﻦ اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: " Teneno ry (Mouhamad)fa raha ohatra
ianareo mitia an'Andriamanitra dia arahinareo aho fa ho tian'i
Allah ianareo ary hamela heloka ny faotanareo izy ary Allah no
mpamela heloka no be indra fo ". [sourat al-Imrany, and: 31]
Mbola niteny ilay Avo Allah manao hoe:

.[٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻮﺍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ ﻓَﺎﻧْﺘَﻬﻪﻨ ﻋﺎﻛُﻢﺎ ﻧَﻬﻣ ﻭﺨﺬُﻭﻩ
ُ َﻮﻝُ ﻓﺳ ﺍﻟﺮﺎ ﺁﺗَﺎﻛُﻢﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe: "Izay rehetra nentin'io iraka io aminareo
dia raisonareo ary izay nandrarany anareo kosa dia fadianareo".
[Sourat al-hashry,and:7]
Mbola niteny ilay avo hoe:

ـﺎﺟـﺎً ﻣِﻤﺮ ﺣﻭﺍ ﻓِـﻲ ﺃَﻧْﻔُـﺴِﻬِﻢﺠِـﺪ ﻻ ﻳ ﺛُـﻢﻢﻬـﻨﻴ ﺑﺠﺮ
 ــﺎ ﺷـﻮﻙَ ﻓِﻴﻤﺤﻜﱢﻤ
 ﺘﱠـﻰ ﻳ ﺣـﻮﻥﻣِﻨﺆ ﻻ ﻳـﻚﺑﺭ}ﻓَﻼ ﻭ
.[٦٥:ﻠِﻴﻤﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻮﺍ ﺗَﺴﻠﱢﻤﺴﻳ ﻭﺖﻗَﻀَﻴ
Izay adika manao hoe:" Tsy ! noho ny Tomponao, tsy ho mpino
izy ireo mandra-pangatahan'izy ireo ny fitsarana amin'izay
nifandiran'izy ireo avy eo tsy ahita fahoriana mihitsy izy ireo
amin'izay nandraisanao fanapahan-kevitra ary hendry izy ireo
amin'ny fahendrena feno amin'ny didnao ".
[sourat al-nissa,and: 65]
Ka ny teny fanompoana dia tsy tanteraka raha tsy amin'ny
zavatra roa:
-Voalohany: Fanokanana ny fitiavana feno ho an'i Allah
izany hoe: mampiseho ilay
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andevo (mpanompo) ny fitiavana an'i Allah sy ny fitiavana izay
tian'ny Allah ambonin'ny fitiavanay zavatra hafa.
-Faharoa: fanehoana ny fatahorana feno sy fahalemena eo
anoloan'i Allah:izany hoe:
milefitra na matahoatra ilay andevo amin'ny Allah amin'ny
alalan'ny fanatanterahana
ireo didiny ary fanalavirana ireo zavatra nosakanany.
Ka ny fanompoana dia fehezanteny izay manambara ny
hafenoan'ny fitiavana miaraka amin'ny hafenoan'ny fahalemena,
ny fatahorana, ny firariana ary ny fatahorana.
Ka noho izany voaporofo ny fanompoan'ny andevo (mpanompo)
anakiray amin'ny Tompo sy ilay nahary azy ary ny fananganana
ny fanompoana ho an'i Allah dia mahatonga ny andevo amin'ny
fitiavan'i Allah sy ny fankasitrany.Allah dia mitia ny andevony
manakaiky azy amin'ny alalan'ireo didy nandidiany azy, ary
arakarakin'ny fampiakaran'ny andevo ireo "Nawafil "dia
mitombo ihany koa ny fanakaikezany ny Allah ary mitombo ny
anjara toerany eo amin'ny Allah ary izany no antonym hidirany
amin'ny paradisa araka ny fitiavan'i Allah sy ny indra-fony .
Niteny ilay Avo sy mendrika obiana manao hoe:

.[٥٥:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﺘَﺪِﻳﻦﻌ ﺍﻟْﻤﺤِﺐ ﻻ ﻳﺔً ﺇِﻧﱠﻪﻔْﻴﺧﻋﺎً ﻭﻀﺮ
َ َ ﺗﻜُﻢﺑﻮﺍ ﺭﻋ}ﺍﺩ
Izay adika manao hoe: " Mangataha ianareo amin'ny
Tomponareo amin'ny fahalemena sy ny fatahorana Marina fa izy
dia tsy tia ireo niohatra ny tokony hatao ". [Sourat al-anraf,and:
55]
3) Porofon'ny fanokanana an'Andriamanitra :
Marina fa ny vavolombelona amin'ny fanokanana ny Allah sy ny
porofo ho entina amin'izany dia tena maro, izay nandalina tsara
sy nampiasa saina amin'ny fandinihana an'izany dia mitsiry ny
fahalalany ary mitombo ny fitonian-tsaina amin'ny fanokanana
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ny Tompo avo izay miendrika obiana amin'ny fanokanana ireo
asa vitany, ireo anarany, ireo toetrany ary maha Tompo
Tompoina azy.
Ary amin'ireo vavolombelona sy porofo ireny dia tsy
voafetra raha oharina amin'ny alalan'ny ohatra manaraka izao:
a) Habezan'ny fanamboarana an'ity tontolo ity sy ny fahaizamanao antsipiriany ary ny maha samihafa ireo zavaboariny, ary
ireo fepetra akaiky na kely indrindra izay hizoran'izany, ka izay
nandalina tsara an'izany ary nampiasa ny sainy dia tony amin'ny
fanokanana ny Allah.
Ka izay nandalina ny fanamboarana ny lanitra sy ny tany sy ny
fanamboarana ny masoandro sy ny volana ary ny fananboarana
ny zanak'olombelona sy ireo biby, ny fanamboarana ny zavamaniry sy ny zavatra tsy manan'aina dia mahalala tsara mihitsy
amin'ny fo tony fa manana ny nahary azy feno izy ireny amin'
ireo anarany, ireo toetrany ary ny fanompoana azy, ka
manaporofo fa izy dia tokana ary izy no mendrika tompoana.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ـﺎﻠْﻨﻌﺟ * ﻭﻭﻥﺘَـﺪﻬ ﻳﻢﻠﱠﻬ ﻟَﻌﻼﺒﺎﺟﺎً ﺳﺎ ﻓِﺠﺎ ﻓِﻴﻬﻠْﻨﻌﺟ ﻭ ﺑِﻬِﻢ ﺗَﻤِﻴﺪ ﺃَﻥﺍﺳِﻲﻭﺽِ ﺭﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭﻠْﻨﻌﺟ}ﻭ

ـﺮﺍﻟْﻘَﻤ ﻭﺲﻤﺍﻟﺸ ﻭﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻞَ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠَﻖ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺧﻮﻫ * ﻭﺮِﺿُﻮﻥﻌﺎ ﻣﺎﺗِﻬ ﺁﻳﻦ ﻋﻢﻫﻔُﻮﻇﺎً ﻭﺤﻘْﻔﺎً ﻣ ﺳﺎﺀﻤﺍﻟﺴ
.[٣٣-٣١:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءﻮﻥﺤﺒﺴﻛُﻞﱞ ﻓِﻲ ﻓَﻠَﻚٍ ﻳ

Izay adika manao hoe:" Nataonay amin'io tany io ny havoana
mba tsy hietsiketsika amin'izy ireo ary nataonay amin'izany ny
hadilalana misahana ilay lalana angaha ahitsy izy ireo. Ary
nataonay ny lanitra ho tafo voa aro, nefa izy ireny amin'izany
fahagagana (porofo) rehetra izany dia mbola nanohitra ihany.
Ary mbola izy no nanamboatra ny alina sy ny andro, ny
masoandro ary ny volana. Izany rehetra izany dia midina amin'ny
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lalana alehan'ny planeta manodidina ny masoandro". [Sourat alanbiya,and: 31-33]
Ary mbola niteny ilay Avo manao hoe:

{ـﺎﻟِﻤِﲔ ﻟَﺂﻳـﺎﺕٍ ﻟِﻠْﻌ ﻓِﻲ ﺫَﻟِـﻚ ﺇِﻥﺍﻧِﻜُﻢﺃَﻟْﻮ ﻭﺘِﻜُﻢ ﺃَﻟْﺴِﻨﺘِﻼﻑﺍﺧﺽِ ﻭﺍﻟْﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﻠْﻖﺎﺗِﻪِ ﺧ ﺁﻳﻣِﻦ}ﻭ
.[٢٢:]ﺳﻮرة اﻟﺮوم
Izay adika manao hoe: " Ary anisan'ny fahagagana
nataon'Andriamanitra ny fanamboarana ny lanitra sy ny tany ary
ny fahasamihafan'ny teninareo sy ny lokonareo. Marina fa
anatin'izany no fahagagana ho an'izao tontolo izao ". [Sourat arrum, and:22]
b) Allah izay nandefa ireo iraka amin'ny alalan'ny lalana
maro samy hafa ary nanampy azy ireo amin'ny alalan'ny
fahagagana sy porofo izay manamarina ny maha tokana azy sy
tokony hanokanana azy ihany koa amin'ny fanompoana,
arak'izay nandidian'i Allah ireo zavaboariny amin'ny alalan'ireo
lalana maro dia porofo mivaingana fa izany dia tsy niantomboka
raha tsy avy amin'ny Tompo mpandinika sy mahalala amin'ny
zavatra namboariny ary tsara amin'ireo zavaboary ireo.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻂِ{ ]ﺳ ﻮرة ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘُـﻮﻡ ﻟِﻴﺍﻥﺍﻟْﻤِﻴـﺰ ﻭ ﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏـﻢﻬﻌـﺎ ﻣﻟْﻨﺃَﻧْﺰـﺎﺕِ ﻭﻨﻴﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﻠَﻨﺳﺎ ﺭﻠْﻨﺳ ﺃَﺭ}ﻟَﻘَﺪ
.[٢٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﺤﺪﯾﺪ
Izay adika manao hoe:" Efa nalefanay ireo irakanay niaraka
tamin'ny porofo miharihary ary nampidininay miaraka
tamin'izy ireo ny boky sy ny fandajana(mizana) .mba
hampitsangana
ny
zanak'olombelona
amin'ny
fahamarinana". [Sourat al-hadid,and: 25]
Ary niteny ilay Avo manao hoe:
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ﻢﻀﻬ
ُ ـﻌ ﺑ ﻛَـﺎﻥﻟَـﻮ ﺑِﻤِ ْﺜﻠِـﻪِ ﻭـ ْﺄﺗُﻮﻥﺁﻥِ ﻻ ﻳـﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُـﺮـ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑِﻤِﺜْـﻞِ ﻫ ﻳﻠَﻰ ﺃَﻥ ﻋﺍﻟْﺠِﻦ ﻭﺖِ ﺍﻟْﺄِﻧْﺲﻌﺘَﻤ}ﻗُﻞْ ﻟَﺌِﻦِ ﺍﺟ

.[٨٨:ﺾٍ ﻇَﻬِﲑﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاءﻌﻟِﺒ

Izay adika manao hoe: " Teneno (ry Mouhamad) fa na dia
mitambatra ny zanak'olombelona sy ny vazimba mba hitondra
sahala amin'ity kor'any ity dia tsy mahavita mitondra mitovy
aminy na dia mifanampy aza sasany amin'izy ireo amin'ny
sasany ". [Sourat al-Isra,and; 88]
Ny fanamboarana izay nanamboaran'i Allah ny fon'ny
andevony dia ho tony amin'ny fanokanana azy, ary izany
dia zavatra mitoetra ao amin'ny tenan'ny tsirairay raha toa
ka tsy manaintaina amin'ny zanak'olombelona dia misy
fiatraikany ary hira izany ary miverina amin'ny Allah, na
dia tafavoaka ny zanak'olombeloma amin'ny tebiteby ary ny
hetahetam-po izay manova ny fanamboarana azy dia tsy
mahita ny fitonian'ny tenany raha tsy ny fitonian-tsaina ny
fanekena ny fanokanana an'i Allah amin'ny fanompoana
azy , amin'ireo anarany amin'ireo toetrany, amin'ireo asa
vitany ary ny fanekena ireo lalany izay nandefasany an'ireo
irany tso-dranon'i Allah sy fandriam-pahalemana anie ho
azy ireo.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻳﻦ ﺍﻟـﺪﺪِﻳﻞَ ﻟِﺨَﻠْﻖِ ﺍﻟﻠﱠـﻪِ ﺫَﻟِـﻚﺎ ﻻ ﺗَﺒﻬﻠَﻴ ﻋﺎﺱ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﻓَ َﻄﺮﺕﻨِﻴﻔﺎً ﻓِ ْﻄﺮﻳﻦِ ﺣ ﻟِﻠﺪﻚﻬﺟ ﻭ}ﻓَﺄَﻗِﻢ

{ﺮِﻛِﲔـﺸ ﺍﻟْﻤﻻ ﺗَﻜُﻮﻧُـﻮﺍ ﻣِـﻦ ﻭﻼﺓﻮﺍ ﺍﻟـﺼﺃَﻗِﻴﻤ ﻭﺍﺗﱠﻘُﻮﻩﻪِ ﻭ ﺇِﻟَﻴﻨِﻴﺒِﲔ * ﻣﻮﻥﻠَﻤﻌﺎﺱِ ﻻ ﻳ ﺍﻟﻨ ﺃَﻛْ َﺜﺮﻟَﻜِﻦ ﻭﻢﺍﻟْﻘَﻴ
.[٣١ ،٣٠:]ﺳﻮرة اﻟﺮوم
Izay adika manao hoe: " Ahitsio ny fijerinao ho amin'ny finoana
marina ho an' Andriamanitra ,fomban-javatra rehetra araka izay
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nanaovan'Andriamanitra azy ny fanamboarana misy amin'ny
zanak'olombelona. tsy misy fiovana ny fanamboaran'Andriamanitra.
Izany no finoana mahitsy,nefa maro amin'ireo zanak'olombelona kosa
no tsy mahafantatra ". [Sourat ar-rum, and: 30-31]
Ary niteny ilay Mpaminany mahafatoky Mouhamad (saw)
manao hoe:

 ﻓﺄ ﺑﻮﺍﻩ ﻳﻬﻮﺩﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﻨـﺼﺮﺍﻧﻪ ﺃﻭ،  )) ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ: ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﰒ ﻗﺮﺃ" ﻓﻄﺮﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ، ﻴﻤﺔ ﲨﻌﺎﺀ ﻫﻞ ﲢﺴﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻋﺎﺀ  ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﳝﺠﺴﺎ ﻧﻪ
ﻓﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎ ﺱ ﻋﻠﻴﻪ " (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎ ﺭﻱ
Izay adika manao hoe :" Izay rehetra teraka dia teraka amin'ny
fomba nanamboarana azy. ka na dia Ray aman-ndReniny aza
mana-jiosy na mana-kristianina na mana- majosianina azy
sahala amin'ny famokaran'ireo biby manan-tongotra efatra avy
ety an-tanety na avy any an-dranomasina rehetra ny biby mitovy
aminy, moa ve tsapanareo anatin'izany fa mpanimba izany ?
Avy eo dia novakiany ny teny masina hoe: fomban-javatra
rehetra arak'izay nanaovan'Andriamanitra azy ny fanamboarana
misy amin'ny zanak'olombelona ".
[Navoaky ny Boukhary]
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NY

ANDRY FAHAROA NY FINOANA
AN'IREO ANJELY

1-Famaritana azy:

Ny finoana an'ireo anjely dia finoana marina fa an'i Allah
ireo anjely ireo , namboariny izy ireo tamin'ny
hazavana,namboarina izy ireo ho amin'ny fankatoavana azy, tsy
manota an'Andriamanitra amin'izay andidiany izy ireo, mioby
azy alina sy andro izy ireo ary tsy misakafo, tsy misy
mahafantatra ny isan'izy ireo raha tsy Allah,naparitaky ny Allah
izy ireo amin'ny asa isan-karazany sy andraikitra maro samihafa.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٧٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻼﺋِﻜَﺔِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺍﻟْﻤﻡِ ﺍﻟْﺂﺧِﺮِ ﻭﻮﺍﻟْﻴ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻦ ﺁﻣﻦ ﻣ ﺍﻟْﺒِﺮﻟَﻜِﻦ}ﻭ
Izay adika manao hoe: " Nefa ny tsara kosa ho an'izay nino
Allah, sy ny andro farany ary ireo Anjeliny ". [sourat albakara,and:177]
Mbola niteny ilay avo manao hoe:

ﻦـﻴﻕُ ﺑـﻠِﻪِ ﻻ ﻧُﻔَـﺮﺳﺭﻛُﺘُﺒِـﻪِ ﻭﻼﺋِﻜَﺘِـﻪِ ﻭﻣ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪِ ﻭـﻦ ﻛُﻞﱞ ﺁﻣﻮﻥﻣِﻨﺆﺍﻟْﻤﻪِ ﻭﺑ ﺭﻪِ ﻣِﻦﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴﻮﻝُ ﺑِﻤﺳ ﺍﻟﺮﻦ}ﺁﻣ

.[٢٨٥:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺼِﲑ ﺍﻟْﻤﻚﺇِﻟَﻴﺎ ﻭﻨﺑ ﺭﺍﻧَﻚﺎ ﻏُﻔْﺮﻨﺃَﻃَﻌﺎ ﻭﻨﻤِﻌﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳﻠِﻪِ ﻭﺳ ﺭﺪٍ ﻣِﻦﺃَﺣ

Izay adika manao hoe: '"Nino ilay iraka amin'izay nampidinina
aminy avy amin'ny Tompony sy ireo mpio. Ireo rehetra ireo dia
nino an'Allah sy ireo Anjeliny, sy ireo bokiny ary ireo irany, tsy
avahinay na iray amin'ireo irany ary niteny izy ireo: henonay
izany ary ankatoavinay ny famelankelokin'iTompo ary aminy
anie no hizoranay ". [Sourat al-bakara,and: 285]
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Araky ny Hadith Djibrily malaza rehefa nanontany ilay iraka
mahafatoky Mouhamad (saw) izy mikasika ny Imany (finoana),
ny Islam ary ny hasoavana (fanaovana soa) mahao hoe :

ﻭﰲ ﺣﺪ ﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﳌﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻻ ﻣﺎ ﻥ ﻭﺍﻻﺳﻼ ﻡ ﻭﺍﻻ
 ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑـﺎﷲ-  ﻗﺎﻝ.  ﻗﺎﻝ – ﺃﻱ ﺟﱪﻳﻞ. ﺣﺴﺎ ﻥ
(( ﻭﻣﻼ ﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪ ﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ
Niteny taminy nanao hoe: " lazao amiko ny mikasika ny finoana?
Namaly ilay mahafatoky nanao hoe: ' finoanao Andriamanitra,
ireo anjeliny, ireo bokiny, ireo irany,sy ny andro farany ary ny
finoana ny lahatra tsara sy ny ratsy.
Toerana misy ny finoana ireo Anjely eo amin'ny finoana sy
ny anton'izany .
Ny finoana an'ireo Anjely dia andry faharoa eo amin'ny
andry enina iorenan'ny finoana, izay hoe tsy mety ny finoan'ny
andevo ary tsy voaray raha tsy misy izany .
Efa nifanaiky ireo mpino Silamo ny maha tsy maintsy ny
finoana an'ireo Anjeliny, ka izay manda ny fisian'izireo, na
fisian'ny sasany amin'izireo amin'izay notenenin'i Allah dia efa
sahala nikomy ary nitsipaka ny boky masina sy ny fomba
amampanaon'ny Mpaminany ary ny fanekena.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻌِﻴــﺪﺍً{ ]ﺳ ﻮرة ﺿَ ـﻞﱠ ﺿَــﻼﻻ ﺑﻡِ ﺍﻟْــﺂﺧِﺮِ ﻓَﻘَـﺪ ـﻮﺍﻟْﻴ ـﻠِﻪِ ﻭﺳﺭﻛُﺘُﺒِـﻪِ ﻭﻼﺋِﻜَﺘِ ـﻪِ ﻭﻣ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ـﻪِ ﻭﻜْﻔُ ـﺮ ﻳـﻦﻣ}ﻭ
.[١٣٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﻨﺴﺎء
Izay adika manao hoe: "Izay mikomy amin'i Allah amin'ny ireo
anjeliny, amin'ny ireo bokiny,amin'ny andro farany dia efa sahala
amin'ny very amin'ny fahaverezana lavitra indridra ". [Sourat alnissa,and:136]
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2/Fombafomba na toetran'ny finoana an'ireo Anjely

Ny finoana an'ireo Anjely dia fahobe sy misaratsaraka:
Ny finoana faobe dia mifono ireto zavatra manaraka ireto:
voalohany: ny fanekena ny fisian'izireo, ary izireo dia
zavaboary sahala amin'ny zavaboarin'i Allah rehetra
nanamboatra azy ireo Allah mba hanompo azy, ary ny
fisian'izireo dia marina, ary ny tsy fahitan-tsika azy ireo, tsy
midika tsy fisian'izireo fa firy amin'ireo zavaboary izay hoe kely
amin'ny ity tontolo ity tsy hitatsika, nefa izy reo tena misy
marina.
Ary efa nihitan'ny Mpaminany Mouhamad (saw) i Djibril
amin'ny endriny tena marina in-droa, ary efa nahita sasany
amin'ireo Anjely., ireo mpiaradia amin'ny Mpaminany amin'ny
endriky ny zanak'olombelona.
Hoy Ben Massoud ( sitrak'Andriamanitra anie ho azy)
manao hoe:" Nahita Anjely Gabriely ilay irak'Andriamanitra
Mouhammad (saw) tamin'ny endrika maha Anjely azy ary
manana eninjato elatra izy, ary isaky ny elatra amin'izany dia
mila hanampitra ny fara-vodi-lanitra".
[Navoaky ny Ahmad]
Araka ny voaporofo (voalaza) amin'ny hadith Gabriel malaza,
izay navoaky ny Mouslim manao hoe :

ﺭﻭﻱ ﺍﻻﻣﺎ ﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎ ﻝ )) ﺭﺃﻯ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻭﻛﻞ ﻛﻞ ﺟﺘـﺎﺡ ﻣﻨـﻬﺎ ﻗـﺪ، ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﱪﻳﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻟﻪ ﺳﺘﻤﺎ ﺋﺔ ﺟﺘﺎﺡ
(( ﺳﺪﺍﻷﻓﻖ
Izay adika manao hoe : " fa i Anjely Gabriel tonga teo anatrehan'i
Mpaminany amin'ny hendrika lehilahy, nitondra ankanjobe tena
fotsy, volo mainty antitra tsy hita aminy fa avy nanao dia izy
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(voyge) ary tsy misy mahafantara azy na dia iray tamin'ireo
mpiaradia tamin'i Mpaminany
Faharoa: fametrahana azy ireo amin'ny toerana nampidinan'i
Andriamanitra
izy
ireo,
ka
izy
ireo
dia
mpanompon'Andriamanitra mpanaraka didiny (voadidy) masin'i
Allah izy ireo ary nampiakariny ny toeran'izy ireo ary
nampanakekeziny azy izy ireo, ary misy amin'izy ireo irakin'i
Allah amin'ny hafatra sy zavatra hafa, ary tsy misy zavatra
tanterany raha afa tsy ireo zavatra nandaharan'ny Allah azy ireo,
ka izy ireo amin'ny izany tsy mahaleo mibaiko ny tenan'izyireo
na zavatra ankoatra na mahasoa izany na ratsy afa tsy voabaikon'i
Allah .
Ka noho izany dia tsy mety ny manolotra na mitsinjara
amin'izy ireo karazana ambaratongam-panompoana
sahala
amin'ny fieritreretana azy ireo fa manana toetrin'ny Tompo
nahary an'izao tontolo izao tahak'ireo Kristianina izay mihambo
amin'izany amin'ny fanahy masina (Jesosy).
Niteny ilay Avo manao hoe:

{ﻠُﻮﻥﻤﻌﺮِﻩِ ﻳ ﺑِﺄَﻣﻢﻫﻝِ ﻭ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮﺒِﻘُﻮﻧَﻪﺴ * ﻻ ﻳﻮﻥﻣﻜْﺮ ﻣﺎﺩﻞْ ﻋِﺒ ﺑﺤﺎﻧَﻪ
 ﺒﻟَﺪﺍً ﺳ ﻭﻦﻤﺣﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺍﺗﱠﺨَﺬَ ﺍﻟﺮ}ﻭ
.[٢٧ ،٢٦:]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء
Izay adika manao hoe: " Niteny izy ireo fa manan- janaka ilay be
indrafo (Allah), tsia fa andevo voahasina. Tsy mialoha amin'izy
ireo ny Teniny raha tsy hoe izy ireo manatanteraka ny didiny ".
[Sourat al-anbiya,and: 26-27]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

.[٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﻢﻭﻥﺮﻣﺆﺎ ﻳ ﻣﻠُﻮﻥﻔْﻌ ﻭﻳﻢﻫﺮﺎ ﺃَﻣ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻥﺼﻌ}ﻻ ﻳ
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izay adika manao hoe: " Tsy manota Andriamanitra izy ireo
amin'izay didy omeny azy ireo ary manatanteraka amin'izay
nandidiana azy ireo ". [Sourat at-tahrim,and: 6]
Ary ity fefin'ny finoana ity dia tsy maintsy amin'ny mpino Islam
rehetra na lahy na vavy tsy maintsy amin'izieo ny mianatra azy
sy mino azy ary tsy misy ny fialan-tsiny amin'ny tsy fahalalana
(tambana)
Ka ny finoana misaratsaraka an'ireo Anjely kosa dia
mifono ireto zavatra manaraka ireto:
Voalohany:

Akora nanamboarana azy ireo:

Namboarin'Andriamanitra ireo Anjely avy tamin'ny hazavana
(noor) sahala ny Allah nanamboatra ny vazimba avy amin'ny afo
(nary) ary nanamboatra ny zanak'olombelona na taranaka Adama
avy tamin'ny fotaka (tany) ary ny fanamboarana azy ireo
dia talohan'ny nanamboarana Adam (fandriam-pahalemana ane
ho azy).

ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻳﺚ )) ﺧﻠﻘﺖ ﺍﳌﻼ ﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﻭﺧﻠﻘﺖ ﺍﳉﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻭﺧﻠﻘﺖ
ﺁﺩﻡ ﳑﺎ ﻭﺻﻒ ﻟﻜﻢ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Arak'izay nazo tamin'ny Hadith anakiray manao hoe:"
Namboarina ireo anjely avy tamin'ny hazavana, namboarina ny
vazimba avy tamin'ny ahitran'ny afo be, ary namboarina Adam
sahala amin'ny toetra misy aminareo (amin'ny fotaka) ".
[Navoaky ny Mouslim]
Faharoa :

Isan'ireo Anjely

Ny anjely dia zavaboary izay hoe tsy misy mahafantatra ny
isan'izy ireo afa tsy Tompo Allah irery ihany, noho ny
hamaroan'izy ireo, tsy misy ao amin'ny lanitra eo amin'ny
toeran'ny rantsana efatra raha tsy hoe eo ny Anjely miankohoka
amin'ny tany na mitsangana (izany hoe anatin'ny fanompoana
Andriamanitra foana ) sahala amin'ny trano anakiray any amin'ny
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lanitra faha fito izay atao hoe:"Baity Maamour ", izay hidiran'ny
70 arivo Anjely (na fito alina) isan'andro ary tsy miverina eo
intsony izay efa teo noho ny hamaron'izireo, ary omena afo be
(na hampitondraina) amin'ny andro ny fitsarana ary izy ireo dia
manana 70 arivo lamboridy, ary isan'ny lamboridy dia 70 arivo
Anjely mandalo eo aminy.
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٣١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮﻮ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫﻚﺑ ﺭﻮﺩﻨ ﺟﻠَﻢﻌﺎ ﻳﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe: "Tsy misy mahafantatra ireo miaramilan'
ny Tomponao (ry Mouhamad) afa tsy izy ihany ". [Sourat almoudathir, and: 31]

ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻞ )) ﺃﻃﺖ ﺍﻟﺴﺎﺀ ﻭﺣﻖ ﺃﻥ ﺗﺌﻂ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﻡ
ﺍﻻ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺳﺎ ﺟﺪ ﻭﺭﺍﻛﻊ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Ary hita amin'ny Hadith fa ilay mahafatoky Mouhamad (saw)
niteny hoe:" Mamoaka feo ny lanitra (sahala amin'ny feon'ny
soavaly) ary marina raha hitaraina , tsy misy toeran'ny tongotra
afa tsy hoe misy Anjely miankohoka ary miondrika ".[Navoaky
ny Boukhary sy Mouslim ]

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍ ﻟﻴﺖ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭ ))ﻳﺪ ﺧﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﻌـﻮﺩ
ﻭﻥ ﺍﻟﻴﻪ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Mbola niteny ilay mahafatoky mikasika ny "Baity Maamour
"manao hoe:" miditra aminazy io 70 arivo Anjely isanan'andro
ary tsy miverina aminy antsony ". [Navoaky ny Boukhary sy
Mouslim]

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻳﺆﰐ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﳍﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺯﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺯﻣﺎ ﻡ ﺳـﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟـﻒ
ﻣﻠﻚ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
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Mbola niteny ilay mahafatoky manao hoe: " Mipetraka ao
amin'ny afo be (djahannam) amin'izany fotoana izany ary
manana 70 arivo, ary isan'ny lamboridy dia 70 arivo Anjely".
[Navoaky ny Mouslim]
Koe eto dia mazava amintsika ny hamaroan'ny isan'ireo
Anjely, ary izy ireo mety mahatratra 4900 million Anjely ny
isan'izy ireo.
Ary ahoana ny amin'ireo Anjely sisa, doka ho an'ilay nahary azy
ireo,mandrindra azy ireo ary nanisa ny isan'izireo.
Fahatelo :

Anaran'ireo Anjely

Tsy maintsy ny finoana izay noteneni'i Allah amintsika amin'ny
Koran na notenenin'ny irany amitsika amin'ny fomba amampanaony amin'ireo Anjely ary ny lehibe amin'izireo dia telo:
1- Gabriel, aryizy io dia antsoina hoe Gabriely, ary izy io dia
fanahimasina midina noho ny hafatra izay misy ny fiainan'ny fo
amin' ireo irany (fandriam-pahalemana anie ho azy ireo).
2- Mikail, mety antsoina Mikaila koa,ary izy io dia mpanome
fahefana ny ilatsan'ny orana izay mampiaina ny tany manondraka
azy araka ny nandindin'i Allah azy.
3- Israfil , ary izy io dia mpanome fahefana amin'ny
fandefasana rivotra amin'ny sary.fiantsoana ny fahataperan'ny
fiainana eto an-tany ary fanombohan'ny fiainana any ankoatra
izay hoe fiainan'ny vatana fotsiny.
Fahaefatra :

Toetran'ireo Anjely

Ny Anjely dia tena zavaboary marina, azy ireo ny vatana tena
marina mendrika toetran'ny zavaboary sy toetrany manokana; Ka
an'isan'izany:
a-Haben'ny fanamboarana azy ireo sy haben'ny vatan'izy ireo:
namboarin'ny Allah ireo Anjely
amin'ny endrika ngeza,
matanjaka mifanaraka amin'ny asan'izy ireo maha te hidera izay
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efa nomen'i Allah fahefana izy ireo amin'izany eo amin'ny lanitra
sy ny tany.
b- Marina fa manana elatra izy ireo:
namboarin'i Allah, ho an'ireo Anjely ny elatra na roa na telo na
efatra, ary manondro noho izany sahala nahitan'I Rassoulil'Allah
(iraky ny Allah) i Anjely Gabriely amin'ny endrika maha Anjely
azy ary mitondra eninjato elatra sady mila hanampitra ny fara
void-lanitra.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ـﺎﻉﺑﺭ ﻭﺛُـﻼﺙـﻰ ﻭ ْﺜﻨـﺔٍ ﻣﻨِﺤ ﺃُﻭﻟِـﻲ ﺃَﺟـﻼﺳﻼﺋِﻜَﺔِ ﺭﺎﻋِﻞِ ﺍﻟْﻤﺽِ ﺟﺍﻟْﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤ ﻟِﻠﱠﻪِ ﻓَﺎﻃِﺮِ ﺍﻟﺴﺪﻤ}ﺍﻟْﺤ
.[١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮﺎﺀﺸﺎ ﻳ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣﺰِﻳﺪﻳ
Izay adika manao hoe:" Dera ho an'i Allah, nahary ny lanitra sy
ny tany, mpametraka ireo Anjely ho iraka, manana elatra roa na
telo na efatra afaka manampy an'izany amin'ny zavaboary
arak'izay hitiavany izy ". [Sourat fatir,and:1]
d- Tsy fitadiavan'izy ireo sakafo na zava –pisotro:
namboarin'i Allah ireo Anjely tsy misakafo na misotro, tsy
manambady ary tsy miteraka.
e-Ireo Anjely dia manan-tsaina, manam-po:
miteny amin'ny Allah izy ireo ary Allah koa niteny amin'izy ireo,
miteny tamin'ny Adama izy ireo ary tamin'ny Mpaminany hafa
ankoatrany
f- Fahefan'izy ireo amin'ny fakan-tahaka tsy tena amin'ny
endrik'izy ireo marina:
nomen'i Allah fahefana ireo Anjely amin'ny fakan-tahaka endrika
ny lehilahy amin'ny ireo zanak'olombelona ary eto dia misy
hamaliana ireo mpanompo sampy izay mihambo fa ireo Anjely
dia zanakan'i Allah.
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Ary atsika tsy mahafantatra ny fomba fakan'izireo tahaka
satria izy ireo maka-tahaka amin'ny endrika mitovy, sarotra ny
manavaka izy ireo amin'ny zanak'olombelona.
g- Fahafatesan'ny Anjely
Ny Anjely rehetra dia ho faty amin'ny andron'ny fitsarana
(amin'ny andro farany) izay misy amin'izy ireo Anjely mpangala
ny fiaina'ny zanak'olombelona, avy eo rehefa hampitsanganina
izy ireo tamin'ny ireo asa nanomezan'i Allah fahefana izireo
tamin'izany.
h- Fanompoan'ny Anjely
Manompo an'i Allah ireo Anjely amin'ny fanompoana maro isankarazany;
Anisan'izany ny Soalat, ny hataka, ny fiondrefana, ny
fiankohofana, ny fahatahorana, ny fitiavana, sns sns maro samy
hafa,
Ary anisan'ireo fomba fanompoan'izy ireo dia tahak'izao
manaraka izao:
1-Ny tsy fitsaharana sy ny fitohizan'ny fanompoana tsy misy
fitsaharana.
2- Ny fanankinana ny zavatra rehetra atao amin' Andriamanitra.
3- Ny fitazoman'ny fahendrena ary ny famelana ny faotana noho
ny izy ireo voa aro amin'ny faotana,
4- Fanetren-tena ho an'i Allah miaraka amin'ny fanompoana
maro.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٢٠:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءﻭﻥﻔْﺘُﺮ ﻻ ﻳﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻞَ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻮﻥﺤﺒﺴ}ﻳ
Izay adika manao hoe:"Midera an' Andriamanitra izy ireo alina
sy atoandro ary tsy misy fitsaharana ". [Sourat al-anbiya,and: 20]

42
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

Fahadimy :

Asan'ireo Anjely:

Mitsangana ireo Anjely amin'ny asa tsara maro izay nanomezan'i
Allah fahefana azy ireo an'izany:
1-Ireo mpitondra ilay seza fiandrinany.(Allah)
2- Anjely mpanome fahefana amin'ny fampidirana ireo hafatra
amin'ireo iraka,
3- Mpiandry paradisa sy ny afo be.
4- Mpanome fahefana amin'ny rahona, ranon'orana ary ireo
zava-maniry
5- Mpanome fahefana ireo havoana.
6- Anjely mpanome fahefana ny fandefasana rivotra amin'ny
endrika maro samihafa.
7- Nomena fahefana amin'ny fanoratana ireo asan'ny taranaka
Adama,
8- Mpanome fahefana amin'ny fiarovana taranaka Adam, raha
ohatra anefa mandahatra zavatra aminy i Allah dia avelan'izireo
izany lahatra izany ary mihatra aminy ny lahatra.
9- Nomena fahefana mba hiaraka amin'ny zank'olombelona
foana amin'ny hataka tsarany.
10- Nomena fahefana amin'ny fanamboarana ny ranon'aina ho
olombelona amin'ny kibon'ny reniny, ny fandefasan aina amin'ny
zanak'olombelona sy ny fanoratana ny reziky, ny anjarany, ary
mahantra sa ho sambatra,
11- Homena fahefana amin'ny fipahoana ny ain'ny taranaka
Adam eo amin'ny fahafatesana.
12- Nomena fahefana amin'ny fanontaniana ny zanak'olombelona
amin'ny fasan'izireo sy izay (mifamaofao) aminy avy amin'ny
hasoavana na sazy.
13- Nomena fahefana amin'ny fampandrenesana ny fiarahaban'ny
vahoaka amin'izay.
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Noho izany dia tsy tadiavin'ny Islamo anakiray amin'ny
fiarahabany amin'ny Mpaminany (saw) ny tsy maintsy
hanaovana dia (voyage) aminy.
Efa ampy mangataka tso-drano amin'ny Allah ho azy sy ny
fiarahabana azy amin' izay toetra anaovana an'izany ary marina
fa ireo Anjely no mampita ilay fiarahabana sy mampiely azy
amin'ny Mpaminany.
Fa ny fanaovana dia (voyage) amin'ny Mosikirinin'ny
Mpaminany no mba anao soalat ao aminy.
Ka izy ireo dia manana asa tena maro, fa ity no tena malaza
amin'izy ireo, ary anisan'ny porofo amin'izany dia:
Ny tenin'ilay Avo manao hoe:

{ـﻮﺍﻨ ﺁﻣ ﻟِﻠﱠـﺬِﻳﻦﻭﻥﺘَﻐْﻔِﺮـﺴﻳ ﺑِـﻪِ ﻭـﻮﻥﻣِﻨﺆﻳ ﻭﻬِـﻢﺑﺪِ ﺭﻤ ﺑِﺤﻮﻥﺤﺒﺴ ﻳﻟَﻪﻮ ﺣﻦﻣ ﻭﺵﺮ ﺍﻟْﻌﺤﻤِﻠُﻮﻥ
  ﻳ}ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
.[٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ
Izay adika manao hoe: " Ireo izay mitondra ny seza fiandrianana
sy izay manodidina azy dia mioby amin'ny fiderana ny
Tompon'izy ireo, mino azy ary mangataka famelan-keloka ho
an'ireo izay nino ". [Sourat ghafir,and: 7]
Mbola niteny ilay Avo:

.[٩٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ: ﺑِ ِﺈﺫْﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻠَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ﻋﻟَﻪ ﻧَﺰﺮِﻳﻞَ ﻓَ ِﺈﻧﱠﻪﺠﺒ
ِ ِﺍً ﻟﻭﺪ ﻋ ﻛَﺎﻥﻦ}ﻗُﻞْ ﻣ
Izay adika manao hoe: " Teneno (ry Mouhammad) fa izay
fahavalon'i Anjely Gabriely dia izy no nampidina io (koroany) io
amin'ny fonao amin'ny fankasitran'i Allah ". [Sourat albakara,and: 97]
Mbola niteny ihany Izy Allah manao hoe:

{ ]ﺳ ﻮرةﻜُﻢـﻮﺍ ﺃَﻧْﻔُـﺴﺮِﺟ ﺃَﺧـﺪِﻳﻬِﻢﺎﺳِـﻄُﻮ ﺃَﻳﻼﺋِﻜَﺔُ ﺑﺍﻟْﻤﺕِ ﻭﻮﺍﺕِ ﺍﻟْﻤﺮ ﻓِﻲ ﻏَﻤﻮﻥﻯ ﺇِﺫِ ﺍﻟ ﱠﻈﺎﻟِﻤ ﺗَﺮﻟَﻮ}ﻭ
.[٩٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻷﻧﻌﺎم
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Izay adika manao hoe: " Raha ohatra ka hitanao (ry Mouhamad)
ireo
mpanambaka
eo
ambavahaonan'ny
(horohoro)
fahafatesana.ary ireo Anjely mamelatra (mizara) ny tanan'izy ireo
ary miteny hoe avoahy ny ainanareo ". [Sourat al-an'am:93]
Faha enina :

Zon'ireo Anjely amin'ny taranaka Adama:

a- Ny finoana azy ireo.
b- Fitiavana azy ireo sy ny fanomezana voninahitra azy ireo
ary fahatsiarovana ny ambaratongam-pahefana misy
amin'izireo.
c- Fandrarana ny fanompana azy ireo, na tsy fanomezana
haja azy ireo na fanambanimbanina izy ireo.
d- Ny fanalavirana izay zavatra tsy tian'ireo Anjely satria
izy ireo dia mahatsiaro matiantoka sahala amin'ny
fatiantokan'ny taranaka Adam
Vokatry ny finoana ireo Anjely :

a- Fanamarinana ny finoana, satria tsy marina ny finoana
raha tsy manana finoana an'izy ireo.
b- Ny fahafantarana halehiben'ny nanamboatra izy ireo, ny
heriny ary ny fanjakany, satria ny halehiben'ny
zavaboary dia avy amin'ny halehiben'ilay Nahary.
c- Fitomboan'ny finoana ao am-pon'ny mpino Silamo
tsirairay amin'ny fahalalana ny toetran'izy ireo, ny
fianinan'izy ireo ary ny asa iandreketan'izy ireo.
d- Ny fahatonian-tsaina sy fametrahan'ireo mpino Silamo
ao an-tsaina fa manana mpiaro izy ireo amin'ny fahefan'i
Allah dia ireo Anjely eo amin'izy ireo.
e- Fitiavan'ireo
Anjely
amin'ny
fitsanganan'izireo
manatanterana ireo fanompoana maro samihafa amin'ny
endrika feno ary ny fangarahan'izireo famelankeloka
amin'i Allah ho an'ireo mpino Silamo.
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w- Fankahalana ireo asa ratsy sy ny faotana.
Z - Fisaorana an'i Allah ilay avo indrindra, avo amin'ny
fanampiany an'ireo andevony
(panompony), izany hoe:
nanome fahefana ireo Anjely amin'ny fiarovana azy ireo sy
ny fanoratana asan'izy ireo, ary ny zavatra hafa izay
ananan'ireo mpino tombotsoa.
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NY ANDRY FAHATELO : NY FINOANA
IREO BOKY REHETRA
Ny finoana an'ireo boky rehetra nampidinin'Allah
amin'ireo irany, ho azy ireo anie ny tso-drano sy ny fandriampahalemana.
Izy io dia andry fahatelo amin'ny andry iorenan'ny finoana ka
Tompo Allah dia efa nandefa an'ireo irany nitondra fanazavana
ary nampidina amin'izy ireo, ireo boky rehetra, mba ho famindrapo amin'ireo zavaboary, ny fanitsiana izy ireo mba hanamariana
ny fahasambaran'izy ireo eto an-tany sy any ankoatra, ary mba
anisan'ny ho soridalan'ny zanak'olombelona tokony hizorany ary
mpitsara amin'izay rehetra mampifanolana izy ireo.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻂِ{ ]ﺳ ﻮرة ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘُـﻮﻡ ﻟِﻴﺍﻥﺍﻟْﻤِﻴـﺰ ﻭ ﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏـﻢﻬﻌـﺎ ﻣﻟْﻨﺃَﻧْﺰـﺎﺕِ ﻭﻨﻴﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﻠَﻨﺳﺎ ﺭﻠْﻨﺳ ﺃَﺭ}ﻟَﻘَﺪ
.[٢٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﺤﺪﯾﺪ
Izay adika manao hoe:" Efa nalefanay ireo irakanay nitondra ny
fanazavana ary nampidininay niaraka tamin'izy ireo ny boky
masina (koroan)sy ny mizana angahangaha mba hampiatra ny
fahamarinana ny zanak'olombelona". [Sourat al-hadid,and: 25]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

ﺤﻜُﻢ
  ﻟِـﻴﻖ ﺑِـﺎﻟْﺤ ﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏـﻢﻬﻌﻝَ ﻣﺃَﻧْـﺰ ﻭـﺬِﺭِﻳﻦﻨﻣ ﻭﺮِﻳﻦﺸﺒ ﻣﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪﺚﻌ ﻓَﺒﺓﺍﺣِﺪﺔً ﻭ ﺃُﻣﺎﺱ ﺍﻟﻨ}ﻛَﺎﻥ

.[٢١٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺎ ﺍﺧﺎﺱِ ﻓِﻴﻤ ﺍﻟﻨﻦﻴﺑ

Izay adika manao hoe:" Marina fa tany am-boalohany dia tokana
ny
vahoaka,ka
nalefan'Andriamanitra
ireo
mpaminany,mpampilaza ny vaovao tsara sy mpampitandrina
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ary nampidininy niaraka tamin'izy ireo ny boky masina (Coran)
marina,mba hitsara
eo amin'ny samy zanak'olombelona
amin'izay fifandirana misy amin'izy ireo ". [Sourat al-bakara,and:
213]
(1) Fahamarinan'ny finoana an'ireo boky rehetra:

Ny finoana an'ireo Boky rehetra nidina dia tena
fanamarinana fa an'i Allah ireo boky ireo ary nampidininy
amin'ireo irany, ary izy io dia tena teniny marina, ary izy io dia
hazavana no sady fahitsiana, ary izay rehetra momba azy io dia
marina ary tsy maintsy ny fanarahana azy sy ny fanatanterana
izay voalazany ary tsy misy mahafantatra ny isan'ireo boky ireo
afa tsy Allah irery,
Niteny ilay avo manao hoe:
Izay adika manao hoe: " Ary marina fa tena niteny tamin'i
Mosesy tokoa Andriamanitra". [Sourat al-nissa,and: 164]
Mbola niteny ilay Avo hoe :
.[٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ

{ِ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛَﻼﻡﻊﻤﺴﺘﱠﻰ ﻳ ﺣﻩﻙَ ﻓَ َﺄﺟِﺮﺎﺭﺘَﺠ ﺍﺳﺮِﻛِﲔﺸ ﺍﻟْﻤ ﻣِﻦﺪ ﺃَﺣﺇِﻥ}ﻭ

Izay adika manao hoe: " Rehefa misy iray amin'ireo panompo
sampy mangataka aminao ny fiarovana dia arovo izy mandrapahenoany ny tenin'Andriamanitra". [Sourat al-taobat, and: 6]
(2) Lalana misy ny finoana ireo boky rehetra :

Tsy maintsy ny finoana ny boky rehetra izay nampidinin'i
Allah amin'ireo irany ary izy Allah no niteny tena marina
amin'izany fa tsy noforonina, ary izay nanohitra izy ireo na nanda
iray ao aminy dia efa lazaina tsy mpino (kafiry).
Niteny ilay Avo manao hoe:
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ﻝَ ﻣِـﻦﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏِ ﺍﻟﱠـﺬِﻱ ﺃَﻧْـﺰـﻮﻟِﻪِ ﻭﺳﻠَـﻰ ﺭﻝَ ﻋﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻧَـﺰﻮﻟِﻪِ ﻭﺳﺭﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻮﺍ ﺁﻣِﻨﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃَﻳ}ﻳ

ﻌِﻴـﺪﺍً{ ]ﺳ ﻮرة ﺿَـﻞﱠ ﺿَـﻼﻻ ﺑﻡِ ﺍﻟْـﺂﺧِﺮِ ﻓَﻘَـﺪـﻮﺍﻟْﻴـﻠِﻪِ ﻭﺳﺭﻛُﺘُﺒِـﻪِ ﻭﻼﺋِﻜَﺘِـﻪِ ﻭﻣ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪِ ﻭﻜْﻔُـﺮ ﻳـﻦﻣﻞُ ﻭﻗَﺒ
.[١٣٦:اﻟﻨﺴﺎء
Izay adika manao hoe:" Oh ianareo mpino, minoa Allah
ianareo sy ny irany ary ny Boky (Koran) izay nampidininy
tamin'ny irany, ary ny boky izay nampidininy talohan'izany. Ary
izay mikomy amin'ny Allah, amin'ireo Anjeliny, amin'ireo
Bokiny sy amin'ireo irany, ary amin'ny andro farany dia lazaina
fa very amin'ny fahaverezana lavitra indrindra ". [Sourat alnissa,and: 136]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٥٥:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﻮﻥﻤﺣ ﺗُﺮﻠﱠﻜُﻢﺍﺗﱠﻘُﻮﺍ ﻟَﻌ ﻭﻮﻩﻙٌ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﺎﺭﺒ ﻣﺎﻩﻟْﻨ ﺃَﻧْﺰﺬَﺍ ﻛِﺘَﺎﺏﻫ}ﻭ
Izay adika manao hoe: " Ary ity no boky masina
nampidininay aminy (amin'i Mouhammad), ka arahonareo izy io
angahangaha ianareo hahazo indra-fo ". [Sourat al-an'am,and:
155]
(3) Ny filan'ny zanak'olombelona ireo boky ireo sy ny antony
nampidinana azy:

Voalohany : angahangaha ilay boky nidina amin'ny Maka no
fiverenan'ny vahoaka. Ka niverina aminy (boky) izy ireo mba
ahaizan'izy ireo ny finoana'izy ireo.
Faharoa : angahangaha ilay boky nidina amin'ny izay iraka izy
no mpitsara marina ny vahoaka amin'izay rehetra mampifanolana
izy ireo.
Fahatelo: angahangaha hipetraka ilay boky nampidinina mba
hiaro ny finoana aorian'ny fahafatesan'ilay iraka na ahoana na
ahoana ny halaviran'tany sy ny fotoana sahala amin'ireny
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fiantsoana na fampielazan-kevitra nataoin'ny Mpaminanitsika
Mouhammad (saw)
Fahaefatra: angahangaha hipetraka ireo boky ireo ho porofon'i
Allah amin'ireo zavaboariny, tsy mampivalapatra ny
fifanolanan'izy ireo na koa tsy mampivoaka izy ireo aminy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﺤﻜُﻢ
  ﻟِـﻴﻖ ﺑِـﺎﻟْﺤ ﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏـﻢﻬﻌﻝَ ﻣﺃَﻧْـﺰ ﻭـﺬِﺭِﻳﻦﻨﻣ ﻭﺮِﻳﻦﺸﺒ ﻣﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪﺚﻌ ﻓَﺒﺓﺍﺣِﺪﺔً ﻭ ﺃُﻣﺎﺱ ﺍﻟﻨ}ﻛَﺎﻥ

.[٢١٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺎ ﺍﺧﺎﺱِ ﻓِﻴﻤ ﺍﻟﻨﻦﻴﺑ

Izay adika manao hoe: " Taloha ny zanak'olombelona dia
vahoaka iray (tokana), ka nandefasan'i Allah ireo Mpaminany izy
ireo,mpampilaza vaovao tsara
sy mpampitandrina ary
nampidininy niaraka tamin'izy ireo ny boky masina tena marina
mba hitsara ny zanak'olombelona amin'izay fifandirana misy
amin'izy ireo ".
(4)Toetoetry ny finoana an'ireo boky ireo:

Ny finoana an'ireo bokin'i Allah ireo dia misy faobe ary misy
an-tsimpiriany:
-Ka ny faobe: dia ny finoana marina fa i Allah no mampidina
ireo boky ireo tamin'ireo irany, azy ireo anie ny tso-drano sy ny
fandiam-pahalemana.
-Fa ny an-tsipiriany kosa dia: ny finoana marina arak'izay
niantsoan'i Allah ireo bokiny amin'ny Koran ary efa fantatsika
tamin'izany ny Koran, ny tantara, ny Zabour, ny Evanjelika ary
Sohfo Ibarahim sy Moussa. Ary ny finoana marina fa i Allah dia
mampitovy lenta an'ireo mpaminaniny, tsy misy mahafantatra ny
anaran'izy ireo na ny isan'izy ireo afa tsy izay nampidinany azy
ireo Dera ambony anie ho azy.
Ary ireo boky rehetra ireo dia tonga nanamarina ny
fanokanana ny Tompo
Allah amin'ny zavatra hafa,ary
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fanakanana ny fanaparitahana ireo zavatra ratsy rehetra amin'ity
tany ity, ka ny niandohan'ny fampielazan-kevitr'ireo Mpaminany
dia, mivory iray, na dia tsy mitovy aza ireo lalan'ny finoana sy
ny fitsarana.
Ary ny finoana an'ireo boky ireo dia ny fanekena ny
fidinan'izy ireo tamin'ny ireo iraka teo aloha, sy ny finoana
Koran, ny fanekena azy miaraka amin'ny fanetren-tena ary ny
fanarahana izay zavatra voalazany (misy ao aminy)
Niteny ilay Avo manao hoe:

ـﻠِﻪِ{ ]ﺳ ﻮرةﺳﺭﻛُﺘُﺒِـﻪِ ﻭﻼﺋِﻜَﺘِـﻪِ ﻭﻣ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪِ ﻭـﻦ ﻛُﻞﱞ ﺁﻣﻮﻥﻣِﻨﺆﺍﻟْﻤﻪِ ﻭﺑ ﺭﻪِ ﻣِﻦﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴﻮﻝُ ﺑِﻤﺳ ﺍﻟﺮﻦ}ﺁﻣ
.[٢٨٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﺒﻘﺮة
Izay adika manao hoe:" Nino ilay iraka tamin'izay
nidina taminy avy tamin'ny Tompony sy ireo mpino rehetra. Ireo
rehetra ireo dia nino an'i Allah sy ireo Anjeliny, ireo bokiny, ary
ireo irany ".
Niteny ilay Avo manao hoe:

 ﻣ ﻦ:{ ]ﺳ ﻮرة اﻷﻋ ﺮافــﺎﺀﻟِﻴﻭﻧِ ـﻪِ ﺃَﻭ ﺩــﻮﺍ ﻣِ ـﻦﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻌ ﻭﻜُ ـﻢﺑ ﺭ ﻣِ ـﻦﻜُﻢــﺎ ﺃُﻧْ ـﺰِﻝَ ﺇِﻟَ ـﻴــﻮﺍ ﻣ}ﺍﺗﱠﺒِﻌ
.[٣اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: " Arahonareo izy nidina aminareo avy
tamin'ny Tomponareo (Koran) ary anareo aza manaraka ny
zavatra hafa ankoatrany ho ataonareo mpitarika " .
Ary efa niavaka ny Koran raha ampitahaina amin'ny ireo boky
talohany amin'ny zavatra maro samihafa, fa tena mampiavaka
azy dia izao:
1-Marina fa izy io dia fahagagana amin'ny tonony sy ny dikany
ary izay misy ao aminy amin'ny alalan'ny fahamarinana ity
tontolo ity sy izao rehetra izao.
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2- Marina fa izy io dia boky farany nidina avy tamin'ny Tompo
Allah, ka teo no nifarana ny boky sahala amin'ny fahataperan'ny
hafatran'ny Mpaminanitsika (Mouhamad) (saw)
3- I Allah dia efa nizaka amin'ny fiarovana azy amin'ny
famadihana rehetra na ny famotehana mifanohitra amin'ny boky
sasany izay nisehoan'ny famadihana sy ny famotehana.
4- Marina fa izy dia manamarina ireo boky talohany ary
mpanetsiketsika azy ireo.
5-Izy io (Koran) dia namafa ny boky rehetra talohany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ٍﻡـﺔً ﻟِﻘَـﻮﻤﺣﺭ ﻭـﺪﻯﻫﺀٍ ﻭـﻲﺗَﻔْـﺼِﻴﻞَ ﻛُـﻞﱢ ﺷـﻪِ ﻭﻳﺪ ﻳﻦـﻴ ﺍﻟﱠـﺬِﻱ ﺑﺪِﻳﻖ ﺗَـﺼﻟَﻜِـﻦﻯ ﻭﻔْﺘَـﺮﺪِﻳﺜﺎً ﻳ ﺣﺎ ﻛَﺎﻥ}ﻣ
.[١١١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة ﯾﻮﺳﻒﻮﻥﻣِﻨﺆﻳ

Izay adika manao hoe: " Izy io dia tsy famerenana ny efa vita
(namboarina) nefa kosa fanamarinana izay nisy talohany,
fampisehoana an-tsipirian'ny zava-drehetra sy fanitsiana ary
famindram-po ho an'ny vahoaka mpino ". [Sourat Youssouf,and: 11]
(5)Fanekena ny vaovaon'ireo boky taloha :

Fanta-tsika am-patoniana fa izay vaovao rehetra misy
amin'ireo boky ireny an'isan'izany ny vaovao izay
nampitain'Andriamanitra tamin'ireo irany (azy ireo anie ny tsodrano sy ny fandriam-pahalemana) dia marina ary tsy misy
tebiteby sy fisalasalana ny aminy.
Ary izany tsy midika ny fanetsehana izay rehetra misy ao
anatin'ireo boky eo am-pelatanan'ny chiristianina sy jiosy,
amin'izao fotoana izao, satria efa voa vadika izy ireny, ka tsy
misy tavela intsony ny niandohany izay nampidinan'i Allah azy
ireo tamin'ireo irany
(azy ireo anie tso-drano sy ny
fandriampahalemana.
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Araky ny nahafantaratsika azy amin'ny ireo boky ireo izay
nolazain'i Allah amitsika amin'ny boky masina izany hoe: marina
fa tsy misy (aina) voasazy noho ny fahotan'ny hafa. Ary tsy misy
na (na tsara na ratsy) ho an'ny zanak'olombelona afa tsyizay
nataony ihany. Ary marina fa ny nataony ihany no hohitany
(amin'ny andro farany), avy eo dia ho valiana valisoa feno izy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﺃَﻥﻯ * ﻭـﺮ ﺃُﺧ ﻭِﺯْﺭﺓﺍﺯِﺭ ﻭﻓﱠﻰ * ﺃَﻟﱠﺎ ﺗَـﺰِﺭ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻭﺍﻫِﻴﻢﺮﺇِﺑﻰ * ﻭﻮﺳﻒِ ﻣﺤﺎ ﻓِﻲ ﺻﺄْ ﺑِﻤﺒﻨ ﻳ ﻟَﻢ}ﺃَﻡ

ﻓَﻰ{ ]ﺳ ﻮرة ﺍﻟْـﺄَﻭﺍﺀـﺰ ﺍﻟْﺠﺍﻩـﺰﺠ ﻳﻯ * ﺛُـﻢـﺮ ﻳﻑـﻮ ﺳﻪﻴـﻌ ﺳﺃَﻥﻰ * ﻭـﻌـﺎ ﺳﺎﻥِ ﺇِﻟﱠـﺎ ﻣ ﻟِﻠْ ِﺈﻧْـﺴﺲﻟَـﻴ
.[٤١-٣٦:اﻟﻨﺠﻢ

Izay adika manao hoe: " Moa ve tsy nolazaina izay nisy tao
anatin'ny takelaka Moussa (Mosesy), sy an'i Ibrahim izay
nanatanteraka (ny fampanetanana sy ny fampitana) ary marina fa
tsy misy (aina) voa hota noho ny fahotan'ny hafa. Ary tsy misy
ho an'ireo olombelona afa tsy izay nataony ihany.Ary marina fa
io nataony io dia mbola ho hitany. Avy eo dia hahazo valisoa
feno nampanantenaina azy izy ". [Sourat an-najm,and: 36-41]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

ِﻒـﺤﻒِ ﺍﻟْـ ُﺄﻭﻟَﻰ * ﺻﺤـﺬَﺍ ﻟَﻔِـﻲ ﺍﻟـﺼ ﻫﻘَﻰ * ﺇِﻥﺃَﺑ ﻭﺮﻴ ﺧﺓﺍﻟْﺂﺧِﺮﺎ * ﻭﻧْﻴ ﺍﻟﺪﺎﺓﻴ ﺍﻟْﺤﻭﻥ ِﺛﺮﻞْ ﺗُﺆ}ﺑ
.[١٩-١٦:ﻰ{ ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰﻮﺳﻣ ﻭﺍﻫِﻴﻢﺮﺇِﺑ
Izay adika manao hoe: " Nefa tena ankafihizinareo izao
fiainana eto an-tany izao nefa amin'ny andro farany no tsara
lavitra sy fitoerana mandrakizay, Marina fa ity dia misy amin'ny
takelaka voalohany. Takelakan'i Abraham sy Mosesy ". [Sourat
al-a'la,and: 16-19]
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Fa ny lalanany kosa dia marina fa izay misy ao amin'ny
Koran tsy maintsy amitsika ny maka azy ho fanompoana,
mifanohitra amin'izany misy amin'ireo boky taloha. Ka anjaratsika ny mijery raha ohatra mifanohitra amin'ny lalanatsika dia
tsy raisintsika, tsy midika hoe diso izy, mifanohitra amin'izany,
dia marina tamin'ny fotoan'androny, nefa kosa tsy voatery na tsy
terena atsika ny hanaraka azy, satria efa nofafain'ny lalanatsika
izy ka raha ohatra moa mifanaraka amin'ny lalanatsika ilay izy
dia marina ary porofoin'ny lalanantsika ny fahamarinan'izany.
(6)Ireo boky nampidin'Allah izay voalaza ny anaran'izy ireo
amin'ny Coran sy ny Sounnat :

1- Ny Kor'an masina:
Izy io dia tenin' Allah izy, nampidininy amin'ny Mouhammad
(saw) farany amin'ireo iraka sy amin'ireo Mpaminany, ka izy no
farany tamin'ireo boky nidina, ary niezaka Allah tamin'ny
fiarovana azy amin'ny famadihana sy fisolosoloana ary nanao azy
ho mpamafa an'ireo boky hafa.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٩:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮﺎﻓِﻈُﻮﻥ ﻟَﺤﺇِﻧﱠﺎ ﻟَﻪ ﻭﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛْﺮﻟْﻨ ﻧَﺰﻦ}ﺇِﻧﱠﺎ ﻧَﺤ
Izay adika manao hoe: " Marina fa izahay no nanao ny
fampidinana an'io zikry io(Koran) ary izahay no miaro azy ".
[Sourat al-hajry,and: 9]
Mbola niteny ilay avo manao hoe:

ـﺎ ﺑِﻤﻢﻬـﻨﻴ ﺑﻜُﻢـﻪِ ﻓَـﺎﺣﻠَﻴﻤِﻨـﺎً ﻋﻴﻬﻣ ﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏِ ﻭﻪِ ﻣِـﻦﻳﺪ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻗﺎً ﻟِﻤﺪﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏﻚﺎ ﺇِﻟَﻴﻟْﻨﺃَﻧْﺰ}ﻭ

.[٤٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪةﻝَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺃَﻧْﺰ

Izay adika manao hoe: " Ary nampidininay aminao (ry
Mouhammad) ny boky (Koran) amin'ny fahamarinana mba
hankamafisanay izay nisy taloha sy ho mpitsara ny marina eo
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aminy. Ka tsarao izy ireo arak'izay nampidinan'i Allah azy".
[Sourat al-ma'ida,and: 47]
2-At-Tawrat
Izy io dia boky izay nampidinin'i Allah tamin'ny Moussa
(Mosesy) (hoa azy anie ny fandriam-pahalemana) ary nataony
izy io ho mpanitsy sy manome hazavana, mitsara amin'azy io
ireo Mpaminany taranaka Israelianina sy ny manampahizan'izy
ireo.
Ary ny Tawrata dia tsy maintsy ny finoana azy, izy izay
nampidinin'i Allah amin'ny Moussa fa tsy sahala amin'ilay
Tawrata voavadika misy eo amin'ny Christianina sy jiosy
ankehitriny.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻮﻥ ـﺎﻧِﻴﺑﺍﻟﺮﻭﺍ ﻭــﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﻟِﻠﱠ ـﺬِﻳﻦ ـﻠَﻤ ﺃَﺳ ﺍﻟﱠ ـﺬِﻳﻦــﻮﻥﺒِﻴــﺎ ﺍﻟﻨ ﺑِﻬﺤﻜُ ـﻢ
  ﻳﻧُــﻮﺭ ﻭــﺪﻯــﺎ ﻫ ﻓِﻴﻬﺍﺓﺭــﺎ ﺍﻟﺘﱠ ـﻮﻟْﻨ}ﺇِﻧﱠــﺎ ﺃَﻧْﺰ

.[٤٤ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ: ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪةﻔِﻈُﻮﺍ ﻣِﻦﺘُﺤﺎ ﺍﺳ ﺑِﻤﺎﺭﺒﺍﻟْﺄَﺣﻭ

Izay adika manao hoe:" Izahay no nanao ny fampidinana ny
Thora izay misy fahitsiana sy hazavana. Mitsara aminazy io ireo
Mpaminany (Israelianina) izay nanetry tena ho an'i Allah ny
fon'izy ireo ho an'ireo Mpitaiza sy manam-pahaizana mpitsara
arak'izay niarovan'I Allah ny bokiny (Thora) taminazy ireo ".
[Souarat, al-ma'ida, and: 44]
3- Ny evanjely:
Izy io dia boky izay nampidinin'i Allah marina tamin'ny Issa
(Jesosy) fandriam-pahalemana ho azy , mba hanamafy izay
talohany tamin'ireo boky nidina.
Ary ny Evanjely izay tsy maintsy ny finoana azy ary izy io
dia ilay boky nampidinin'i Allah tamin'i Issa ,tamin'ny
nipoiran'ny tena marina, fa tsy sahala amin'ilay Evanjely maro be
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izay voavadivadika misy amin'izao fotoana izao eo ampelatanan'ny Kristianina sy Jiosy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻛُﻢـﺎﺀـﺎ ﺟﺱِ ﺃَﻓَﻜُﻠﱠﻤﻭﺡِ ﺍﻟْﻘُـﺪ ﺑِـﺮﻧَﺎﻩـﺪﺃَﻳـﺎﺕِ ﻭﻨﻴ ﺍﻟْﺒﻢﻳـﺮ ﻣـﻦﻰ ﺍﺑﺎ ﻋِﻴـﺴﻨﺁﺗَﻴﻞِ ﻭﺳﺪِﻩِ ﺑِﺎﻟﺮﻌ ﺑﺎ ﻣِﻦﻨﻗَﻔﱠﻴ}ﻭ

 ﻣ ﻦ:{ ]ﺳ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮةﻓَﺮِﻳﻘـﺎً ﺗَﻘْﺘُﻠُـﻮﻥ ﻭﺘُﻢ ﻓَﻔَﺮِﻳﻘـﺎً ﻛَـﺬﱠﺑﺗُﻢﺮـﺘَﻜْﺒ ﺍﺳﻜُﻢﻯ ﺃَﻧْﻔُـﺴـﻮـﺎ ﻻ ﺗَﻬـﻮﻝٌ ﺑِﻤﺳﺭ
.[٨٧اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: "Nalefanay taorian'izy ireo i Jesosy
zanak'i Mariamo (Maria)
mba hanamafy izay nisy tamin'ny Thora talohany, ary nomenay
azy ny Evangelika izay misy fanitsiana sy hazavana mba
hanamarina (hanamafy) izay nisy tao amin'ny Thora talohany sy
fanitsiana ary famporisihana ho an'ireo manana fatahorana ".
[Sourat al-ma'ida,and: 46]
Ary izay mifono anatin'ny Thora sy Evanjely zava-baovao
(vaovao tsara) amin'ny fandefasana ny Mpaminany
Mouhammad.
Niteny ilay Avo manao heo:

ﻢﻫﺮـ ْﺄﻣﺍﻟْﺄِﻧْﺠِﻴـﻞِ ﻳﺍﺓِ ﻭﺭ ﻓِـﻲ ﺍﻟﺘﱠـﻮﻢﻫـﺪﻜْﺘُﻮﺑـﺎً ﻋِﻨ ﻣﻭﻧَـﻪﺠﺪ
ِ  ﺍﻟﱠـﺬِﻱ ﻳﻲ ﺍﻟْـﺄُﻣﺒِـﻲﻮﻝَ ﺍﻟﻨﺳ ﺍﻟﺮﻮﻥﺘﱠﺒِﻌ ﻳ}ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ

ﻢﻫـﺮ ﺇِﺻﻢﻬـﻨ ﻋـﻀَﻊﻳ ﻭﺎﺋِـﺚﺨﺒ
َ ْ ﺍﻟﻬِﻢﻠَـﻴ ﻋﻡـﺮﺤﻳـﺎﺕِ ﻭﺒ ﺍﻟﻄﱠﻴـﻢﺤِـﻞﱡ ﻟَﻬﻳﻜَـﺮِ ﻭﻨـﻦِ ﺍﻟْﻤ ﻋﻢﺎﻫﻬﻨﻭﻑِ ﻭﻳﺮﻌﺑِﺎﻟْﻤ
.[١٥٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﺍﻟْﺄَﻏْﻼﻝَ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﻛَﺎﻧَﺖﻭ
Izay adika manao hoe: " Izay manaraka ny iraka, Mpaminany
tsy mahay mamaky sy manoratra Mouhamad (saw) izay hitan'izy
ireo fa voasoratra (voalaza) ao amin'izy ireo ao amin'ny Thora sy
Evanjely. Mamporisika azy ireo amin'ny fanaovana tsara ary
manakana amin'ny fanaovana ratsy, manome azy ireo alalana
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amin'ny fihinanana ireo amin'ny zavatra tsara (lenta) ary
misakana ireo zavatra ratsy indrindra amin'izy ireo (toaka, hennakisoa, ny zana-bola ary faty boboka) ary nametraka ny fifanekena
aminazy ireo sy ireo sarotiny be amin'ny finoana izay nisy
tamin'izy ireo ". [Sourat al- anraf, and:157]
4- Zabour :
Izy io dia boky izay nampidinin'i Allah tamin'i Daoud(na
Davida) (ho azy anie ny fandriam-pahalemana).
Ary ny Zabour dia tsy maintsy ny finoana azy, izy izay
nampidinin'i Allah tamin'ny Daoud (Davida) ary tamin'izany
fotoana izany mbola tsy nidiran'ireo famadibadihana maro
samihafa , amin'ny asan'ireo Jiosy.
Niteny ilay avo manao hoe:

.[١٦٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻮﺭﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺯَﺑﺩﺍﻭﺎ ﺩﻨﺁﺗَﻴ}ﻭ
Izay adika manao hoe: " Ary nomenay Daoud ny Zabour ".
[Sourat al-nissa,and: 163]
5-Tkelakan'ny Ibrahim sy Moussa:
Ary izy io dia takelaka izay nomen'i Allah Ibrahim sy Moussa
(azy roa anie ny fandriam-pahalemana), ary ity takelaka ity dia
very, tsy fantatra mihitsiny ny momba azy na dia kely aza afa tsy
hoe tonga ny fanambarana azy ao amin'ny Koran sy ny Sounat.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﺃَﻥﻯ * ﻭـﺮ ﺃُﺧ ﻭِﺯْﺭﺓﺍﺯِﺭ ﻭﻓﱠﻰ * ﺃَﻟﱠﺎ ﺗَـﺰِﺭ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻭﺍﻫِﻴﻢﺮﺇِﺑﻰ * ﻭﻮﺳﻒِ ﻣﺤﺎ ﻓِﻲ ﺻﺄْ ﺑِﻤﺒﻨ ﻳ ﻟَﻢ}ﺃَﻡ

ﻓَﻰ{ ]ﺳ ﻮرة ﺍﻟْـﺄَﻭﺍﺀـﺰ ﺍﻟْﺠﺍﻩـﺰﺠ ﻳﻯ * ﺛُـﻢـﺮ ﻳﻑـﻮ ﺳﻪﻴـﻌ ﺳﺃَﻥﻰ * ﻭـﻌـﺎ ﺳﺎﻥِ ﺇِﻟﱠـﺎ ﻣ ﻟِﻠْ ِﺈﻧْـﺴﺲﻟَـﻴ
.[٤١-٣٦:اﻟﻨﺠﻢ

Izay adika manao hoe: " Moa ve tsy nolazaina izay nisy tao
anatin'ny taratasin'i Moussa ary an'i Ibrahim izay nanatanteraka
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(ny fampanatenana sy ny fampitana)ary marina fa tsy misy
(aina)voa hota noho ny fahotan'ny hafa. Ary marina fa io nataony
io dia mbola hitany. Avy eo dia mahazo valisoa feno
nampanatenaina azy izy ". [Sourat an-najm,and: 36-41]
Mbola niteny ilay avo manao hoe:

ِﻒـﺤﻒِ ﺍﻟْـ ُﺄﻭﻟَﻰ * ﺻﺤـﺬَﺍ ﻟَﻔِـﻲ ﺍﻟـﺼ ﻫﻘَﻰ * ﺇِﻥﺃَﺑ ﻭﺮﻴ ﺧﺓﺍﻟْﺂﺧِﺮﺎ * ﻭﻧْﻴ ﺍﻟﺪﺎﺓﻴ ﺍﻟْﺤﻭﻥ ِﺛﺮﻞْ ﺗُﺆ}ﺑ

.[١٩-١٦:ﻰ{ ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰﻮﺳﻣ ﻭﺍﻫِﻴﻢﺮﺇِﺑ

Izay adika manao hoe: " Nefa tena ankafizinareo ny fiainana
eto an-tany izao nefa.Amin'ny andro farany no tsara lavitra sy
fitoetra mandrakizay. Marina fa ity dia misy amin'ny takelaka
voalohany. Takelakan'i Ibrahim sy Moussa ". [Sourat ala'la,and: 16-19]
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NY ANDRY FAHA EFATRA NY
FINOANA AN'IREO
IRAKA
1) Ny finoana an'ireo iraka, azy ireo anie ny fandriampahalemana :

Izy io dia iray amin'ireo andry iorenan'ny finoana izay hoe
tsy marina (tsy feno) ny finoan'ny andevo (mpanompo) anakiray
raha tsy miaraka aminy.
Ary ny finoana an'ireo Iraka:
Izy io dia foto-pinoana voamarina fa irak'Allah izy ireo , nofidin'i
Allah izy ireo mba hampita ny hafatrany amin'ny
zanak'olombelona.Ka izay minosy manaraka azy ireo dia nahitsy
ary izay nitsipaka amin'azy ireo kosa dia very, ary izy ireo efa
nampita tamin'ny fampitana mazava izay nampidinin'i Allah,
Tompon'izy ireo tamin'izyireo, ary notanterahin'izy ireo ny
hafatra ary nanarin'izy ireo ny vahoaka.Ary niady mafy amin'ny
foton'ny Allah, ady tena marina, nampitsangana ny marina ny
porofo, tsy mbola niseho na nanova na namadika amin'izay
nanirahana azy izy, ary inoantsika arak'izay niantsoan'i Allah
azy ireo tamintsika sy izay tsy noteneny, ary isaky ny
mpaminany dia tsy maintsy milaza izay mpaminany ho avy ao
aoriany, ary ny tonga aoriana amin'izy ireo dia tsy maintsy
manamarina izay talohany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ـﺎﻣﺎﻁِ ﻭﺒﺍﻟْﺄَﺳ ﻭﻘُﻮﺏﻌﺎﻕَ ﻭﻳﺤﺇِﺳﺎﻋِﻴﻞَ ﻭﻤﺇِﺳ ﻭﺍﻫِﻴﻢﺮﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻰ ﺇِﺑﻣﺎ ﻭﻨﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴﻣﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻨ}ﻗُﻮﻟُﻮﺍ ﺁﻣ

{ﻮﻥﻠِﻤـﺴ ﻣ ﻟَـﻪـﻦﻧَﺤ ﻭﻢﻬـﺪٍ ﻣِـﻨ ﺃَﺣﻦـﻴﻕُ ﺑ ﻻ ﻧُﻔَـﺮﻬِـﻢﺑ ﺭ ﻣِـﻦـﻮﻥﺒِﻴ ﺍﻟﻨـﺎ ﺃُﻭﺗِـﻲﻣﻰ ﻭﻋِﻴـﺴﻰ ﻭﻮﺳ ﻣﺃُﻭﺗِﻲ
.[١٣٦:]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
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Izay adika manao hoe: " Tenenonareo: mino Allah izahay sy
izay nampidininy taminay ary izay nampidininy tamin'i Ibrahim,
Ismael sy Issak ary Yakoub sy ireo foko ary izay nomena
Moussa sy Issa (Jesosy) ary izay nomena an'ireo Mpaminany avy
tamin'ny Tompon'izy ireo; izahay dia tsy manavaka ny iray
amin'izy ireo ary izahay dia Silamo eo aminy ". [Sourat albakara,and: 136]
Ka izay nampandainga ny iraka anakiray dia efa sahala
amin'ny nampandainga ilay natoky azy ary izay nikomy aminy
dia efa sahala amin'ny nikomy amin'izay nandidy (naniraka) ny
tokony hankatoavana azy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻧَﻜْﻔُـﺮﺾٍ ﻭﻌ ﺑِـﺒﻣِﻦ ﻧُـﺆﻘُﻮﻟُـﻮﻥـﻠِﻪِ ﻭﻳﺳﺭ ﺍﻟﻠﱠـﻪِ ﻭﻦـﻴﻗُـﻮﺍ ﺑﻔَﺮ ﻳ ﺃَﻥﻭﻥﺮِﻳﺪﻳﻠِﻪِ ﻭﺳﺭ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻭﻥﻜْﻔُﺮ ﻳ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ}ﺇِﻥ

ًـﺬَﺍﺑﺎ ﻋﻧَﺎ ﻟِﻠْﻜَـﺎﻓِﺮِﻳﻦﺘَـﺪﺃَﻋﻘّﺎً ﻭ ﺣﻭﻥ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮﻢ ﻫ * ﺃُﻭﻟَﺌِﻚﺒِﻴﻼ ﺳ ﺫَﻟِﻚﻦﻴﺘﱠﺨِﺬُﻭﺍ ﺑ ﻳ ﺃَﻥﻭﻥﺮِﻳﺪﻳﺾٍ ﻭﻌﺑِﺒ
.[١٥١ ،١٥٠:ﻬِﻴﻨﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻣ

Izay adika manao hoe:" Ireo izay tsy nino an'i Allah sy ireo
irany ary mitady hanasaraka Allah amin'ireo irany ary niteny hoe
izahay dia mino sasany amin'azy ireo ihany, fa izahay kosa tsy
dia mino ny sasany ary mitady nadray lalana hafa (lalan'ny tsy
finoana). Ireny izany dia tena mpikomy marina. Ary efa
nomaninay hoe an'ireo mpikomy ireo ny sazy maha menatra ".
[Sourat al-nissa, and: 150-151]
2) Fanamarinan'ny faminaniana

Faminaniana: Mpanelanelana eo amin'ny Nanahary sy ny
zavaboariny amin'ny fanaparitahana ireo hafany sy ny lalanany.
Omen'i Allah izay tiany amin'ireo andevony izy io, ary mifidy
ho amin'izany izay tiany amin'ireo zavaboariny. Ka tsy misy
safidy ho an'olon-kafa ankoatrany.
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Niteny ilay avo manao hoe:

.[٧٥:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺞﺼِﲑ ﺑﻤِﻴﻊ ﺳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺱِ ﺇِﻥ ﺍﻟﻨﻣِﻦ ﻭﻼﺳﻼﺋِﻜَﺔِ ﺭ ﺍﻟْﻤ َﻄﻔِﻲ ﻣِﻦﺼ ﻳ}ﺍﻟﻠﱠﻪ
Izay adika manao hoe:" Allah dia nifidy iraka tamin'ireo
Anjely ary tamin'ny zanak'olombelona. Marina fa Allah dia
maheno no mahita ". [Sourat al-hajj,and: 75]
Ary ny faminaniana dia omena fa tsy tadiavina tsy takatra
noho ny hamaroan'ny fanompoana na fahendrena, ary tsy tonga
amin'ny safidin'ny Mpaminany na hatakany izany, fa tsy maintsy
safidy avy amin'ny Allah.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرىﻨِﻴﺐ ﻳﻦﻪِ ﻣﺪِﻱ ﺇِﻟَﻴﻬ ﻭﻳﺎﺀﺸ ﻳﻦﻪِ ﻣﺠﺘَﺒِﻲ ﺇِﻟَﻴ
  ﻳ}ﺍﻟﻠﱠﻪ
Izay adika manao hoe: " Allah dia mifidy no sady
mampanakaiky izay tiany eo aminy ary manitsy hantrany izay
mitady hiverina aminy ". [Sourat as-shoura,and: 13]
3) Ny antony nanirahana an'ireo iraka:

Ny antony nanirahana an'ireo iraka, (fadriam-pahalemana
anie ho azy ireo), dia miendrika zavatra maro :
Voalohany: Famoahana ny andevo tamin'ny fanompoana
andevo ho any amin'ny fanompoana Tompon'ny andevo ary avy
amin'ny fanandevozan'ny fanompoana ny zavaboary ho any
amin'ny fahalalahana ny fanompoana tompon'ny andevo.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٠٧:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءﺎﻟَﻤِﲔﺔً ﻟِﻠْﻌﻤﺣﺎﻙَ ﺇِﻟﱠﺎ ﺭﻠْﻨﺳﺎ ﺃَﺭﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe: "Tsy nirahina ianao (ry Mouhammad) afa
tsy hoe ho famindram-pon'izao tontolo izao ". [Sourat alanbiya,and:107]
Faharoa: Famantarana ny tanjona izany hoe nanamboatra ny
zavaboary i Allah noho ny anton'izany famantarana izany, ary izy
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io dia fanompoana azy, ny fanokanana azy ary izay tsy fantatra
raha tsy amin'ny alalan'ireo iraka,izay nofidin'i Allah izy ireo avy
amin'ireo zavaboariny ary nomeny ambaratongam-pahefana izy
ireo amin'izao tontolo izao.
Niteny ilay Avo manao hoe:
.[٣٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ

{ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏُﻮﺕﺘَﻨِﺒﺍﺟ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻮﻻً ﺃَﻥِ ﺍﻋﺳﺔٍ ﺭﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺃُﻣﺜْﻨﻌ ﺑﻟَﻘَﺪ}ﻭ

Izay adika manao hoe: " Efa nirahina isaky ny vahoaka ny
iraka, mba hiteny amin'azy ireo " Tomponareo" i Allah ary
alavironareo ny devoly ". [Sourat an-nahly,and: 36]
Fahatelo:
Fampitsanganana
porofo
amin'ny
zanak'olombelona amin'ny fandefasana ireo iraka.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ًﺰِﻳــﺰﺍ ﻋ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪﻛَــﺎﻥ ـﻞِ ﻭﺳ ﺍﻟﺮ ـﺪﻌﺠ ـﺔٌ ﺑ
 ﻠَــﻰ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪِ ﺣــﺎﺱِ ﻋ ﻟِﻠﻨﻜُــﻮﻥ ﻟِﺌَﻠﱠــﺎ ﻳ ـﺬِﺭِﻳﻦﻨﻣ ﻭﺮِﻳﻦ ـﺸﺒ ﻣ ـﻼﺳ}ﺭ
.[١٦٥:ﻜِﻴﻤﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺣ
Izay adika hoe: ' Noho ny maha iraka izy ireo sy mpilaza
vaovao, ary mpampitandrina, angangaha tsy hoe hisy amin'ny
zanak'olombelona, ny porofo amin'i Allah. aorian'ireo iraka
(maro be) ary Allah dia matanjaka sy hendry ". [Sourat alnissa,and: 165]
Fahaefatra : Fanazavana amin'ireo zava miafina izay tsy
takatry ny sain'ny zanak'olombelona antsain'izy ireo . Ohatra:
anaran'i Allah sy ireo toetrany, ny fahafantarana an'ireo Anjely
sy ny andro farany ary hafa ankoatr'izany.
Fahadimy: Noho ny maha iraka mpitarika tsara izy ireo dia
nofenoin'i Allah amin'izy ireo, ireo toetra tsara ambony indrindra
ary niaro azy ireo amin'ny hetahetam-po ara nofo na amin'ny
ahiahy.
Niteny ilay Avo manao hoe:
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.[٩٠ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ﺍﻗْﺘَﺪِﻩﻢﺍﻫﺪ ﻓَﺒِﻬﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﻫ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ}ﺃُﻭﻟَﺌِﻚ
Izay adika manao hoe: " Izy ireo no nahitsin'i Allah ka araho
ny fahitsian'izy ireo dia ahitsy ianao". [Sourat al-an'am, and: 90]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

.[٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺔٌ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔﻨﺴ ﺣﺓﻮ ﺃُﺳ ﻓِﻴﻬِﻢ ﻟَﻜُﻢ ﻛَﺎﻥ}ﻟَﻘَﺪ
Izay adika manao hoe: " Efa nananareo (ry mpino) tamin'izy
ireo mpitarika tsara ".
-Fahaenina: Fanamboarana ny vatan-tena, ny fiderana azy,
ny fanadiaovana azy, ary ny fampitandremana azy amin'izay
rehetra tadiaviny.
Niteny ilay Avo manao hoe:

{َـﺔﺤﻜْﻤ
ِ ْﺍﻟ ﻭ ﺍﻟْﻜِﺘَـﺎﺏـﻢﻬﻠﱢﻤﻌﻳ ﻭﻛﱢﻴﻬِﻢـﺰﻳﺎﺗِـﻪِ ﻭ ﺁﻳﻬِﻢﻠَـﻴﺘْﻠُـﻮ ﻋ ﻳﻢﻬﻮﻻً ﻣِﻨﺳ ﺭﲔﻴ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄُﻣﺚﻌ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺑﻮ}ﻫ
.[٢ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ
Izay adika manao hoe:" Izy izay naniraka, amin'ireo
vahoaka tsy mahay, mamaky teny sy manoratra (ny arabo) ny
iraka, avy amin'izy ireo ihany mamaky aminazy ireo ny andininy
masina, manadio azy ireo ary mampianatra azy ireo ny boky
masina (Koran) ary ny fahendrena ".
 ))ﺍﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎ ﺭﻡ ﺍﻷﺧﻶﻕ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ:  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍ
Ilay mahafatoky Mpaminany Mouhammad (saw) niteny hoe:"
Nalefa ny tenako mba hampiseho ny fitondran-tena tsara ".
[Navoaky ny Ahmad sy Hakim]
4- Asan'ireo iraka (azy ireo anie ny fandriam-pahalemana):

Manana asa mendrika maro ireo iraka, anisan'izany:
a- Fanaparitahana ny lalanan'ny finoana sy ny fiantsoana ny
zanak'olombelona ho any
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amin'ny fanompoana Allah tokana ary fanalana fanompoana
ankoatrany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ـﺴِﻴﺒﺎً{ ]ﺳ ﻮرةﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪِ ﺣ ﻭﺪﺍً ﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃَﺣﻥﻮﺨﺸ
ْ ﻻ ﻳ ﻭﻧَﻪﻮﺨﺸ
ْ ﺎﻻﺕِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻳ ﺭِﺳﻠﱢﻐُﻮﻥﺒ ﻳ}ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
.[٣٩:اﻷﺣﺰاب
Izay adika manao hoe: " Ireo izay nampita (nanaparitaka) ny
hafatr'i Allah, matahoatra azy ary tsy matahotra n'izan'iza
(amin'izay nanirahan'ny Tompon'izy ireo an-dry zareo) afa tsy
Allah, ka ampy Allah, ny miaro ny asan'ireo andevony ary
mitsara azy ireo amin'ny andron'ny fitsarana ". [Sourat alahzab,and: 39]
g- Fanazavana izay nidina mikasika ny finoana.
Niteny ilay Avo manao hoe:

{ ]ﺳ ﻮرةﻭﻥﺘَﻔَﻜﱠ ـﺮ ﻳ ـﻢﻠﱠﻬﻟَﻌ ﻭﻬِﻢﻝَ ﺇِﻟَ ـﻴــﺎ ﻧُ ـﺰــﺎﺱِ ﻣ ﻟِﻠﻨﻦ ـﻴ ﻟِﺘُﺒ ﺍﻟ ـﺬﱢﻛْﺮ ـﻚــﺎ ﺇِﻟَﻴﻟْﻨﺃَﻧْﺰ ـﺮِ ﻭﺑﺍﻟﺰــﺎﺕِ ﻭﻨﻴ}ﺑِﺎﻟْﺒ
.[٤٤:اﻟﻨﺤﻞ
Izay adika manao hoe: " Nalefanay aminareo ny porofo azo
tsapain-tanana sy ny boky masina (Koran) mba hahafanareo
manazava amin'ireo zanak'olombelona izay nampidininay
taminazy ireo, angahangaha mba hieritreretan' izy ireo ". [Sourat
an-nahly,and: 44]
f- Famporisihana ny vahoaka ho amin'ny tsaratsara ary
fampitandremana izy ireo amin'ny ratsy, ary filazana amin'izy
ireo ny valisoa ary fampitandremana izy ireo amin'ny sazy.
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[١٦٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺬِﺭِﻳﻦﻨﻣ ﻭﺮِﻳﻦﺸﺒ ﻣﻼﺳ}ﺭ
Izay adika manao hoe:" Maha iraka izy ireo, mpilaza vaovao
tsara, ary mpampitandrina". [sourat al-nissa,and: 165]
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d- Fanitsiana ny zanak'olombelona ho amin'ny mpitarika
mendrika sy tsara amin'ny fitenenana ary ny fihetsika
h- Fampitsanganana lalanan'i Allah eo amin'ireo andevo sy
ny fanatanterahana an'izany.
w- Vavolombelona'ireo iraka amin'ny vahoakan'izy ireo
amin'ny andro fitsarana, fa ireo iraka efa nilaza tamin'azy ireo
tamin'ny filazana mazava.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٤١:ﻬِﻴﺪﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻻﺀِ ﺷﺆﻠَﻰ ﻫ ﻋﺎ ﺑِﻚﺟِﺌْﻨﻬِﻴﺪٍ ﻭﺔٍ ﺑِﺸ ﻛُﻞﱢ ﺃُﻣﺎ ﻣِﻦ ﺇِﺫَﺍ ﺟِﺌْﻨﻒ}ﻓَﻜَﻴ
Izay adika manao hoe: " Fa ahoana (ny fiainan'ireo
mpikomy) raha ohatra nalefan'I Allah amin'ny vahoaka tsirairay
ny
vavolombelona (ny iraka). Ary nalefanay ianao (ry
Mouhammad) amin'ireo vahoaka, mba ho vavolombelona
(amin'izay mino sy izay nikomy amin'izy ireo)". [Sourat alnissa,and: 41]
5- Ny Islam dia finoan'ireo Mpaminany rehetra:

Ny Islam dia finoan'ireo Mpaminany rehetra sy ireo iraka
rehetra.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٩ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻼﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺍﻟْﺈﺳﺪ ﻋِﻨﻳﻦ ﺍﻟﺪ}ﺇِﻥ
Izay adika manao hoe: " Marina fa ny finoana ho raisin'i Allah
dia ny Islam ihany ". [Sourat al-imrany,and: 19]
Ka izy rehetra ireo dia niantso ny hanompoana Allah tokana ary
nandrara ny fanompoana ankoantrin'i Allah. Na dia samihafa aza
ny lalan'ny finoan'izy ireo sy ny fitsaran'izy ireo,fa izy ireo kosa
dia mifanaraka amin'ny niandohany (nipoirany), izay hoe Tawhid
(fanokanana Allah).
Niteny ilay mahafatoky Mouhammad (saw) manao hoe :
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)) ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﺧﻮﺓﻟﻌﻼ ﺕ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎ ﺭﻱ: ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Izay adika manao hoe: " Ny mpaminany rehetra dia
mpirahalahy amin'ny fisandratana sy voninahitra". [Navoaky ny
Boukhary]
6) Ireo iraka dia olombelona ka tsy mahafantatra ny miafina:

Fahalalana ny miafina dia an'isan'ny ho an'i Allah manokana
ary tsyan'isan'ny toetran'ireo Mpaminany satria izy ireo dia
olombelona tahaky ny olombelona rehetra, misakafo misotro,
manambady, matory, marary ary mety vizana (reraka).
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﺍﻕِ{ ]ﺳ ﻮرة ـﻮ ﻓِــﻲ ﺍﻟْ َﺄﺳﻮﻥـﺸﻤ ﻭﻳــﺎﻡ ﺍﻟﻄﱠﻌ ـ ْﺄﻛُﻠُﻮﻥ ﻟَﻴـﻢ ﺇِﻟﱠــﺎ ﺇِﻧﱠﻬ ـﻠِﲔﺳﺮ ﺍﻟْﻤ ﻣِـﻦﻠَ ـﻚﺎ ﻗَﺒ ـﻠْﻨﺳــﺎ ﺃَﺭﻣ}ﻭ
.[٢٠ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻟﻔﺮﻗﺎن
Izay adika manao hoe: " Ary tsy nalefanay ireo iraka talohanao
(ry Mouhammad) afa tsy hoe izy ireo mihinan-kanina ary
mandeha any an-tsena ". [Sourat al-fourkany,and: 20]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe:

 ﻣ ﻦ:ــﺔً{ ]ﺳ ﻮرة اﻟﺮﻋ ﺪﻳﺫُﺭﺍﺟــﺎً ﻭ ﺃَﺯْﻭــﻢـــﺎ ﻟَﻬﻠْﻨﻌﺟ ﻭﻠِــﻚ ﻗَﺒ ﻣِــﻦــﻼﺳﺎ ﺭــﻠْﻨﺳ ﺃَﺭﻟَﻘَــﺪ}ﻭ
.[٣٨اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: "Ary efa nalefanay ireo iraka talohanao
(ry Mouhammad) ary nataonay ho azy ireo ny vady sy ny
taranaka ". [Sourat ar-ra'd,and: 38]
Ary mahavoa azy ireo izay mahavoa olombelona rehetra
sahala amin'ny alahelo, ny haravoana, ny ezaka ary ny zotom-po
(fietsiketsehana).
Fa nofidin'i Allah izy ireo mba hanaparitaka ny finoana ary tsy
mahafantatra ny miafina izy ireo afa tsy izay velarin'i Allah
amin'izy
ireo.
Niteny ilay Avo manao hoe:
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ِـﻪﻳﺪﻦِ ﻳـﻴ ﺑ ﻣِـﻦﻠُﻚـﺴ ﻳـﻮﻝٍ ﻓَ ِﺈﻧﱠـﻪﺳ ﺭﺗَﻀَﻰ ﻣِـﻦﻦِ ﺍﺭﺪﺍً * ﺇِﻟﱠﺎ ﻣﺒِﻪِ ﺃَﺣﻠَﻰ ﻏَﻴ ﻋ ْﻈﻬِﺮﺐِ ﻓَﻼ ﻳ ﺍﻟْﻐَﻴﺎﻟِﻢ}ﻋ

.[٢٧ ،٢٦:ﺪﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻟﺠﻦﺻﻠْﻔِﻪِ ﺭ ﺧﻣِﻦﻭ

Izay adika manao hoe: " Mahalala ny miafina Izy (Allah) dia tsy
mamosaka ny tsy ambaratelony amin'izan'iza. Afa tsy amin'izay
nankasitrainy sahala amin'ny iraka ary manaraka (an'io iraka
voafidy io) azy io eo anoloany (anatrehany) sy avy ao aoriany
ireo mpiaro (Anjely)". [Sourat al-djinne,and:26-27]
7) Tsy fanontan'ireo iraka (fiarovana an'ireo iraka):

Nifidy i Tompo Allah tamin'ireo zavaboariny izay tsara
indrindra mba hapita ny amin'ny hafatrany sy mba fanaparitaka
azy ary nomena azy ireo endrika tsara,toetra tsara ary niaro azy
ireo amin'ny fahotana lehibe indrindra ary nanalavitra azy ireo
amin'ny lesoka angahangaha hanatanteraka ny hafatran'i Allah
amin'ny vahoakany izy ireo. Izy ireo dia tsy manota (voa aro)
amin'izay lazain'izy ireo avy amin'i Allah fanaparitahana ny
hafatra araky ny fifanarahan'ny rehetra.
Hoy ilay Avo manao hoe:

 ﻣِـﻦﻚـﺼِﻤﻌ ﻳﺍﻟﻠﱠـﻪ ﻭـﺎﻟَﺘَﻪ ﺭِﺳﻠﱠﻐْـﺖـﺎ ﺑـﻞْ ﻓَﻤ ﺗَﻔْﻌ ﻟَـﻢﺇِﻥ ﻭـﻚﺑ ﺭ ﻣِـﻦـﻚـﺎ ﺃُﻧْـﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴﻠﱢﻎْ ﻣﻮﻝُ ﺑﺳﺎ ﺍﻟﺮﻬﺎ ﺃَﻳ}ﻳ
[٦٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة

{ِﺎﺱﺍﻟﻨ

Izay adika manao hoe: " Oh ry iraky ny Allah (Mouhammad)
aparitaho (ampielezo) izay nampidinina aminao avy tamin'ny
Tomponao, Ary raha ohatra tsy ataonao izany dia tsy
nampielezinao izany ny hafatrany (Allah). Ary Allah no miaro
anao amin'ireo zanak'olombelona ". Mbola niteny ilay Avo
manao hoe:

67
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

 ﻣ ﻦ:{ ]ﺳ ﻮرة اﻷﺣ ﺰابـﺪﺍً ﺇِﻟﱠـﺎ ﺍﻟﻠﱠـﻪ ﺃَﺣﻥﻮﺨﺸ
ْ ﻻ ﻳ ﻭﻧَﻪﻮﺨﺸ
ْ ﺎﻻﺕِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻳ ﺭِﺳﻠﱢﻐُﻮﻥﺒ ﻳ}ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
.[٣٩اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: " Ireo izay nampita ny hafatr'i Allah,
matahotra azy ary tsy matahotra n'izan'iza (amin'ny nanirahan'i
Tompon'izy ireo an-dry zareo) afa tsy Allah, ka ampy , Allah no
miaro asan'ireo andevony ary mitsara azy ireo amin'ny andron'ny
fitsarana "
Mbola niteny ilay Avo:
 ﻣ ﻦ:]ﺳ ﻮرة اﻷﺣ ﺰاب

{ــﺪﺍً ﺇِﻟﱠــﺎ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪ ﺃَﺣﻥﻮﺨ ـﺸ
ْ ﻻ ﻳ ﻭﻧَﻪﻮﺨ ـﺸ
ْ ــﺎﻻﺕِ ﺍﻟﻠﱠ ـﻪِ ﻭﻳ ﺭِﺳﻠﱢﻐُــﻮﻥﺒ ﻳ}ﺍﻟﱠ ـﺬِﻳﻦ
.[٣٩اﻵﯾﺔ

Izay adika manao hoe: " Mba ahafantarany fa tena nanaparitaka
marina izy ireo ny hafatran'ny Tompon'izy ireo ary namalavala
izay eo amin'izy ireo (Anjely sy ireo Mpaminany) ary nanisa ny
isan'ny zava-drehetra ".
Ary raha ohatra nivoaka avy tamin'ny iraka amin'izy ireo ny
fahotana kely indrindra izay tsy misy fifandraisana amin'ny
fanaparitahana ilay hafatra, dia izy no manazava azy amin'izy
ireo, sy ireo hafainganan'izy ireo mibebaka amin'i Allah sy ny
fiverenan'izy ireo aminy ka miseho sahala amin'ny tsy nisy.,ary
mahazo an'izay toerana ambony indrindra noho ny toeran'izy ireo
taloha.
Satria Allah efa nanokana ho an'ireo Mpaminany (tso-dranon'i
Allah sy fandriam-pahalemana anie hoe azy ireo), ny fitondrantena feno sy ny toetra tsara ary miendrika nanasinana azy ireo
amin'izay tsipika rehetra, amin'ny alalan'ny lahatra izay sy anjara
toeran'izy ireo.
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8- Isan'ireo Mpaminany sy Iraka ary ny tsara indrindra (na ny
manana ambaratongam-pahefana ambony amin'izy ireo):

Voaporofo fa ny isan'ireo iraka dia telonjato sy 13 ka
hatramin'ny 19.
Araky ny tenin'ny Mpaminany Mouhammad (saw): raha fa
nanontaniana izy mikasika ny isan'ireo iraka dia niteny hoe:"
Dimy ambin'ny folo sy telonjato ary maro ".
[Navoaky ny Hakim]
Ary ireo mpaminany dia maro noho izany, misy amin'izy ireo
izay notantarain'i Allah amintsika amin'ny alalan'ny boky
masinany ary misy izay mbola tsy notantarainy amintsika.Ary
efa nolazain'i Allah amin'ny boky masiny ny dimy amby roapolo
mpaminany sy iraka.
Niteny ilay Avo manao hoe:

 ﻣ ﻦ:{ ]ﺳ ﻮرة اﻟﻨ ﺴﺎءـﻚﻠَﻴ ﻋﻢﻬـﺼ ﻧَﻘْﺼ ﻟَـﻢـﻼﺳﺭﻞُ ﻭ ﻗَﺒ ﻣِﻦﻚﻠَﻴ ﻋﻢﺎﻫﻨﺼ ﻗَﺼ ﻗَﺪﻼﺳﺭ}ﻭ
.[١٦٤اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: " Misy amin'ireo iraka izay efa
notantarainay taminao (ry Mouhammad) taloha tany ary misy
amin'ireo iraka tsy mbola nitantarainay taminao ". [Sourat alnissa,and: 164]
Mbola niteny ilay Avo manao hoe :

* ﻠِــﻴﻢ ﻋﻜِــﻴﻢ ﺣـﻚﺑ ﺭ ﺇِﻥﺎﺀ ﻧَـﺸـﻦــﺎﺕٍ ﻣﺟﺭ ﺩﻓَـﻊﻣِـﻪِ ﻧَﺮﻠَــﻰ ﻗَﻮ ﻋﺍﻫِﻴﻢـﺮــﺎ ﺇِﺑﺎﻫﻨــﺎ ﺁﺗَﻴﺘُﻨﺠ ﺣﺗِﻠْـﻚ}ﻭ

ـﻮﺏﺃَﻳ ﻭﺎﻥﻤـﻠَﻴﺳ ﻭﺩﺍﻭﺘِـﻪِ ﺩﻳ ﺫُﺭﻣِـﻦـﻞُ ﻭ ﻗَﺒﺎ ﻣِـﻦﻨﻳـﺪﻧُﻮﺣـﺎً ﻫﺎ ﻭﻨﻳـﺪ ﻛُﻠّـﺎً ﻫﻘُـﻮﺏﻌﺎﻕَ ﻭﻳﺤ ﺇِﺳﺎ ﻟَﻪﻨﺒﻫﻭﻭ

 ﻛُـﻞﱞ ﻣِـﻦـﺎﺱﺇِﻟْﻴﻰ ﻭﻋِﻴـﺴـﻰ ﻭﺤﻴ
 ـﺎ ﻭﻳﺯَﻛَﺮِﻳ * ﻭـﺴِﻨِﲔﺤﺰِﻱ ﺍﻟْﻤ ﻧَﺠﻛَﺬَﻟِﻚ ﻭﻭﻥﺎﺭﻫﻰ ﻭﻮﺳﻣ ﻭﻒﻮﺳﻳﻭ
ﺎﺗِﻬِﻢﻳﺫُﺭ ﻭﺎﺋِﻬِﻢ ﺁﺑﻣِﻦ * ﻭﺎﻟَﻤِﲔﻠَﻰ ﺍﻟْﻌﺎ ﻋﻛُﻠّﺎً ﻓَﻀﱠﻠْﻨﻟُﻮﻃﺎً ﻭ ﻭﻮﻧُﺲﻳ ﻭﻊﺴﺍﻟْﻴﺎﻋِﻴﻞَ ﻭﻤﺇِﺳ * ﻭﺎﻟِﺤِﲔﺍﻟﺼ
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.[٨٧ ،٨٣:ﺘَﻘِﻴﻢٍ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﺴﺍﻁٍ ﻣﺻﺮ
ِ  ﺇِﻟَﻰﻢﺎﻫﻨﻳﺪﻫ ﻭﻢﺎﻫﻨﻴﺘَﺒﺍﺟ ﻭﺍﻧِﻬِﻢﻮﺇِﺧﻭ
Izay adika manao hoe:"Ireny no porofo izay nomenay Ibrahim
mba entina hanoherany ny vahoakany. Ampiakarinay amin'ny
toerana ambony izay tianay. Marina fa Tomponao dia Hendry no
mahalala. Ary nomenay azy (Ibrahim) i Issac sy Jacob. Ireo
rehetra ireo dia nahitsinay, ary Noe nahitsinay taloha ary ireo
taranany (Ibrahim na Noe), David, Salomon, Job,
Joseph,Moise,ary Aaron. Ary tahak'izay no anomezanay valisoa
ireo mpanao asa soa.
Sahala amin'izay koa i Zakaria, Yeau, Baptiste, Jesus ary Elie.
Izy rehetra ireo dia anisan'olona tsara daholo.
Ny Ismael, Elisee, Jonas ary Lot, tsirairay amin'izy ireo dia
nomenay ambaratongam-boninahitra amin'izao tontolo izao.
Sahala amin'izany dadaben'izy ireo (dadilahy be), ireo taranak'izy
ireo ary nahitsinay izy ireo ho amin'ny lalan'ny fahitsiana
(Islam)". [Sourat al-an'am,and: 83-87]
Ary efa nomen'i Allah ambaratongam-boninahitra ireo
Mpaminany sasany ambonin'ny sasany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٥٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺾٍ{ ]ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاءﻌﻠَﻰ ﺑ ﻋﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﺾﻌﺎ ﺑ ﻓَﻀﱠﻠْﻨﻟَﻘَﺪ}ﻭ
Izay adika manao hoe: '' Efa nomenay tombony manokana ny
sasany amin'ireo Mpaminany noho ny sasany ".[Sourat
al'Isra,and: 55]
Ary nomen'i Allah tombony manokana ny sasany amin'ireo iraka
noho ny sasany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٢٥٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺾٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻌﻠَﻰ ﺑ ﻋﻢﻀﻬ
َ ﻌﺎ ﺑﻞُ ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺳ ﺍﻟﺮ}ﺗِﻠْﻚ
70
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

Izay adika manao hoe:" Amin'ireo iraka dia nomenay
tombony manokana ny sasany amin'izy ireo noho ny
sasany" [Sourat al-bakara, and: 253]
Ary tena manatombo amin'izy ireo dia: Ireo nomena
manokana amin'ireo iraka : izy ireo dia: Noe, Abraham, Moise,
Jesus, ary Mpaminany Mouhammad.
Niteny ilay avo manao hoe:

.[٣٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻞِ{ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎفﺳ ﺍﻟﺮﻡِ ﻣِﻦﺰ ﺃُﻭﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﻌﺮﺻﺒ
 ﺎ ﻛَﻤﺻﺒِﺮ
 }ﻓَﺎ
Izay adika manao hoe: " Mahareta (ianao ry Mouhammad)
tahaky ny niaretan'ireo nomena tombony (faharetana sy
fandeferana) amin'ireo iraka ".[Sourat al-ahkaf,and: 35]
Mbola niteny ilay avo manao hoe:

ﻢﻬﺬْﻧَﺎ ﻣِـﻨﺃَﺧ ﻭﻢﻳﺮﻦِ ﻣﻰ ﺍﺑﻋِﻴﺴﻰ ﻭﻮﺳﻣ ﻭﺍﻫِﻴﻢﺮﺇِﺑ ﻧُﻮﺡٍ ﻭﻣِﻦ ﻭﻚﻣِﻨ ﻭﻢ ﻣِﻴﺜَﺎﻗَﻬﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﺬْﻧَﺎ ﻣِﻦﺇِﺫْ ﺃَﺧ}ﻭ

.[٧:ﻣِﻴﺜَﺎﻗﺎً ﻏَﻠِﻴﻈﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

Izay adika manao hoe: " Rehefa nivavahanay ireo Mpaminany ny
fifaneken'izy ireo,na avy aminao izany , avy amin'i Noe, avy
amin'I Ibrahim, avy amin'i Moussa ary avy amin'i Issa zanak'i
Mariam. Ary nalainay avy tamin'izy ireo fifanekena matanjaka".
[Sourat al-ahzab,and:7]
Ary Mpaminany Mouhammad (saw) dia tsara indrindra
amin'ireo iraka ary faran'ireo Mpaminany ary izy no
manamboninahitra amin'ny taranaky Adama ary izy no.mpitarika
an'ireo Mpaminany rehefa mivory izy ireo ary izy no
mpikabarin'izy ireo rehefa mivahiny, tompon'ilay toerana
mendrika (tsy misy tsiny) izay hamalifaliana azy amin'ireo
voalohany sy ireo farany, tompon'ny sainam-piderana,ary
barikan-drano lehibe.
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Mpanelanelana ny zavaboary amin'ny andron'ny fitsarana,
tompon'ny zavatra tokony hatao sy ny voninahitra, nirahin'i Allah
izy amin'ny lalanan'ny finoana
tsara, ary nametraka ny
vahoakany tsara nivoaka avy tamin'ny zanak'olombelona,
nanambatra azy sy ny vahoaka anisan'ireo tsara sy ambony
voninahitra izay tsy navahina tamin'ireo vahoaka talohan'izy ireo
aty izy ireo no vahoaka farany voamboatra ary voalohany ho
fohazina.
Niteny ilay mahafatoky manao hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﻓﻀﻠﺖ ﻋﻠىﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﺴﺖ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe " Nanana tombony tokoa aho amin'ireo
mpaminany sasany amin'ny zavatra enina ". [Navoaky ny
Mouslim]
Mbola niteny ilay mahafatoky manao hoe:

 ﻭﻣﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺃﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ ﻭﺑﻴﺪﻯ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ
ﻣﻦ ﻧﱯ ﻳﻮ ﻣﺌﺬ ﺁﺩﻡ ﻓﻤﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﺍﻻ ﲢﺖ ﻟﻮﺍﺋﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
Izay adika manao hoe " Zaho dia manamboninahitra indrindra
amin'ny taranaka Adama,amin'ny andron'ny fitsarana, ampelatanako ny sainam-piderana ary tsy eboebo izany.Ary tsy
misy Mpaminany amin'izany fotoana izany na Adama sy izay
mitovy aminy afa tsy ho eo ambanin'ilay sainako, amin'ny
andron'ny fitsarana ". [Navoaky ny Ahmad sy Tirmizy]
Ary izay manaraka ny iraka mahafatoky (tso-dranon'i Allah
anie ho azy amin'ny voninahitra (tombony manokana)aminazy
ireo dia Abraham, fandriam-pahalemana anie ho azy, sakaizany
be fihantrana,
Ka ireo Khalilany (sakaizany) ireo no tsara amin'ireo Ouloulazmy (tompon'ny faharetana sy fikirizana tamin'ny fampielezan-
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kevitra nataon'izy ireo) avy eo ireo iraka, avy eo ireo telo
aorian'izy ireo.
9) Ny fahagagan'ireo Mpaminany (fandriam-pahalemana anie
ho azy ireo)

Nampian'i Allah ireo irany tamin'ny fahagagana lehibe maro
samihafa angahangaha ho porofo na filana,sahala amin'ny Koran,
ny fivakian'ny volana anakiroa, ny fivadian'ny hazo nikapohana
ho bibilava ary ny fanamboarana ny vorona avy amin'ny fotaka,
sns sns.
Ka ny fahagagana tsara indrindra amin'ny ny fahazarana dia
porofo ny fahamarinana amin'ny faminaniana, ary ny
fahamasinana dia porofon'ny fahamarinan'ny vavolombelona
amin'ny faminanian'ilay marina.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٢٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺎﺕِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪﻨﻴﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﻠَﻨﺳﺎ ﺭﻠْﻨﺳ ﺃَﺭ}ﻟَﻘَﺪ
Izay adika manao hoe:'' Efa nalefanay ireo irakanay amin'ny
fanazavana rehetra (porofo feno) ".
[Sourat al-hadid,and: 25]
Niteny ilay mahafatoky, Mpaminany Mouhammad (saw)
manao hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﰐ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠـﻪ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺗﻴﺘﻪ ﻭﺣﻴﺎﻩ ﺇﱄ ﻓﺄﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ (( ﻣﺘﻔـﻖ
ﻋﻠﻴﻪ
Izay adika manao hoe :"Tsy misy mpaminay amin'ireo
Mpaminay afa tsy hoe nomena an'ireo fahagagana izay ninoan'ny
zanak'olombelona mitovy aminy,ary marina fa izay nomena ahy
kosa dia hafatra nafariny tamiko, koa hirariko ny mba ahatonga
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ahy ho maro mpanaraka indrindra, amin'ny andron'ny fitsarana. "
[Navoaky ny Boukhary sy Mouslim ]
10)Ny
finoana
ny
Mouhammad (saw):

faminanian'ny

Mpaminanintsika

Ny finoana ny faminanian'ny Mouhammad (saw) dia
fiandohana lehibe amin'ireo fiandohan'ny finoana ary tsy
voamarina izany finoana izany raha tsy miaraka amin'ny finoana
azy,
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٣:ﻌِﲑﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ ﺳﻧَﺎ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦﺘَﺪﻮﻟِﻪِ ﻓَ ِﺈﻧﱠﺎ ﺃَﻋﺳﺭ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻣِﻦﺆ ﻳ ﻟَﻢﻦﻣ}ﻭ
Izay adika manao hoe: ''Ary izay tsy nino Allah sy ny irany,
marina fa izahay die efa nanomana ho an'ireo mpikomy afo
mivay vay ". [Sourat al-fathy,and: 13]
Niteny i Mpaminany Mouhammad (saw) manao hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎ ﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻﺇ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺇﱐ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :'' Nodidiako mba hovonoina ny lehilahy
rehetra (izay naheno ny antso nefa nanda) mandra-pitsanganany
ho vavolombelona am-po sy am-bava fa tsy misy Tompo azo
tompoina afa tsy Allah irery ihany ary marina fa zaho
(Mouhammad) no iraky ny Allah". [Navoaky ny Mouslim]
Ary tsy feno ny finoana azy afa tsy mifanaraka amin'ireto
manaraka ireto:
Voalohany: fahafantarana mpaminanitsika Mouhammad (saw),
ary izy io dia Mouhammad Bin Abdillah bin Abdilmoutaleb Bin
Hachim, ary hachim avy amin'ny Koraish ary Koraish avy
amin'ny Arabo ary Arabo avy amin'ny Taranaka Ismael bin
Ibrahim izay tena namana ary ho an'ny mpaminany anie ny tsodrano sy ny fandriam-pahelemana.Ary izy dia nanana telo amby
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enipolo taona, amin'izay dia efapolo talohan'ny faminaniany ary
telo amby roapolo taona Mpaminany no sady iraka.
Faharoa: fanekena izay lazainy, fahendrena amin'izay andidiany
ary fanalavirana izay norarany ary tsy tokony hanompo Allah afa
tsy amin'ireo izay nanirahan'ny sharya (lalana finoana silamo).
Fahatelo: ny finoana fa izy no iraka Allah ho amin'ny
Thakalainy (ny olombelona sy ny vazimba) ka tsy tokony
handeha ny iray amin'izy ireo raha tsy manaraka azy ny sasany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١٥٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻤِﻴﻌﺎً{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ﺟﻜُﻢﻮﻝُ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺇِﻟَﻴﺳ ﺇِﻧﱢﻲ ﺭﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃَﻳ}ﻗُﻞْ ﻳ
Izay adika manao hoe:"Teneno (ry Mouhammad) O ianareo
zanak'olombelona, marina fa zaho no irak'Allah ho aminareo
rehetra ". [Sourat al-anraf,and: 157]
Fahaefatra: ny finoana ny hafatrany, ary izy no manatombo
kokoa amin'ireo Mpaminany ary farany amin'izy ireo.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[٤٠ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰابﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﺎﺗَﻢﺧﻮﻝَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺳ ﺭﻟَﻜِﻦ}ﻭ
Izay adika manao hoe: " Nefa kosa iraky ny Allah ary farany
amin'ireo Mpaminany ". [Sourat al-ahzab,and: 40]
Ary marina fa izy sakaizan'ilay be fihantrana , ary
manamboninahitra amin'ny taranaka Adama, ary tompon'ny
fanampiana amin'ny fifanelanelanana lehibe manokana amin'ny
fitaovana izay hoe izy no avo indrindra amin'ny paradisa, ary
tompon'ilay barikan-drano ary ny vahoakany no vahoaka tsara
indrindra amin'ireo vahoaka nandalo teto an-tany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١١٠ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺎﺱِ{ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻟِﻠﻨﺖﺮِﺟﺔٍ ﺃُﺧ ﺃُﻣﺮﻴ ﺧﺘُﻢ}ﻛُﻨ
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Izay adika manao hoe: " Ianareo dia vahoaka tsara indrindra izay
nivoaka ho an'ny zanak'olombelona rehetra ". [Sourat alimrany,and: 110]
Ary maro indrindra ao amin'ny Paradisa, ary marina fa ny
hafany dia namafa ny fahatra rehetra teo alohany.
Fahadimy: Marina fa Allah dia nanosika azy tamin'ireo
fahagagana lehibe ary nampiseho ny fahagagana tsy inona moa
izany fa ny Koran izay tenin'i Allah voaaro amin'ny fanovaovana
sy ny fanolosoloana.
Niteny ilay avo manao hoe:

ﻢﻀﻬ
ُ ـﻌ ﺑ ﻛَـﺎﻥﻟَـﻮ ﺑِﻤِ ْﺜﻠِـﻪِ ﻭـ ْﺄﺗُﻮﻥﺁﻥِ ﻻ ﻳـﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُـﺮـ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑِﻤِﺜْـﻞِ ﻫ ﻳﻠَﻰ ﺃَﻥ ﻋﺍﻟْﺠِﻦ ﻭﺖِ ﺍﻟْﺄِﻧْﺲﻌﺘَﻤ}ﻗُﻞْ ﻟَﺌِﻦِ ﺍﺟ

.[٨٨:ﺾٍ ﻇَﻬِﲑﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاءﻌﻟِﺒ

Izay adika manao hoe:" Teneno (ry Mouhammad) na dia
mitambatra aza ny zanak'olombelona sy ny vazimba mba
hamorona zavatra mitovy amin'ity Koran ity dia tsy mahaforona
izy ireo na dia mifanampy aza ny sasany amin'izy ireo ''. [Sourat
al-ahzab,and: 88]
Mbola niteny ilay avo manao hoe:

.[٩:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮﺎﻓِﻈُﻮﻥ ﻟَﺤﺇِﻧﱠﺎ ﻟَﻪ ﻭﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛْﺮﻟْﻨ ﻧَﺰﻦ}ﺇِﻧﱠﺎ ﻧَﺤ
Izay adika manao hoe: '' Marina fa izahay no nanao ny
fampidinana ny Koran ary izahay no miaro azy io ". [Sourat alhijr,and: 9]
Fahaenina: ny finoana marina fa ilay iraka dia efa nampita na
nanaparitaka ny hafatra sy nanatanteraka ny hafatra ary nananatra
ny vahoaka. Ka tsy misy ny hatsarana afa tsy hoe efa
namporisihany ny vahoaka ho amin'izany sy hanka-fy an'izany,
ary tsy nisy ny haratsiana afa tsy hoe efa nisakanany ny vahoaka
amin'izany ary efa nampitandrina an'izany izy.
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Niteny ilay avo nanao hoe:

{ﺣِـﻴﻢ ﺭﻭﻑﺅ ﺭﻣِﻨِﲔﺆ ﺑِـﺎﻟْﻤﻜُﻢﻠَـﻴ ﻋـﺮِﻳﺺ ﺣﻨِﺘﱡﻢﺎ ﻋﻪِ ﻣﻠَﻴ ﻋﺰِﻳﺰ ﻋ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢﻮﻝٌ ﻣِﻦﺳ ﺭﻛُﻢﺎﺀ ﺟ}ﻟَﻘَﺪ
.[١٢٨:]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
Izay adika manao hoe: " Efa tonga aminareo ilay iraka avy
amin'ny vatatenanareo ihany mananjanja aminareo amin'izay
rehetra mihatra aminareo ary mitsinjo, ny fanitsiana sy hatsarana
ho anareo ary be fitsinjovana sy be fihatrana ho an'ireo mpino ".
[Sourat at-taoba,and: 128]
Ary niteny ilay mahafatoky Mpaminany Mouhammad (saw)
manao hoe:

ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻣﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﺃﻣﺘـﻪ
ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﳍﻢ ﻭﳛﺬﺭ ﺃﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﳍﻢ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :"tsy misy amin'ny Mpaminany izay
nirahin'i Allah amin'ny vahoaka anakiray talohako afa tsy hoe
marina aminy ny manoro vahoakany
ny hatsarana izay
ampianariny azy ireo, ary mampitandrina ny vahoakany amin'ny
ratsy izay ampianariny azy ireo ". [Navoaky ny Mouslim]
Fahafito: fitiavana azy (Mouhammad saw) ary fanomezana azy
fitiavana lehibe kokoa noho ny tena sy ireo zavaboary hafa,ny
fanalehibeazana azy, fanamboniana azy, ary ny fankatoavana ny
teniny ary ny fanajana azy, ny fahendrena aminy.
Ka izay dia anisan'ny zony izay nandidian'I Allah amin'ny boky
masina amin'ny Mpaminany Mohammad (saw). Ka ny fitiavana
azy dia an'isany fitiavana an'i Allah ary ny fahendrena aminy dia
anisan'ny fahendrena amin'i Allah.
Niteny ilay Avo manao hoe:

{ ]ﺳ ﻮرةﺣِـﻴﻢ ﺭ ﻏَﻔُـﻮﺭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻜُﻢ ﺫُﻧُﻮﺑ ﻟَﻜُﻢﻐْﻔِﺮ ﻭﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜُﻢﺤﺒِﺒ
 ﻮﻧِﻲ ﻳ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻥ ﺗُﺤِﺒﺘُﻢ ﻛُﻨ}ﻗُﻞْ ﺇِﻥ
.[٣١:آل ﻋﻤﺮان
77
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

Izay adika manao hoe: " Teneno (ry Mouhammad)fa raha ohatra
ianareo mitia an'Allah dia arahinareo aho fa hotian'i Allah
ianareo ary hamela heloka ny faotanareo izy, ary Allah no
mpamela heloka no be indra fo ". [Sourat al-imrany,and: 31]
Hoy kosa ilay mahafatoky manao hoe:

ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻛﻢ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﲨﻌﲔ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Izay adika manao hoe :'' Tsy mpino ny iray aminareo mandraka
hoe mitia ahy izy noho ny zanany sy ny rainy ary ny olombelona
rehetra". [Navoaky ny Boukhary sy Mouslim]
Fahavalo: ny fangatahana ny tso-dranon'i Allah sy ny fandriampahalemana ho azy ary ny fanaovana maro an'izany.
Fa ny kahitra dia izay notsarovina aminy, ilay irakan'i Allah
Mouhammad, dia tsy mangataka tso-dranon'i Allah ho azy izy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻠِﻴﻤﺎً{ ]ﺳ ﻮرةﻮﺍ ﺗَـﺴـﻠﱢﻤﺳـﻪِ ﻭﻠَﻴﻠﱡﻮﺍ ﻋﻮﺍ ﺻﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃَﻳ ﻳﺒِﻲﻠَﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻠﱡﻮﻥﺼ ﻳﻼﺋِﻜَﺘَﻪﻣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ}ﺇِﻥ
.[٥٦:اﻷﺣﺰاب
Izay adika manao hoe: " Marina fa Allah sy ireo Anjeliny dia
mitso-drano ho an'ny Mpaminany Mouhammad (saw) O ianareo
izay mpino, mangataha tso –drano ho azy ianareo
Ary mangataha na mandefasa fiarahabana ho azy amin'ny tena
fiarahabana ianareo ". [Sourat al-ahzab,and: 56]
Mbola niteny ilay iraka manao hoe:

ﺎ ﻋﺸﺮﺓ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ
Izay adika manao hoe : " Izay mangataka tso-dranon'i Allah ho
ahy indray mandeha fotsiny dia Allah no mitso-drano ho azy
impolo amin'izany ".
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Ny fanamafisana ny hataka tso-dranon'i Allah ho azy dia
amin'ny toerana maro:
Anisan'izany amin'ny Tashahod farany eo amin'ny soalat,
amin'ny konoty, amin'ny soalat ny olo maty, amin'ny toni-teny
amin'ny zoma, aorian'ny fiantsona, amin'ny fidirana mosikiriny
sy fivoahana aminy, amin'ny fangatahana rehetra, amin'ny
fahatsiarovana azy ary ankoantran'izany amin'ireo toerana maro.
Fahasivy: marina fa ny Mpaminany sy ireo Mpaminany
Mouhammad (saw) hafa dia miaina eo amin'ny Tompon'izy ireo,
amin'ny fiainana eo anelanelan' izao tontolo izao sy (vaninandro
iainatsika) sy andro farany amin'ny fotoan'ny fahafatesana sy
mandrapahatongavan'ny andron'ny fifohazana avy ao am-pasana
dia feno ary ambony noho ny fiainan'ireo maty martiora, nefa
kosa ny fiainan'izy ireo any tsy mitovy amin'ny fiainan'izy ireo
teto ambonin'ny tany, ary izy io dia fiainana tsy fantatsika ny
endrikendriny, fa tsy miala amin'izy ireo kosa ny anaran'ny
fahafatesana.
Niteny ilay mahafatoky manao hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺄ ﻛﻞ ﺃﺟﺴﺎ ﺩ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑـﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ
Izay adika manao hoe : " Marina fa Allah dia nandrara tany mba
tsy ihinana vatan'ireo Mpaminany ". [Navoaky ny Abou Daoud]
Mbola niteny ilay mahafatoky manao hoe:

ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺇﻻ ﺭﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻛﻲ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﻟﺴﻼ ﻡ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
Izay adika manao hoe :" Tsy misy mpino silamo anakiray
miarahaba ahy afa tsy hoe averin'i Allah amiko ny fanahiko mba
mba hahafako mamaly ny fiarabahany ". [Navoaky ny Abou
Daoud]
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Fahafolo: Anisan'ny fanajana ny Mpaminany Mouhammad(saw)
dia ny tsy fampiakarana feo eo aminy tamin'ny fahavelony ary
tahak'izany koa amin'ny fiarahabana azy amin'ny fasana.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻀﻜُﻢ
ِ ـﻌـﺮِ ﺑﺠﻬ
 َﻝِ ﻛ ﺑِـﺎﻟْﻘَﻮﻭﺍ ﻟَـﻪـﺮﺠﻬ
 َﻻ ﺗ ﻭﺒِـﻲﺕِ ﺍﻟﻨـﻮﻕَ ﺻ ﻓَـﻮﺍﺗَﻜُﻢـﻮـﻮﺍ ﺃَﺻﻓَﻌﻮﺍ ﻻ ﺗَﺮﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃَﻳ}ﻳ
.[٢:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮاتﻭﻥﺮﻌ ﻻ }ﺗَﺸﺃَﻧْﺘُﻢ ﻭﺎﻟُﻜُﻢﻤﻂَ ﺃَﻋﺒ ﺗَﺤﺾٍ ﺃَﻥﻌﻟِﺒ
Izay adika manao hoe: '' Oh ianareo izay mino, aza
ampiakarinareo ny feonareo ambonin'ny feon'ny Mpaminany ary
aza ataonareo ambon'ny azy amin'ilay teny teneninareo sahala
amin'ny fampiakaran'ny sasany aminareo amin'ny sasany, rehefa
tsy izany dia mety hanimba ny asanareo ary anareo tsy
mahatsiaro ". [Sourat al-houjraty,and: 2]
Ka ny famasinany Mouhammad (saw ) aorian'ny fandevenana izy
dia sahala amin'ny fahamasinany tamin'ny fotoan'andro
niainany .Ka tsy maintsy amitsika ny manaja azy sahala amin'ny
nataon'ireo andian'olona voalohany niaraka taminy ,sitrak'Allah
anie ho azy ireo . Izy ireo tamin'izany fotoana izany dia hentitra
amin'ny fankatoavana azy (tsodranon'Allah anie ho azy ireo ) ary
anisan'ireo olona nanalavitra ny fanoherana azy ary nanalavitra
ny forona izay tsy misy amin'ny finoan'i Allah .
Faha raiky ambin'ny folo : Fitiavana ireo mpiaradia taminy ,
ireo fianakaviany ary ireo vadiny , ary fanakaikezana izy rehetra
ireo , sy ny fitandremana amin'ny fitenitenenana izy ireo na
fanompana izay ireo na fanaovana teny manafitoana izy ireo ka i
Allah dia efa nankasitraka azy ireo sy nifidy azy ireo mba hiradia na hanotrona ny Mpaminaniny ary nandidy an'ity vahoaka ity
mba hanana fitiavana amin'izy ireo .
Niteny ilay avo manao hoe :
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ﺿُـﻮﺍﺭ ﻭﻢﻬـﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠـﻪﺿِـﻲﺎﻥٍ ﺭـﺴ ﺑِ ِﺈﺣﻢـﻮﻫﻌ ﺍﺗﱠﺒﺍﻟﱠـﺬِﻳﻦﺎﺭِ ﻭﺍﻟْﺄَﻧْﺼ ﻭﺎﺟِﺮِﻳﻦﻬ ﺍﻟْﻤ ﻣِﻦﻟُﻮﻥ ﺍﻟْ َﺄﻭﺎﺑِﻘُﻮﻥﺍﻟﺴ}ﻭ

.[١٠٠ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:{ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔﻪﻨﻋ

Izay adika manao hoe : "Ireo rehetra mpino voalohany avy
amin'ny mpifindra monina sy Ansary ary izay manaraka azy ireo
tao anatin'ny toetra tsara dia nankasitran'Allah izy ireo ary izy
ireo dia nankasitraka azy " .[Sourat al-taobat ]
Ary niteny Mpaminany Mouhammad (saw) manao hoe :

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻻ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺃﺻﺤﺎﰊ ﻓﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻱ ﻟﻮ ﺃﻧﻔﻖ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺓﺛﻞ ﺍﺣﺪ ﺫﻫﺒﺎ
ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺪ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻻ ﻧﺼﻴﻔﻪ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Izay adika manao hoe : "Aza mandatsa ireo mpiaradia amiko ,
koa mifanta aho , far aha namoaka volamena mitovy amin'ny
Ohod amin'ny alalan'I Allah ny iray aminareo dia tsy mahatratra
ny fetran'iray amin'izy ireo na antsasany aza " .[Navoaky ny
Boukhary ]
Ary tokony alahelo izay tonga avy aorian'izy ireo amin'ny
fangatahana fameloankeloka ho azy ireo ary mangataka
amin'Allah mba tsy hametraka amin'ny fon'izy ireo ny lolom-po
amin'izy ireo .
Niteny ilay Avo manao hoe :

ـﻞْ ﻓِـﻲﻌﻻ ﺗَﺠـﺎﻥِ ﻭﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﺎﻟْ ِﺄﳝـﺒ ﺳـﺎ ﺍﻟﱠـﺬِﻳﻦﺍﻧِﻨﻮﻟِﺈِﺧـﺎ ﻭ ﻟَﻨﺎ ﺍﻏْﻔِـﺮﻨﺑ ﺭﻘُﻮﻟُﻮﻥ ﻳﺪِﻫِﻢﻌ ﺑﻭﺍ ﻣِﻦﺎﺀ ﺟﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ}ﻭ
.[١٠:{ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮﺣِﻴﻢ ﺭﻭﻑﺅ ﺭﺎ ﺇِﻧﱠﻚﻨﺑﻮﺍ ﺭﻨ ﺁﻣﺎ ﻏِﻠّﺎً ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦﻗُﻠُﻮﺑِﻨ
Izay adika manao hoe : " Ho an'izay tonga taorian'izy ireo
amin'ny fitenenana hoe : Tompo o! mamela heloka anay Ianao sy
ireo rahalahinay izay efa nialoha lalana anay tamin'ny finoana
ary aza apetraka amin'ny fonay ny lolom-po ho an'ireo izay nino .
Tompo o! ianao no be fihatrana sy be indrafo " .[Sourat al-hashr ]
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Faha roa ambin' ny folo : fanalavirana ny fanaovana zavatra
mihoatra ny tokony ho izy aminy tso-dranon'Allah anie ho azy .
Izay dia anisan'ny zavatra ratsy atao aminy .Ary efa
nampitandrina ny vahoaka amin'izany izy ary ny fiderana sy
fahombiazana nihoatra ny tokony izy , ary ny fampidirana azy eo
ambony toerana tokony hisy azy amin'izay nampidinan'Allah azy
araky ny fahaizana nanokan'Allah .
Niteny Mpaminany manao hoe :

 ﻻ ﺃ ﺣﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻮﱐ ﻓﻮﻕ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﻮﻟﻮ ﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
 )) ﻻ ﺗﻄﺮﻭﱐ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎ ﺭﻱ:ﻣﱰﱄ (( ﻭﻗﺎﻝ
Izay adika manao hoe : " Marina fa izaho dia andevo , ka teneno
nareo hoe : andevon'Allah sy irany . Tsy tiako ny
hampiakarinareo ahy nihoatran'ny toeraka aho , ary aza
derainareo aho sahala amin'ny Kristianina ny zanak'i Maria
" .[Navoaky ny Boukhary ]
Ary tsy mety ny mangataka aminy , mitady vonjy
aminy ,miodidina ny fasany (tawaf) , sy manao voady aminy na
mandenta noho izy .Ka izany rehetra izany dia midika
fanambarana Allah amin'ny zavatra hafa (shirik ) . Ary efa
nandrara mafy Tompo Allah amin'ny famadihana fanompoana
amin'ny zavatra hafa ankoatrany . Ary tahakan'izany ny
mifanohitra amin'io , ny tsy fanajana ny mpaminany dia
fahatsiarovana fa fanambaniana azy na fitenenana azy fa tsy
feno ,na fanamaivanana azy na fanaovana tsinotsinona azy .
Izany rehetra izany dia fivoahana amin'ny Islam ary fikomiana
tanteraka amin'i Allah .
Niteny ilay Avo manao hoe :
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{... ـﺎﻧِﻜُﻢ ﺇِﳝـﺪﻌ ﺑﺗُﻢ ﻛَﻔَـﺮﻭﺍ ﻗَـﺪﺘَـﺬِﺭ * ﻻ ﺗَﻌﺰِﺋُﻮﻥﺘَﻬ ﺗَـﺴـﺘُﻢـﻮﻟِﻪِ ﻛُﻨﺳﺭﺎﺗِـﻪِ ﻭﺁﻳﻗُﻞْ ﺃَﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭ...}

.[٦٦ ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،٦٥ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

Izay adika manao hoe : '' Teneno (ry Mouhammad ) moa ve
amin'i Allah sy amin'ireo famantarana maro nampidininy (coran)
ary amin'ny irany no tevatevainareo . Aza miala tsiny ianareo ,
efa nikomy ianareo taorian'ny finoanareo " .
Ka ny fitiavana tena marina amin'ny irany Mouhammad (saw)
dia izay nalefa amin'ny fanarahana ny soridalany sy ny
fanarahana ny fomba amam-panaony ary ny famelana izay
manohitra ny sori-dalany ,tso-dranon'Allah anie ho azy .[Sourat
al-taobat]
Niteny ilay Avo manao hoe :

{ ]ﺳـﻮﺭﺓﺣِـﻴﻢ ﺭ ﻏَﻔُـﻮﺭﺍﻟﻠﱠـﻪ ﻭﻜُﻢ ﺫُﻧُـﻮﺑ ﻟَﻜُﻢﻐْﻔِﺮ ﻭﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜُﻢﺤﺒِﺒ
 ﻮﻧِﻲ ﻳ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻥ ﺗُﺤِﺒﺘُﻢ ﻛُﻨ}ﻗُﻞْ ﺇِﻥ
.[٣١:ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
Izay adika manao hoe : " Teneno (ry Mouhammad) raha ohatra
ianareo mankatia Allah dia arahonareo aho fa ho tiavian'ny Allah
ianareo ary hamela heloka ny fahotanareo izy . Ary Allah dia
mpamela heloka no be indrafo ".
Koa tsy azo atao ny fanadinoana sy ny fanaovana tsinotsinona sy
ny fanambaniana ilay iraka , tso-dranon'Allah anie ho azy , ka tsy
tokony omena toetran'i Allah izy , ary tsy tokony ahena ny
anjara-toerana misy azy sy ny zony , anisan'izany ny fanajana sy
ny fitiavana . Ary anisany tsara asongadina amin'izy ireo dia
fanarahana ny lalana nentiny , ny fizorana amin'ny fahitsiana ,
ary ny fanarahana ny soridalany .
Faha telo ambin'ny folo : Ny finoana ny Mpaminany dia tsy voa
porofo raha tsy fanekena azy ary fanatanterahana izay nentiny .
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Ary izay no dikan'ny fankatoavana azy , ka ny fahendrena aminy
dia fahendrena amin'i Allah , ary ny fitsipahana azy dia
fitsipahana amin'i Allah , ary ny fanaporofoana ny fanekena azy
sy ny fanarahana azy dia manamarina ny finoana azy , tsodranon'Allah anie ho azy .
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NY ANDRY FAHADIMY
NY
FINOANA NY ANDRO FARANY
1-Ny finoanana ny andro farany:

Izy io dia finoana ny fiafaran'ny fiainana eto an-tany ary ny
fidirana amin'ny fiainana hafa aorian'izany, manomboka amin'ny
fahafatesana, ny fiainana any an-davaka, mandalo amin'ny
fifohazan'ny maty, ny fivoriana eo amin'ny kianja be, ny fitsarana
ary ny valisoa izay hidiran'ny olo anakiray amin'ny paradisa na
afobe.
Ary ny finoana ny andro farany dia iray amin'ireo andrin'ny
finoana izay hoe tsy feno ny finoan'ny andevo anakiray raha tsy
misy azy, izay mitsipaka azy io dia efa mikomy, hoy ilay Avo
manao hoe:

.[١٧٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻡِ ﺍﻟْﺂﺧِﺮِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻮﺍﻟْﻴ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻦ ﺁﻣﻦ ﻣ ﺍﻟْﺒِﺮﻟَﻜِﻦ}ﻭ
Izay adika manao hoe:" Ary nefa kosa ny tsara indrindra dia ny
finoana ny Andriamanitra sy ny andro farany ". [Sourat albakara,and: 177]
Ary niteny ilay mahafatoky (saw) araky ny tonga amin'ny
hadith Djibril (Gabriel) manao hoe: " ambarao ahy ny atao hoe
finoana ? Niteny izy Mouhammad (saw) hoe: '' ny finoana ny
Tompo Allah, ireo Anjeliny, ireo bokiny, sy ireo irany sy ny
andro farany, ary ny finoana ny lahatra tsara aminy sy ny ratsy
aminy ". [navoaky ny Mouslim ]
Ary anisan'ny tsy maintsy ny finoana azy dia fiantombohan'ny
andro farany izay nambaran'ny iraky ny Allah (saw) hoe: "
an'isan'ny fepetra hitsanganan'ireo maty avy ao am-pasana sy ny
famantarana manokana ho azy ".
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Ary efa nozarain'ireo manam-pahaizana ireto famantarana ireto
ho karazany roa:
1)Ny kely amin'izireo:
ary izy io dia manaporofo ny fanakaikezan'ny fotoana (faraandro), ary izy io dia tena maro, ary maro amin'izy ireo no efa
nitranga na dia tsy ankabeazany aza.
Ary anisan'izy ireo: ny faminanian'ny Mpaminany Mouhammad
(saw), ny fahaverezan'ireo fitokisana, ny fampihaingoana ny
moskiriny ary ny fankalazana izany, ny fiheboheboan'ny
mpiandry ondry amin'ny trano dary be, ny fifamonoan'ireo jiosy
sy ny
famonoana azy ireo, ny fahafohezan'ny fotoana,
hakelezan'ny asa, ny fisehoan'ireo fifamonoana (ady lava), ny
hamaroan'ny faty olona, ary ny hamaroan'ny fijangajangana sy
ny fahaverezana amin'ny lalana mahitsy.
Niteny ilay Avo manao hoe:

.[١:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮﺮ ﺍﻟْﻘَﻤﻖﺍﻧْﺸﺔُ ﻭﺎﻋﺖِ ﺍﻟﺴﺑ}ﺍﻗْﺘَﺮ
Izay adika manao hoe: " Efa nanaiky ny fotoana (fara'andro) ary
efa nisaraka ny volana ". [Sourat al-kamar, and: 1]
2) ny lehibe amin'izy ireo:
ary izy ireo dia eo anelanelan'ny fara-andro ary efa
nampitandremsna ny fiantombohan'ny fisehoan'izany, ary izy
ireo dia famantarana folo, ary mbola tsy nisy niseho na dia iray
aza anisan'izireo: fivoahan'i Mahdy, fivoahan'i Dadjaly, fidinan'i
Issa (Jesosy) avy any an-danitra miaraka amin'ny fitsarana sy
fahamarinana, ary handringana ireo Kristiana, mamono dadjal
izy sy kisoa, ary mametraka ny Djizia, ary mampihatra ny lalana
Islamika, ary miseho ny Yadjodja wamadjodja ka miantso azy
ireo maty,ny firaiketan'ny volana intelo: raikitra avy any
atsinana,raikitra avy any andrefana, ary raikitra amin'ny nosin'ny
Arabe, ny setroka be ary izy io dia filatsahan'ny setroka lehibe
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avy any an-danitra ,mandrakotra ny zanak'olombelona tsy
ankanavaka, miakatra ny koroany avy ety an-tany mankany andanitra, ny fiposahan'ny masoandro avy any andrefana, ny
fivoahan'ny biby (mendrika olona nefa mandeha amin'ny
tongotra efatra) ary ny fivoahan'ny ofo lehibe indrindra avy
amin'ny toerana nisy azy ( )ﻋ ﺪ نAden (Yamen) mitarika ny
zanak'olombelona mankany amin'ny sham (Palestina, Syrie,
Israel, Jordanie, Liban) ary io no farany amin'ireo famantarana
lehibe ireo.

 ﺃﻃﻠﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ: ﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺬ ﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎ ﺭﻯ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺣـﱴ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇ.  ﻧﺬ ﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎ ﻋﺔ: ﻭﺳﻠﻢ ﻭﳓﻦ ﻧﺘﺬﺍﻛﺮ ﻓﻘﺎﻝ ))ﻣﺎ ﺗﺬ ﻛﺮﻭﻥ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ـﺎﻭﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮ،  ﻭﺍﻟﺪﺍﺑﺔ،  ﺍﻟﺪ ﺟﺎ ﻝ،  ﺍﻟﺪﺧﺎ ﻥ:  ﻓﺬ ﻛﺮ.ﺗﺮﻭﺍ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺎ ﺕ
 ﻭﺧﺴﻒ،  ﺧﺴﻒ ﺑﺎﳌﺸﺮﻕ: ﻭﺛﻼ ﺛﺔ ﺧﺴﻮ ﻑ،  ﻭﻳﺄﺟﻮﺝ ﻭﻣﺄﺟﻮ ﺝ، ﻭﻧﺰﻭﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ
 ﻭﺧﺴﻒ ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺫ ﻟﻚ ﻧﺎﺭ ﲣﺮ ﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﻨﺎ ﺱ ﺇﱃ ﳏـﺸﺮ،ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﻫﻢ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Araky ny hadith azo avy amin'ny Mouslim izay nolazain'i
Houzaifa bin Asid al –ghiffar (tso-dranon'i Allah anie ho azy)
hoe:" miala avy any i Mpaminany (saw) ary izahay dia
mifampahatsiaro, ary niteny izy hoe: '' Inona ny zavatra
tsaroanareo ? niteny izy ireo hoe: mahatsiaro ny fara-andro.
Niteny izy manao hoe; izy io dia tsy hitsanga mihitsy raha tsy
mahita famantarana folo ianareo alohan'izany: ny setroka, ny
dadjal, ny biby (mandeha an-tany izy miendrika olombelona nefa
manan-tongotra efatra) ny fiposahan'ny masoandro avy any
andrefana, fidinan'ny Jesosy, yadjodja wamadjodja ary ireo
firaiketan'ny volana in-telo: raikitra avy any an-tsinanana, raikitra
avy any andrefana ary avy any amin'ny nosin'i Arabo ary farany
amin'izany dia afo nivoaka avy ao Yamen manosika olona
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makany amin'ny toerana izay hamorian'i Allah azy ireo (Sham).
[navoaky ny Mouslim].
Niteny Mpaminany (saw) hoe:

 ﻭﲣﺮﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻧﺒﺎ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﳜﺮﺝ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺃﻣﱵ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻳﺴﻘﻴﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﻴﺚ
 ﻳﻌـﲏ، ﺃﻭ ﲦﺎ ﻧﻴـﺎ،  ﻭﺗﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻌﻴﺶ ﺳﺒﻌﺎ،  ﻭﲤﺜﺮ ﺍﳌﺎ ﺷﻴﺔ،  ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﳌﺎ ﻝ ﺻﺤﺎﺣﺎ، ﺎ
ﺣﺠﺠﺎ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎ ﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ
Izay adika manao hoe : '' Mivoaka farany amin'ny vahoakako i
Mahdy, tondrafan'i Allah rano izy, ary mivoaka ny zava-maniry
avy ao ambany tany ,omena harena ny salama,maro ny bibidia,
matanjaka ny vahoaka,miaina fito na valo taona,izany hoe
porofo".[Navoaky ny Hakim]
Ary voalaza fa ireto famantarana ireto dia mifanaraka sahala
amin'ny filaharan'ny vakana
amin'ny filaharany, raha fa miseho ny iray amin'ny roa dia
manaraka ny sasany ary rehefa mifanohitra (na miseho) ireto
famantarana ireto dia tonga ny fotoana raha sitraky ny Allah.
Ny tia ho lazain'ity fotoana (ora) ity dia andro ivoahan'ny
zanak'olombelona avy amin'ny fasan'izy ireo, noho ny
didin'Allah, handeha hotsaraina hasoavin'i Allah ny mpanao soa
amin'izy ireo ary omeny sazy kosa ny mpanao ratsy amin'izy
ireo.
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٤٣:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻤﻌﺎرجﻮﻓِﻀُﻮﻥﺐٍ ﻳ ﺇِﻟَﻰ ﻧُﺼﻢﺍﻋﺎً ﻛَﺄَﻧﱠﻬﺍﺙِ ﺳِﺮﺪ ﺍﻟْﺄَﺟ ﻣِﻦﻮﻥﺟﺨﺮ
ْ  ﻳﻡﻮ}ﻳ
Izay adika manao hoe:" Andro izay ivoahan' izy ireo avy ao ampasana,maika be sahala amin'ny mihazakazaka manantona ny
vato voakaly ". [Sourat al-ma'arij,and: 43]
Ary ity andro ity dia voalaza amin'ny anarana maro ao
amin'ny Koran.
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Anisan'izany:
Yamoul kiama
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[١:ﺔِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﯿﺎﻣﺔﺎﻣﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴﻮ ﺑِﻴ}ﻻ ﺃُﻗْﺴِﻢ
Izay adika manao hoe:" Tsia, Mifanta Aho (Allah) amin'ny
andron'ny fitsarana". [Sourat al-kiama,and: 1]
Al-kariya:
Hoy ilay avo manao hoe:

.[٢ ،١:ﺔُ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺎرﻋﺔﺎ ﺍﻟْﻘَﺎﺭِﻋﺔُ * ﻣ}ﺍﻟْﻘَﺎﺭِﻋ
Izay adika manao hoe: '' Ny firefotra. inona ny firefotra ". [Sourat
al-kari'an,and: 1-2]
Yamoul Hissab:
Hoy ilay Avo manao hoe:

:ﺎﺏِ{ ]ﺳ ﻮرة ص ﺍﻟْﺤِـﺴﻡـﻮﻮﺍ ﻳـﺎ ﻧَـﺴ ﺑِﻤـﺪِﻳﺪ ﺷـﺬَﺍﺏ ﻋﻢﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻟَﻬ ﺳﻦ ﻋﻀِﻠﱡﻮﻥ ﻳ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ} ﺇِﻥ
.[٢٦ﻣﻦ اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe: " Marina fa ireo izay very amin'ny
lalan'i Allah, dia azy ireo ny sazy mavaivay amin'izay
fanadinoan'izy ireo, amin'ny andron'ny fitsarana ". [Sourat Sad,
and: 26]
Yamouldine:
Hoy ilay avo manao hoe:

.[١٥ ،١٤:ﻳﻦِ{ ]ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﻄﺎر ﺍﻟﺪﻡﻮﺎ ﻳﻧَﻬﻠَﻮﺼﺤِﻴﻢٍ * ﻳ ﻟَﻔِﻲ ﺟﺎﺭ ﺍﻟْﻔُﺠﺇِﻥ}ﻭ
Adika manao hoe:" Ary marina fa ireo izay ratsy, dia anatin'ny
afo be tokoa". [Sourat al-infitar, and: 14-15]
Al-tamma
:
Hoy ilay Avo manao hoe:
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.[٣٤:ﻯ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋـﺎتﺮﺔُ ﺍﻟْﻜُﺒﺕِ ﺍﻟﻄﱠﺎﻣﺎﺀ}ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟ
Izay adika manao hoe:'' Rehefa tonga ny andro fitsarana ".
[Sourat An-Nazi'ate, and: 34]
Al-wakiya:
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[١:ﺔُ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔﺍﻗِﻌﺖِ ﺍﻟْﻮﻗَﻌ}ﺇِﺫَﺍ ﻭ
Izay adika manao hoe:" Rehefa tonga ny isehoan'ny fitsarana ".
[Sourat al-Waki'a,and: 1]
Al-hakka:
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٢ ،١:ﺎﻗﱠﺔُ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺎﻗﺔﺎ ﺍﻟْﺤﺎﻗﱠﺔُ * ﻣ}ﺍﻟْﺤ
Izay adika manao hoe:" Ny andron'ny fitsarana. Inona ny
andron'ny fitsarana ". [Sourat al-Hakka,and: 1-2]
Al-sakhat
:
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٣٣:ﺔُ{ ]ﺳﻮرة ﻋﺒﺲﺎﺧﺕِ ﺍﻟﺼﺎﺀ}ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟ
Izay adika manao hoe: " Rehefa tonga ny fitsarana ". [Sourat
Abasa,and: 33]
Al-ghashiya:
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[١:ﺔِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ ﺍﻟْﻐَﺎﺷِﻴﺪِﻳﺚﻞْ ﺃَﺗَﺎﻙَ ﺣ}ﻫ
Izay adika manao hoe:" Moa ve efa tonga taminao ny tantara
mikasika ny fitsarana ". [Sourat al-gashiya,and: 1]
2-Toetry ny finoana ny andro farany

Ny finoana ny andro farany dia: tambabe na ankapobeny sy
antsipiriany.
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Fa ny ankampobeny kosa dia:
Izy io dia ny finoana fa mbola ho tonga ny andro hamorian'i
Allah ny vahoaka voalohany indrindra ary ny vahoaka farany
indrindra ka samia ny tsirairay hizaka ny asa nataony (vitany),
andiany amin'ny paradisa ary andiany amin'ny afobe.
Niteny ilay Avo manao hoe:

،٤٩:ﻠُــﻮﻡٍ{ ]ﺳ ﻮرة اﻟﻮاﻗﻌ ﺔﻌﻡٍ ﻣ ـﻮ ﺇِﻟَــﻰ ﻣِﻴﻘَــﺎﺕِ ﻳــﻮﻥﻮﻋﺠﻤ
  * ﻟَﻤﺍﻟْــﺂﺧِﺮِﻳﻦ ﻭﻟِﲔ ﺍﻟْ ـ َﺄﻭ}ﻗُ ـﻞْ ﺇِﻥ
.[٥٠
Izay adika manao hoe: " Teneno (ry Mouhammad) fa ny
voalohany indrindra sy ny farany indrindra. Mbola ho avoriny
amin'ny toerana anakiray sy andro voalaza (fantatra)". [Sourat alwakia,and: 49-50]
Ny antsipirihany kosa dia: izy io dia finoana amin'ny
antsipiriany izay hiseho aorian'ny fahafatesana, ary izany dia
mifono ireto zavatra manaraka ireto:
Voalohany: Toe-javatra mahatsiravina any am-pasana.
Izy io dia fanontaniana an'ilay maty aorian'ny fandevenana azy
mikasika ny tompony, ny finoany, ary ny mpaminaniny
Mouhammad (saw) ankaherezin'i Allah ireo izay nino amin'ny
teny fankaherezana (marina), araky ny voalaza amin'ny Hadith
anakiray, afa tsy hanontaniana ny olona anakiray dia miteny
hoe:" Tompoko Allah ny finoako dia Islam ary ny Mpaminaniko
dia Mouhammad (saw)". [Navoaky ny Boukhary sy Mouslim].
Koa tsy maintsy ny finoana izay voalaza amin'ny Hadith amin'ny
fanontanian'ireo Anjely roa ireo sy ny fonbafomba
hametrahan'izy ireo izany fanontaniana izany, ary ny mpino dia
afaka mamaly azy tsara ary ny mpiatsaravelatsihy kosa dia tsy
afaka mamaly.
Faharoa: Sazy ao am-pasana sy fasoavana ao:
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Tsy maintsy ny finoana ny sazy ao am-pasana sy ny
hasoavana ao, ary izy io dia na lavaka amin'ireo lavaka ny afobe
na zaridaina amin'ireo zaridainan'ny paradisa, ary ny fasana no
voalohany toerana amin'ny andro farany, izay afaka amin'io dia
mety ho mora aminy ny manaraka ary izay tsy afaka kosa dia
mafy aminy ny manaraka, ary izay maty dia mitsangana amin'ny
fitsanganana.
Ka ny hasoavana sy ny sazy dia mihatra amin'ny fanahy sy
amin'ny vatana rehetra ao am-pasana, ary mety mitokana ny
fanahy amin'azy io indraindray ary ny saziny dia ho an'ireo
mpanambaka ary any hasoavany kosa dia ho an'ireo mpino sy
natoky.
Ary ny maty dia sazina na hasoavina amin'ny fiainana
ankoatra na nalevina izany na tsy nalevina na dia nirehitra na
rendrika (dobo) na nohanin'ny biby na vorona dia tsy maintsy
andalovany na sazy na hasoavana.
Niteny ilay Avo manao hoe:

{ِ ـﺬَﺍﺏ ﺍﻟْﻌ ـﺪ ﺃَﺷﻥ ـﻮﻋﺧِﻠُــﻮﺍ ﺁﻝَ ﻓِﺮﺔُ ﺃَﺩﺎﻋ ﺍﻟ ـﺴ ﺗَﻘُــﻮﻡﻡ ـﻮﺎً ﻭﻳ ـﺸِﻴﻋﺍً ﻭﻭــﺎ ﻏُ ـﺪﻬﻠَﻴ ﻋﺿُــﻮﻥﺮﻌ ﻳــﺎﺭ}ﺍﻟﻨ
.[٤٦:]ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ
Izay adika manao hoe:'' Miseho amin'izy ireo ny afobe maraina
sy hariva ary amin'ny andro hivoahan'ny zanak'olombelona avy
ao am-pasana, ampidironareo ny fianakavian'ny Faraon amin'ny
sazy farany mafy ". [Sourat Ghafir,and: 46]
Ary niteny i Mpaminany Mouhammad (saw) hoe:
 ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﺍﻟﻘﱪ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺪﺍﻓﻨﻮﺍ ﻟﺪﻋﻮﺕ ﺍﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍ
Izay adika manao hoe :" Raha ohatra tsy mbola ho alevina
ianareo dia nangataka tamin'ny Allah aho ny hampaheno ianareo
ny sazy ao am-pasana ". [Navoaky ny Mouslm].
Fahatelo: Ny fitsofana ny rivotra:
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Izy io dia anjombona(antsiva) hitsofan'ny Anjely Israfilo ny
rivotra,ka voatsoka ny fitsofana voalohany ary maty ny
zavaboary rehetra afa tsy izay tian'I Allah, avy eo tsofiny ihany
koa ny fitsofana faharaoa,ka mifoha daholo ny zavaboary rehetra
nanomboka tamin'ny nanamboaran'I Allah izao tontolo izao ka
hatramin'ny fitsanganan'ny andro farany.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ﻯـﺮ ﻓِﻴـﻪِ ﺃُﺧ ﻧُﻔِـﺦ ﺛُـﻢ ﺍﻟﻠﱠـﻪﺎﺀ ﺷﻦﺽِ ﺇِﻟﱠﺎ ﻣ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭﻦﻣﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻌِﻖﻮﺭِ ﻓَﺼ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﻧُﻔِﺦ}ﻭ

.[٦٨:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﻭﻥ ُﻈﺮﻨ ﻳﺎﻡ ﻗِﻴﻢﻓَﺈِﺫَﺍ ﻫ

Izay adika manao hoe:"Ary hotsofina ny antsiva ary izay rehetra
any an-danitra sy ety antany dia maty avokoa afa tsy izay tian'
Allah. Avy eo tsofina indray mandeha koa anatin'izany dia
indrisy izy ireo mitsangana mijery ". [Sourat Az-Zoumar,and:
68]
Ary niteny ilay mahafatoky manao hoe:

 ﰒ ﻻ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﰒ ﻳﻨﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺃﺻﻐﻲ ﻟﻴﺘﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻴﺘﺎ
 ﰒ ﻳﻨﻔﺢ ﻓﻴـﻪ،  ﻓﺘﻨﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﺟﺴﺎ ﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﰒ ﻳﺘﺮﻝ ﺍﷲ ﻣﻄﺮﺍ ﻛﺄ ﻧﻪ ﺍﻟﻄﻞ، ﻳﺒﻘﻲ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺻﻌﻖ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎ ﺫﺍ ﻫﻢ ﻗﻴﺎ ﻡ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :" Avy eo dia tsofina ny antsiva,ka tsy
misy maheno izany na dia iray aza afa tsy mihaino bebe kokoa
ary mampiakatra bebe kokoa,avy eo tsy misy zavatra tavela na
dia iray aza afa tsy hoe maty daholo,avy eo
alatsak'Andriamanitra ny orana sahala amin'ny zavatra
malamatra be,ka mitsiry avy amin'io ny tenan'ny
zanak'olombelona, avy eo tsofina indray mandeha ihany koa dia
iny izy ireo mitsangana mijery ". [Navoaky ny Mouslim]
Fahaefatra: Ny fifohazana avy ao am-pasana:
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Izy io dia fameloman'i Allah ireo maty amin'ny fotoana
Ka mitsangana ny zanak'olombelona rehetra hiatrika ny
tompon'izao tontolo izao.
Rehefa maniraka (miera) ny Tompo Allah amin'ny endrika ary
amin'ny fiverenan'ny fanahy amin'ny tenan'izy ireo dia
mitsangana ny zanak'olombelona rehetra avy amin'ny fasan'izy
ireo ary mihazakazaka manatona ny toeram-pitsarana tsy
amin'ny kiraro,tsy amin'ny lamba,tsy amin-kenatra, tsy misy
zavatra mihitsy miaraka amin'izy ireo na dia iray aza mihalava
ny toeram-pitsarana ary midina ambany ny masoandro ary
mitombo ny hafanany ary manempotra izy ireo ny dinitra noho
ny hasarotan'io andro io, ary
noho ny hafanan'ilay toerana dia misy amin'ny dinitran'izy ireo
tonga hatrany amin'ny kopokopon-tongotra, ary misy kosa ny
dinitran'izy ireo tonga hatrany amin'ny lohalika, ary misy ny
tonga hatrany amin'ny andilany, misy ny tonga hatrany amin'ny
nonon'izy ireo, misy ny tonga hatrany amin'ny sorokan'izy ireo
ary misy amin'izy ireo sempotran'ny dinitra,
ary izany rehetra izany dia arakaraka ny asa vitan'izy ireo.
Ny fifohazan'ny maty dia zavatra marina noporofoin'ny finoana,
ny taovam-pandrenesana ary ny saina.
Raha mikasika ny finoana kosa dia:
Ny andininy masina dia maro ao amin'ny boky masina tahak'izay
koa araky ny fambaran'ny Mpaminany Mouhammad (saw)
manamarina izany.
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦﺜُﻦﻌﻲ ﻟَﺘُﺒﺑﺭﻠَﻰ ﻭ}ﻗُﻞْ ﺑ
Izay adika manao hoe:" Teneno (ry Mouhammad), tsia tompoko
tsy maintsy mbola hofohazina avy ao am-pasana ny rehetra ".
[Sourat at-taghaboun, and:7]
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Mbola niteny ilay Avo:

.[١٠٤ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءﻩﻠْﻖٍ ﻧُﻌِﻴﺪﻝَ ﺧﺃْﻧَﺎ ﺃَﻭﺪﺎ ﺑ}ﻛَﻤ
Izay adika manao hoe:" Araky ny nanamboranay ny voalohan'ny
zavaboahariny dia amerenanay azy".
[Sourat al-anbiya , and: 10]
Niteny Mpaminany (saw):

 ﰒ ﻻ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﰒ ﻳﻨﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺃﺻﻐﻲ ﻟﻴﺘﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻴﺘﺎ
 ﰒ ﻳﻨﻔﺢ ﻓﻴـﻪ،  ﻓﺘﻨﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﺟﺴﺎ ﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﰒ ﻳﺘﺮﻝ ﺍﷲ ﻣﻄﺮﺍ ﻛﺄ ﻧﻪ ﺍﻟﻄﻞ، ﻳﺒﻘﻲ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺻﻌﻖ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎ ﺫﺍ ﻫﻢ ﻗﻴﺎ ﻡ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :" Avy eo dia tsofina ny antsiva ary tsy
misy maheno azy io na dia iray aza afa tsy izay miheno bebe
kokoa ary mampiakatra bebe kokoa ary tsy misy tavela afa tsy
hoe maty avokoa, avy eo alefan Allah ny orana sahala amin'ny
zavatra malamatra be. ka mitsiry ny vatatenan'ny
zanak'olombelona, avy eo tsofina indray mandeha ny antsiva, ka
iny izy ireo mitsangana mijery ". [Navoaky ny Mouslim]
Niteny ilay Avo:

ٍﻠْـﻖ ﺑِﻜُـﻞﱢ ﺧـﻮﻫﺓٍ ﻭـﺮﻝَ ﻣﺎ ﺃَﻭﺄَﻫـﺎ ﺍﻟﱠـﺬِﻱ ﺃَﻧْـﺸﻴِﻴﻬﺤ * ﻗُـﻞْ ﻳﻣِـﻴﻢ ﺭﻫِـﻲ ﻭﺤﻴِﻲ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡ
  ﻳﻦﻗَﺎﻝَ ﻣ...}
[٧٩ واﻵﯾﺔ،٧٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة ﯾّـﺲﻠِﻴﻢﻋ

Izay adika manao hoe:" Niteny (izy Allah) iza no namelona ny
taolana izay hoe nalemy sahala amin'ny vovoka.Teneno (ry
Mouhammad) namelona azy io dia izay nanao azy tamin'ny
voalohany ihany. Ary izy dia mahalala amin'ireo zavaboariny ".
[Sourat yassiny,and: 78-79]
Raha mikasika ny taovam-pandrenesana kosa:
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Efa nampijeren'i Allah ireo andevony ny famelomany ny maty
tamin'ity tontolo ianinana ity,
Ary izy ireo dia:
-Vahoakan'i Mosesy izay novelomin'i Allah taorian'ny
famonoany izy ireo.
-Maty tamin'ny vahoaka ny Israeliana
-Ary ireo vahoaka izay nivoaka tanana anakiray, nilefa noho ny
fatahoran'izy ireo ny fahafatesana ary nandalo amin'ny tanana
ambanivohitra iray.
-Ary vorona izay novonoin'i Ibrahim (fandriam-pahalemana anie
ho azy)
Raha mikasika ny saina kosa dia:
a- Allah no nanamboatra ny lanitra sy ny tany sy izay misy ao
amin'ny izy roa ireo, nanamboatra azy roa ireo tampiandohana,
ary izay afaka nanamboatra tampiandohana dia tsy sarotra aminy
ny mamerina izany.
b- Marina fa ny tany dia ngazana (tsy misy zavamaniry),milamina, tsy misy ny zava-manan'aina, ka alatsak'i
Allah ny orana ka mietsiketsika ny vokatra miaina aminy
tsiroaroa fivadiany an-kafaliana.
ka ny afaka namelo taorian'ny fahafatesana dia izy ihany koa no
afaka mamelona ireo maty.
Fahadimy: Ny fivoriana, ny fitsarana ary ny fanomezana ny
valisoa:
ka isika dia mino ny famoriana ny vatatenan'olombelona
rehetra sy ny fanontaniana azy ireo ary ny fananganana ny
fahamarinana eo amin'izy ireo ary ny fanomezana ny zava-boary
ny valin'ny asan'izy ireo.
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٤٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺪﺍً{ ]ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ ﺃَﺣﻢﻬ ﻣِﻨ ﻧُﻐَﺎﺩِﺭ ﻓَﻠَﻢﻢﻧَﺎﻫﺮﺸﺣ}ﻭ
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Izay adika manao hoe: "Navorinay ary tsy misy navelanay na dia
iray tamin'izy ireo aza ". [Sourat al-kahfy,and: 47]
Mbola niteny ilay avo hoe:

ـﻮ * ﻓَﻬﻪﺎﺑِﻴـﻼﻕٍ ﺣِـﺴ ﺃَﻧﱢـﻲ ﻣﺖﻨ * ﺇِﻧﱢﻲ ﻇَﻨﻪﺃﻭﺍ ﻛِﺘَﺎﺑِﻴ ﺍﻗْﺮﻡﺎﺅﻘُﻮﻝُ ﻫﻤِﻴﻨِﻪِ ﻓَﻴ ﺑِﻴﻪ ﻛِﺘَﺎﺑ ﺃُﻭﺗِﻲﻦﺎ ﻣ}ﻓَﺄَﻣ

.[٢١-١٩:ﺔٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺎﻗﺔﺍﺿِﻴﺔٍ ﺭﻓِﻲ ﻋِﻴﺸ

Izay adika manao hoe: " Fa izay nomenay ny bokiny amin'ny
ankavanany dia faly ary miteny amin'izay mihaona aminy hoe:
alaonareo vakio ny bokiko. Marina noheveriko fa hahita ny
fitsarako aho. Kanjo izy ao anatin'ny fiainana mahafinaritra".
[Sourat Al-hakkah, and: 19-21]
Mbola niteny ilay Avo:

{ ]ﺳ ﻮرةﻪﺎﺑِﻴـﺎ ﺣِـﺴﺭِ ﻣ ﺃَﺩﻟَﻢ * ﻭﻪ ﻛِﺘَﺎﺑِﻴ ﺃُﻭﺕﺘَﻨِﻲ ﻟَﻢﺎ ﻟَﻴﻘُﻮﻝُ ﻳﺎﻟِﻪِ ﻓَﻴ ﺑِﺸِﻤﻪ ﻛِﺘَﺎﺑ ﺃُﻭﺗِﻲﻦﺎ ﻣﺃَﻣ}ﻭ
.[٢٦ ،٢٥:اﻟﺤﺎﻗﺔ
Izay adika manao hoe:'' Ary izay nomena ny bokiny amin'ny
ankaviany kosa dia manenina ary miteny eh ! sahala amin'ny tsy
tonga tamiko ilay bokiko. Ary tsy fantako ny isako".
[Sourat al-hakkah,and: 25-26]
Ka ny famoriana dia tsenan'ny zanak'olombelona rehetra ary ny
famoriana azy ireo dia ho eny amin'ny kianja hitsarana azy ireo,
ary ny maha samihafa an'ity fivoriana ity sy ny fifohazana dia: ny
fifohazana dia famerenana ny fanahy amin'ny tenan'ilay olona, fa
ny famoriana kosa dia tsenan'ireo olona naverina fanahy ireo ary
ny fanambarana azy ireo amin'ny kianja iray lehibe.
Ary ny fitsarana sy ny valisoa dia fampihatoan'i Allah marina
ny andevony eo anatrehany sy ny fampahafantarana azy ireo ny
asa izay vitany, fa ny mpino sy matahoatra, ny fitsarana izy ireo
dia aseho ny asa vitan'izy ireo angahangaha ho fantany ny
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fanomezan'i Allah ho azy ireo, amin'ny fanaronany izy ireo tety
an-tany sy ny famelana avy aminy ho azy ireo amin'ny andro
farany, ary avory izy ireo arakaraky ny finoana nisy taminy,
mitsena azy ireo ny anjely ary manambara azy ny
paradisa,mampino azy ireo ny tahotra sy ny horohoro ary miteny
hoe: ity no andron'ny fahasarotana,ka ataony fotsy ny tarehin'izy
ireo ary izy amin'izany fotoana izany dia mamirapiratra,
mihomehy no falifaly.
Fa ireo mpandainga sy mpanohitrsa (mpikomy) kosa dia
tsaraina amin'ny fitsarana farany izay hentitra amin'ny kely
indrindra ka hatramin'ny be indrindra, ary ho taritina eo amin'ny
tarehin'izy ireo, amin'ny andro farany, henatra (fahambaniana)
valin'ny nataon'ny tanan'izy ireo sy laingan'izy ireo.
Ary voalohany ho tsaraina amin'ny andron'ny fitsarana dia
vahoakan'ny Mpaminany Mouhammad (saw) ary miaraka
amin'ny 70000(70 arivo) miditra amin'ny paradisa tsy misy
fitsarana ary tsy misy sazy noho ny fahafenoan'ny fanokanan'izy
ireo Allah, ary izy ireo no olona izay noderan'ny Mpaminany
(saw) amin'ny teniny manao hoe:"Tsy mandeha mangataka vonjy
amin'ireo mpanao ody mahery, tsy manao fanafody mandoro ary
tsy manao faminaniana hahafantatra ny zavatra ho avy,fa
amin'ny Tompon'izy ireo no ametrahany ny fitokisana".
Ary anisan'izy ireo ilay mpiaradia taminy atao hoe Okashy bin
Mouhsi n (tso-dranon'Allah anie ho azy).
Ary voalohany hitsarana ny andevo anakiray dia zon'i Allah
aminy (soalat) ary voalohany ho tanterahina eo anatrehan'ny
olombelona rehetra dia ny zon'ny fandatsahan-dra (zon'y
zanak'olombelona).
Fahaenina: Mino isika ny fitehirizan-dranon'ny Mpaminany
()ﺣﻮضary izy io dia fitehirizan-drano lehibe ary loharano masina,
mivalampatra ary an'isan'ireo rano fisotro amin'ny paradisa avy
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amin'ny renirano "Kaothar" misotro azy io ny mpino amin'ny
vahoakan'i Mouhammad (saw).
Ary anisan'ny toetoetran'izy io: izy io dia tena fotsy ary avy
amin'ny ronono, mangatsiaka noho ny glace, mamy noho ny
tantely, ary tsara noho ny ranomanitra, ary izy io dia tena
midadasika ny sakany sy ny halavany mitovy, ny zorony amin'ny
zorony rehetra dia alaina ao anatin'ny iray volana, misy
fikorianan'drano roa manalava azy io avy amin'ny paradisa ary
ny viliany dia maro noho ny kintana eny an-danitra, ary izay
misotro aminazy io dia tsy hangetaheta intsony aorian'izany.
Niteny Mpaminany manao hoe:

 ﻣﺎ ﺅﻩ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱭ ﻭﺭﳛﻪ ﺃﻃﻴـﺐ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺣﻮﺿﻲ ﻣﺴﲑﺓ ﺷﻬﺮ
 ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﻈﻤﺄ ﺃﺑﺪﺍ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ﻭﻛﻴﺰﺍﻧﻪ ﻛﻨﺠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻚ
Izay adika manao hoe : " Ny fitehirizan-dranoko dia andehanana
anatin'ny iray volana, ranony dia fotsy noho ny ronono, ny
fofony dia tsara mihoatra ny ranomanitra, ary fipilapiratany dia
sahala amin'ny kintana eny an-danitra, izay misotro azy io dia tsy
hangetaheta intsony ". [Navoaky ny Boukhary]
Fahafito : Fanelanelanana
Rehefa tena mihamafy ny fitsapana mahazo ny
zanak'olombelona amin'ilay kianja lehibe ary maharitra ny
fiandrasan'izy ireo dia mihazakazaka mitady vonjy eo
anatrehan'ny Tompon'izy ireo mba hampijanona amin'izy ireo
amin'ny alahelo mafy nahazo azy ireo teo amin'ilay kianja sy ny
fivadiam-po nihatra tamin'izy ireo, ka miala tsiny ireo Ouloulazmi avy amin'ireo iraka hatrany amin'ny farany amin'ireo iraka,
ny mpaminanitsika Mouhammad (saw) izay efa nofafain'i Allah
(navelany)ny fahotana vitany sy izay mbola hataony, dia
mitsangana amin'ny toerany midera azy ireo Mpaminany
voalohany indrindra ary farany indrindra, ary miseho aminy ny
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toerany ambony ary miankohoka amin'ny seza fiandrianan'i
Allah , ambaran'i Allah izy amin'ny fiderana izay midera sy
manome voninahitra azy ary miera amin'ny Tompony izy fa
omeny alalana mba hanelanelana ny zava-boary mba hitsara ireo
andevo aorian'ny alahelo izay nanjo azy ireo izay tsy zakan'izy
ireo
Niteny ilay mahafatoky (saw) manao hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺗﺪ ﻧﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻷﺫ ﻥ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫـﻢ
 ﺍﺳﺘﻐﺎ ﺛﻮﺍ ﺑﺂ ﺩ ﻡ ﰒ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﰒ ﲟﻮﺳﻰ ﰒ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﰒ ﲟﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ، ﻛﺬ ﻟﻚ
 ﻓﻴﻮﻣﺌﺬ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﻣﻘﺎ ﻣﺎ ﳏﻤﻮﺩﺍ،  ﻓﻴﻤﺸﻰ ﺣﱴ ﻳﺄ ﺧﺬ ﲝﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﺎ ﺏ، ﻓﻴﺸﻔﻊ ﻟﻴﻘﻀﻰ ﺑﲔ ﺍﳋﻠﻖ
ﳛﻤﺪﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻤﻊ ﻣﻠﻬﻢ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Izay adika manao hoe : "Marina fa ny masoandro dia midina
amin'ny andron'ny fitsarana hatrany amin'ny dinitra miakatra
hatrany amin'ny sofina ary izy ireo anelanelan'izany, mangataka
vonjy amin'ny Adam, avy eo Abraham avy eo Moussa avy eo
Issa (Jesosy)ary Mouhammad mba hanelanelana izy ireo mba
hitsara eo anelanelan'ny zavaboary,ka mandefa azy manala ny
hidin'ny varavarana, ka amin'izany dia alefan'i Allah izy amin'ny
toerana mendrika (voadera) midera azy ny mpivory rehetra ".
[Navoaky ny Boukhary]
Ary ity fanelanelanana lehibe ity dia voatokana ho an'ilay
iraka Mouhammad (saw) ihany, ary voalaza fa misy
fanelanelanana hafa kosa no azony atao:
1-Fanelanelany (saw) ireo olona tokony mahazo ny paradisa
mba hampidirina izy ireo amin'ny paradisa.
Porofon'izanyny teniny Mpaminany (saw) hoe:

 ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳋﺰﻥ ﻣﻦ ﺃﻧـﺖ ؟،ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺁﰐ ﺑﺎ ﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ ﻓﺎ ﺳﺘﻔﺘﺢ
 ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﻻ ﺃﻓﺘﺢ ﻷﺣﺪ ﻗﺒﻠﻚ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﺎﻝ ﻓﺄ ﻗﻮﻝ ﳏﻤﺪ
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Izay adika manao hoe :"Ho tonga eo amin'ny varavaran'ny
paradisa aho, amin'ny andron'ny fitsarana, hamaha azy. Ka
hanontany ilay mpiandry hoe: Iza ianao ? hiteny aminy aho hoe:
Mouhammad, fa miteny ilay mpiandry: amin'ny anton'inona no
nanirahana anao ? ary tsy mbola nivahaiko tamin'iza na iza
talohanao ". [Navoaky ny Mouslim]
2- Fifanelanelany (saw) amin'ny vahoaka izay hoe mitovy ny
hatsarana sy ny haratsiana vitan'izy ireo ka manelanelana azy
ireo izy mba hampiditra azy ireo amin'ny Paradisa. Fa amin'ity
indray mitoraka ity dia lasa ireo sasany amin'ny manampahaizana nilaza fa tsy tena misy hadith marina azo avy amin'ny
mpaminany ny momba izany.
3- Fifanelanelany (saw) amin'ireo vahoaka izay mendrika
miditra amin'ny afobe mba tsy hampidirina any.
Porofon'izany dia ny tenin'i Mpaminany Mouhammad (saw) hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺷﻔﺎ ﻋﱵ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎ ﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﻲ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
Izay adika manao hoe :"Ny fifanelanelanako dia ho an'ireo
nahavita fahotana be indrindra amin'ireo vahoakako ".
[Navoaky ny Mouslim]
4- Fifanelanelany (saw) amin'ny fampiakarana toeran'ireo
nahazo paradise amin'ny paradisa ambonimbony kokoa.
Porofon'izany ny tenin'i Mpaminany Mouhammad (saw) hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻷﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺃﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﻬﺪ ﻳﲔ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :" Oh Allah ! mamela heloka ho an'i Abou
salama ianao, ary ampiakaro anie ny toerana misy azy ao
anatin'ny filaminana". [Navoaky ny Mouslim]
5-Fifanelanelany (saw) ho an'ireo vahoaka miditra amin'ny
Paradisa tsy nisy fitsarana sy fanasazina.
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Porofon'izany: ny hadith Okasha bin Mouhsin amin'ny ireo
70000 miditra amin'ny paradisa tsy misy fitsarana sy fanasazina
fa niantso azy i Mouhammad ary niteny hoe: ''"اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﮫ ﻣﻨﮭﻢ
Adika manao hoe " Tompo Allah O!ataovy izy mba anisan'izy
ireo ". [Navoaky ny Mouslim]
6-Fifanelanelany (saw)amin'ireo nahavita heloka be indrindra
amin'ireo vahoakany ho an'izay niditra amin'ny afobe mba
hivoaka amin'izany.Hoy Mpaminany Mouhammad (saw) manao
hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﺷﻔﺎ ﻋﱵ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎ ﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﻲ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
Izay adika manao hoe: "Ny fanelanelako dia ho an'ireo izay
nahavita fahotana be indrindra amin'ireo vahoakako". [Navoaky
ny Abou Daoud]
Mbola niteny ihany koa izy (saw) manao hoe:" mivoaka amin'ny
afobe ny vahoaka anakiray noho ny fifanelanelanan'i
Mouhammad (saw) ka miditra amin'ny paradisa antsoina amin'ny
anarana hoe: Djahannamainy ". [Navoaky ny Boukhary]
7-Fifanelanelany (saw) amin'ny fampihenana ny sazin'ireo
mendrika ho voan'izany, sahala amin'ny fifanelanelany amin'ny
Papakeliny Abou Toalib.
Porofon'izany ny tenin'i Mpaminany Mouhammad (saw):

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻟﻌﻠﻪ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺷﻔﺎ ﻋﱵ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﰲ ﺿﺤﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨـﺎ ﺭ
ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻌﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻠﻪ
Izay adika manao hoe :" Angahangaha hisy tombotsoa aminy ny
fifanelanelako amin'ny andron'ny fitsarana fa hataony amin'ny
zorony amin'ny afobe izay mihoatra ny felantongony hafanaina
avy amin'io ny ati-dohany ". [Navoaky ny Mouslim sy
Boukhary]
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Ary tsy tanteraka ny fifanelanelanana amin'Allah raha tsy
amin'ny fepetra roa:
a-Fankasitran'Allah ilay mpanelanelana sy ilay elanelanina.
b-Fanomezan'i Allah alalana ilay mpanelanelana mba
hanelanelana.
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٢٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺗَﻀَﻰ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءﻦِ ﺍﺭ ﺇِﻟﱠﺎ ﻟِﻤﻮﻥﻔَﻌﺸﻻ ﻳ}ﻭ
Adika manao hoe:'' Tsy misy afaka manelanelana afa tsy izay
nankasitraina ". [Sourat al-anbiya,and: 28]
Mbola niteny ilay Avo:

.[٢٥٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ: ﺇِﻟﱠﺎ ﺑِ ِﺈﺫْﻧِﻪِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻩﺪ ﻋِﻨﻔَﻊﺸ ﺫَﺍ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﻦ}ﻣ
Adika manao hoe:" Iza no afaka hanelanelana eo aminy
(Allah),afa tsy izay nomeny alalana ". [Sourat al-bakara,and:
255]
Fahavalo: Ny fandanjana (Mizana):
Ny fandanjana (mizana) dia marina ary tsy maintsy ny
finoana an'izany ary izay no atsangan'i Allah, amin'ny andron'ny
fitsarana mba handanjana ireo asan'ny andevony ireo ary mba
hanomezana azy ireo ny valisoa ny asan'izy ireo, ary izy io dia
fandanjana azo tsapain-tanana, manana fela-tanana roa sy lela
anakiray, lanjaina eo ny asa rehetra, na ireo taratasy misy ireo asa
ireo na vatatenan'ilay nanao ny asa, ka ny rehetra dia ho lanjaina,
fa ny tena imasoana dia ny havesatra na ny haivana amin'ny
vatatenan'ilay asa fa tsy hoe ny vatatenan'ilay nanao ny asa na ny
taratasy.
Hoy ilay Avo manao hoe:
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ـﺎﺎ ﺑِﻬﻨﻝٍ ﺃَﺗَﻴﺩﺮ ﺧﺔٍ ﻣِﻦﺒ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺣ ﻛَﺎﻥﺇِﻥﺌﺎً ﻭﻴ ﺷ ﻧَﻔْﺲﺔِ ﻓَﻼ ﺗُ ْﻈﻠَﻢﺎﻣﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴﻮﻂَ ﻟِﻴ ﺍﻟْﻘِﺴﺍﺯِﻳﻦﻮ ﺍﻟْﻤﻧَﻀَﻊ}ﻭ

.[٤٧:{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎءﺎﺳِﺒِﲔﺎ ﺣﻛَﻔَﻰ ﺑِﻨﻭ

Adika manao hoe:" Ary hataonay ny fandajana amin'ny
fahamarinana, amin'ny andron'ny fitsarana, ka tsy misy aina ho
voambaka eo na dia kely aza, na dia lanjan'ny voatsinapy aza dia
ho asehonay avokoa. Ary ampy anay ny fanisana ". [Sourat alanbiya,and: 47]
Mbola niteny ilay Avo hoe:

 ﻓَ ُﺄﻭﻟَﺌِـﻚـﻪﺍﺯِﻳﻨﻮ ﻣﻔﱠـﺖ ﺧـﻦﻣ * ﻭـﻮﻥﻔْﻠِﺤ ﺍﻟْﻤـﻢ ﻫ ﻓَ ُﺄﻭﻟَﺌِـﻚـﻪﺍﺯِﻳﻨﻮ ﻣ ﺛَﻘُﻠَﺖﻦ ﻓَﻤﻖﺌِﺬٍ ﺍﻟْﺤﻣﻮ ﻳﺯْﻥﺍﻟْﻮ}ﻭ

.[٩ ،٨: * ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﻮﻥ ْﻈﻠِﻤﺎ ﻳﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺂﻳﺎﺗِﻨ ﺑِﻤﻢﻬﻭﺍ ﺃَﻧْﻔُﺴﺴِﺮ ﺧﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ

Adika manao hoe: " Ary ny fandanjana dia marina amin'io
fotoana io, ka izay mavesatra ny lanjany dia ireny no hasovina.
Fa izay maivana kosa ny lanjany dia fatiantoka ho an'izy ireo
tamin'izay fikomian'izy ireo ny famantarana maro nalefanay".
[Sourat al-anraf,and: 8-9]
Niteny ilay Mahafatoky (saw):

 ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﲤﻸ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﺷﻄﺮ ﺍﻻﳝﺎ ﻥ
Izay adika manao hoe :" Ny fahadiovana dia anisan'ny finoana,
ary dera anie ho an'Allah izay nameno ny mizana ". [Navoaky ny
Mouslim]
Mbola niteny ilay Mahafatoky (saw):

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻳﻮﺿﻊ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻣﺔ ﻓﻠﻮ ﻭﺯﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺴﻤﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻮﺳﻌﺖ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ
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Izay adika manao hoe :"Hapetraka ny mizana, amin'ny andron'ny
fitsarana, na dia lanjaina aza ny lanitra sy ny tany dia omby azy
". [Navoaky ny Hakim]
Fahasivy: Ny lalana:
Ary mino isika ny lalana, ary izy io dia tetezana mitsangana
amin'ny lamosin'ny afobe, ary fandalovana tena mampatahoatra,
mandalo amin'io daholo ny olombelona rehetra na ho any
amin'ny paradisa azo, ka misy amin'izy ireo ny mandalo eo
sahala amin'ny andilana, ary misy amin'izy ireo ny m andalo
sahala amin'ny tselatra, ary misy amin'izy ireo sahala amin'ny
rivotra, ary misy sahala amin'ny vorona, ary misy sahala amin'ny
hatsaran'ny soavaly, ary misy amin'izy ireo mandalo sahala
amin'ny fihazakazan'ny lehilahy, mipaika ny tany,
ary farany amin'ireo mpandalo amin'izy ireo ireo izay nitsoaka
amin'ny fitsoahana mahagaga, ka mandalo izy ireo arakaraky ny
asa vita ny izy ireo hatramin'ny fandalovan'izay hoe fazavany
arakaraky ny halokin'ny tongony, ary misy amin'izy ireo izay
mandeha haingakaingana ary voatsipy any amin'ny afobe, ary
izay nihoatra an'io lalana io dia miditra amin'ny paradisa.
Ary voalohany miampita an'io lalana io dia ny
Mpaminanitsika Mouhammad (saw) avy eon y vahoakany.
Ary tsy misy miteny amin'io fotoana io afa tsy ireo iraka ary ny
hatak'ireo iraka amin'io fotoana io dia Tompo o !atero atero, ary
amin'io afobe io dia misy alika be eo amin'ny sisiny anakiroa
amin'ny ilay lalana tsy misy mahafantatra ny hangezany afa tsy
Allah, mipaoka izay tian'i Allah ho paofina amin'ireo
zavaboariny.
Ary anisan'ny toetran'io lalana io dia: Izy io dia maranitra
noho ny antsy, ary tena kely noho ny volo, malamatra, tsy
tafipetraka amin'io ny tongotra raha tsy izay tian'ny Allah
hapetraka ary izy io dia mitsatoka (mitsangana) amin'ny haizina
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ary halefa ny fitokisana sy ny fanarahana ka mitsangana
amin'ny sisiny anakiroa amin'ilay lalana mba ho vavolombelona
ho an'izay mitsinjo na miraharaha ireo zavatra anakiroa ireo.
Niteny ilay Avo manao hoe:

ـﺎ ﻓِﻴﻬ ﺍﻟﻈﱠـﺎﻟِﻤِﲔﻧَﺬَﺭﺍ ﻭ ﺍﺗﱠﻘَﻮﻲ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺠ ﻧُﻨﺎً * ُﺛﻢﻘْﻀِﻴﺘْﻤﺎً ﻣ ﺣﻚﺑﻠَﻰ ﺭ ﻋﺎ ﻛَﺎﻥﻫﺍﺭِﺩ ﺇِﻟﱠﺎ ﻭﻜُﻢ ﻣِﻨﺇِﻥ}ﻭ
.[٧٢ ،٧١:ﺎً{ ]ﺳﻮرة ﻣﺮﯾﻢﺟِﺜِﻴ
Izy adika manao hoe: " Tsy misy olona avy aminareo raha tsy
hoe mandalo amin' izy io (afo be) satria izy io amin'ny
Tomponao (ry Mouhammad) dia tenim-pahendrena tsy azo
itsoahana Avy eo nafahanay ireo izay nanana fatahorana ary
avelanay ireo mpanambaka (tsy marina) mandohalika ". [Sourat
Mariamo,and: 71-72]
Ary niteny ilay Mahafatoky (saw) manao hoe:

 ﻓﺄ ﻛﻮﻥ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﻣﱵ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ...ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺑﲔ ﻇﻬﺮﺍﱐ ﺟﻬﻨﻢ
ﳚﻴﺰﻩ ﻳﻮ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :'' Ho apetraka io lalana io eo
anelanelan'ny lamosin'ny afobe, ka izaho sy ny vahoakako no
mihoatra (mandalo)aminy". [Navoaky ny Moslim]
Mbola niteny ilay Mahafatoky (saw) :

 ﻓﺄ ﻛﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻭﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳـﻞ..ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺟﺴﺮ ﺟﻬﻨﻢ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺳﻠﻢ ﺳﻠﻢ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Izay adika manao hoe :" Hipetraka ny tetezan'ny afobe ka izaho
no voalohany mandalo eo, ary hatak'ireo iraka rehetra amin'io
fotona io Allah O! atero atero " na vonjeo vonjeo ". [Navoaky ny
Moslim sy Boukhary].
Mbola niteny ilay Mahafatoky (saw) manao hoe:
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ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﻷﻣﺎ ﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻢ ﻓﺘﻘﻮﻣﺎ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﱯ ﺍﻟﺼﺮﺍ ﻁ ﳝﻴﻨﺎ ﻭﴰﺎﻻ
، ـﻢ ﺃﻋﻤـﺎﳍﻢ  ﰒ ﻛﻤﺮ ﺍﻟﻄﲑ ﻭﺷﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﲡﺮﻱ،  ﰒ ﻛﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺢ... ﻓﻴﻤﺮ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻛﺎﻟﱪﻕ،
 ﺣـﱴ ﳚـﺊ،  ﺣﱴ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﻋﻤﺎ ﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎ ﺩ،  ﺭﺏ ﺳﻠﻢ ﺳﻠﻢ: ﻭﻧﺒﻴﻜﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﲑ ﺇﻻ ﺯﺣﻔﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﰲ ﺣﺎ ﻓﱵ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻛﻼﻟﻴﺐ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭﺓ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻦ
ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﻤﺨﺪ ﻭﺵ ﻧﺎﺝ ﻭﻣﻜﺪﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :"Alefa ny fitokisana sy ny fananahana.ka
mitsangana eo amin'ny sisiny anakiroa amin'ilay lalana
ankavanana sy ankavia.ka mandalo ny voalohany aminareo
sahala amin'ny tselatra,avy eo sahala amin'ny fandalovan'ny
rivotra,avy eo sahala amin'ny fandalovan'ny vorona
ary
fatahorana ny lehilahy,mampandalo izy ireo ny asan'izy ireo,ary
mpaminaninareo dia mitsangana amin'io lalana io ary miteny
hoe: Tompo o! enga anie mba ho tafita. hatramin'ny miha
malemy ny asan'ny andevo anakiray, avy koa ny lehilahy
manaraka ka tsy afaka mandalo afa tsy mandady ary niteny
tanteraho ny sisin'ilay lalana fantsy mihantona voabaiko amin'ny
fangalana izay voadidy aminy ka izay nahay namahana dia tafita
ary izay nampifanongoa kosa dia anatin'ny afo be ". [Navoaky ny
Mouslim]
Fahafolo : Al-kintara
Mino isika fa ireo mpino rehefa nihoatra ilay lalana dia
ajanona eo ambony ny kintara.
Ny atao hoe: Kintara dia: toerana eo anelanelan'ny paradisa sy
afobe mijanona eo aminy ireo mpino izay tafihoatra ilay lalana
ary afaka tamin'ny afobe noho ny fifamonoana misy tamin'ny
sasany amin'izy ireo alohan'ny hidirana amin'ny paradisa, ka
rehefa mifandamina izy ireo sy miverina amin'ny fatahorana dia
hampidirina any amin'ny paradise amin'izay.
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Niteny Mpaminay Mouhammad (saw) hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﳜﻠﺺ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﻓﻴﺤﺒﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺎﺭ
ﻓﻴﻘﺘﺺ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎ ﱂ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻲ ﺍﻟﺪ ﻧﻴﺎ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻫﺬ ﺑﻮﺍ ﻭﻧﻘﻮﺍ ﺃﺫﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺩ
 ﻓﻮﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻷﺣﺪ ﻫﻢ ﺃﻫﺪﻱ ﲟﺘﺮﻟﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﲟﺘﺮﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟـﺪ، ﺧﻮﻝ ﺍﳉﻨﺔ
ﻧﻴﺎ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Izay adika manao hoe : " Rehefa tafita tamin'ny afobe ireo mpino
dia gadraina eo amin'ny Kintara, anelanelan'ny Paradisa sy afobe,
ka samia mitaky ny zony ny sasany amin'izy ireo amin'ny sasany
noho ny fanambakana nisy tamin'izy ireo tety an-tany,fa rehefa
mifandamina izy ireo ary matahoatra dia hiraina hiditra amin'ny
paradisa, ka nifanta Mpaminany fa mety hisy iray amin'izy ireo
mahitsy amin'ny toerany amin'ny paradise noho ny toerana misy
azy tety an-tany ". [navoaky ny Boukhary]
Faha raiky ambin'ny folo: Ny paradisa sy ny afo-be
Ary mino isika fa ny paradisa sy ny afobe dia misy ary
marina ary tsy mety lany ka mandalo, fa kosa mitoetra
mandrakizay, ka ny hasoavan'ireo nahazo ny paradisa dia tsy
lany ary tsy mandalo ary tsy mihato mihitsiny ho an'ireo izay
notsarain'ny Allah hitoetra ao mandrakizay.
Fa ireo mpanokana ny Allah tamin'ny fanompoana kosa dia
mivoaka avy amin'io afobe io noho ny fanelanelan'ilay
mpanelanelana sy ny indra-fon'ilay be indrafo.
Ny paradisa dia toeram-boninahitra izay nanomezan'i Allah toky
ireo natahoatra ny Allah, amin'ny andro farany, misy ao ny
renirano mikoriana, ny efitra ambony ary vady tsara sy mendrika,
ary misy izay tian'ny vatana sy tsiriritin'ny maso izany hoe: tsy
misy maso mahita na sofina maheno ary tsy misy atahorana fa
hanaitra fon'olona hafa, tsy mety lany ary tsy mety tapaka
mihitsiny io hasoavana io mitoetra mandrakizay aminy tsy misy
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fahatapahany, ny rivotra misy ao dia mitovy amin'ny
fandehanana efapolo taona, ary ny tena lehibe amin'ireo
fahasoavana ao dia ny fahitan'ireo mpino ny Tompon'izy ireo
amin'ny maso.
Fa ireo mpikomy kosa dia voasakana izy ireo amin'ny fahitana
ny Tompon'izy ireo, ka izay manda ny fahitan'ireo mpino
tamin'izy ireo dia mitovy izany izy ireo sy ireo mpikomy amin'ity
fady anakiray ity.
Ary amin'io paradisa io dia ambaratonga zato ary ny sasany
amin'izy ireo dia sahala amin'ny elanelana misy eo amin'ny tany
sy ny lanitra, sy farany ambony amin'io paradisa io dia ny
"Firdaosy ",ny tafon'izy ioe dia seza ny fiandrianan'ny Tompo
Allah, ary manana varavarana valo izy, ny elanelana misy
amin'ny sisin'ireo varavarana ireo dia sahala amin'ny elanelan'ny
Makka sy Hijra, ary mbola ho tonga any adro izay hoe feno izy
io tsetsina, ary farany ambany amin'ireo olona mahazo ny
paradisa dia mitovy toetra amin'ny eto an-tany sy am-polony
mitovy aminy .
Niteny ilay Avo mikasika ny Paradisa hoe:

.[١٣٣ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﺘﱠﻘِﲔ ﻟِﻠْﻤﺕ}ﺃُﻋِﺪ
Adika manao hoe: "Nomanina ho an'ireo nanana fatahorana ".
[Sourat al-imrany,and: 133]
Mbola niteny ilay Avo mikasika ny fipetrahan'ireo nahazo
paradisa mandrakizay ao no sady tsy very.

ﻢﻬـﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠـﻪﺿِـﻲـﺪﺍً ﺭـﺎ ﺃَﺑ ﻓِﻴﻬﺎﻟِـﺪِﻳﻦ ﺧـﺎﺭـﺎ ﺍﻟْﺄَﻧْﻬﺘِﻬ ﺗَﺤﺮِﻱ ﻣِـﻦﻥٍ ﺗَﺠﺪ ﻋﺎﺕﻨ ﺟﻬِﻢﺑ ﺭﺪ ﻋِﻨﻢﺅﻫ ﺍﺰ}ﺟ
.[٨:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﯿﻨﺔﻪﺑ ﺭﺸِﻲ ﺧﻦ ﻟِﻤ ﺫَﻟِﻚﻪﻨﺿُﻮﺍ ﻋﺭﻭ
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Adika manao hoe:" Valisoan'izy ireo avy amin'i Tompon'izy
ireo dia paradisan'ny fipetrahana, izay hoe mikoriana eo
ambaniny ny renirano.
Hitoeran'izy ireo mandrakizay, sitrak'Allah ho azy ireo ary izy
ireo koa nankasitraka azy. Izany dia natao ho an'izay natahoatra
Tompony ". [sourat al-bayna, andininy: 8].
Fa ny afobe kosa dia: Toeram-panasaziana noman'Allah ho
an'ireo mpikomy sy ireo mpanonta, ao no ahitana ny sazy farany
henjana ary karazan'ireo fanasaziana samihafa, ny mpiandry azy
io dia Anjely matanjaka, ka ireo mpikomy dia mitoetra ao
mandrakizay sakafon'izy ireo dia ''zakomy " (karazana sakafo
mamono), ny zava-pisotrony amin'io dia "Hamimo" (rano fisotro
tena mafana) ny afo ety an-tany dia singany amin'ireo fitopolo
amin'ny hafanan'ny afobe, ka izy io dia notsongaina tamin'ny io
fitopolo io ary ny sisa sivy amby enipolo tavela dia dia mitovy
hafanana aminy na mafana lavitra noho izy.
Ary ity afo ity dia tsy mankahala ho an'izay nampidirina ao
aminy sy izay natsipy any ambaniny any ary miteny mihitsiny
izy hoe: Tsy misy ampina ?
Ary izy io dia misy varavarana fito ary isan'ny varavarana dia
misy singany voazarazara.
Niteny ilay Avo mikasika ny afobe:

.[١٣١ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦﺕ}ﺃُﻋِﺪ
Adika manao hoe:" Nomaninay ho an'ireo mpikomy " . [Sourat
al-Imran:131]
Mbola niteny ilay Avo mikasika ny fijanon'ireo tafiditra ao
amin'ny afobe mandrakizay ary izy io dia tsy mety lany.
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:{ ]ﺳ ﻮرة اﻷﺣ ﺰاب...ًـﺪﺍـﺎ ﺃَﺑ ﻓِﻴﻬﺎﻟِـﺪِﻳﻦـﻌِﲑﺍً * ﺧ ﺳـﻢ ﻟَﻬـﺪﺃَﻋ ﻭ ﺍﻟْﻜَـﺎﻓِﺮِﻳﻦـﻦ ﻟَﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪ}ﺇِﻥ
.[٦٥ وﻣﻦ اﻵﯾﺔ،٦٤اﻵﯾﺔ
Izay adika manao hoe:'' Marina fa i Allah dia nanozona ireo
mpikomy ary nanomana ho azy ireo ny afobe, mijanona ao
mandrakizay ". [Sourat al-ahzab:64-65]
3-Fiantraikan'ny finoana ny andro farany:

1-Ny faniriana amin'ny fanaovana ireo fankatoavana rehetra
ary ny fitandrona an'izany fanantenana ny ahazo tombotsoa.
2-Ny fatahorana amin'ny fanaovana fahotana sy ny
fankasitrana izany ho fatahorana ny sazy amin'io andro io.
3-Lalaon'ireo mpino rehefa mandao an'ity fiainana ato antany ity izy ireo ary manantena ny hasoavana amin'ny andro
farany sy ny tombotsoa any.
4-Ny finoana ny fifohazana avy ao am-pasana dia anisan'ny
antony fahasambaran'ny tsirairay ny vondrona, ka ny olombelona
rehetra mino Allah dia mbola hampitsanangana ny zavaboary
rehetra aorian'ny fahafatesan'izy ireo, hitsara azy ireo ary hanome
azy ireo ny valisoan'ny asan'izy ireo, ary hitaky amin'ireo
mpanambaka avy amin'ireo voambaka na dia biby izay nitsanga
tamin'ny fankatoavana Allah ary ho tapaka fandaminan'ireo
ratsy, ary mandresy ny hatsarana eo amin'ny fiarahamonina,iraisana ny ambaratongam-boninahitra sy ny fitoniantsaina.
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-NY ANDRY FAHA ENINA NY
FINOANA NY LAHATRA.
1-Famaritana ny atao hoe lahatra sy ny mahazava-dehibe ny
finoana an'izany :

Ny lahatra dia tombatomban'i Allah amin'ny zava-misy
rehetra arakaraky ny fahalalany izany zavatra izany sy izay
antony mifono an'izany.
Ary izy io dia miverina amin'ny fahefan'i Allah ary izy dia
ambony no manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, mpanao
izay tiany.
Ary ny finoana azy io dia anisan'ireo finoana fa Allah no
nahary izao rehetra izao, ary izy io dia anisan'ny andry iorenan'ny
finoana izay hoe tsy feno ny finoana rehefa tsy eo izy.
Niteny ilay Avo hoe:

.[٤٩:ﺭٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﺑِﻘَﺪﺎﻩﻠَﻘْﻨﺀٍ ﺧﻲ}ﺇِﻧﱠﺎ ﻛُﻞﱠ ﺷ
Adika manao hoe: " Marina fa namboarina ny zava-drehetra efa
voalahatra ". [Sourat al-kamar,and:49]
Niteny Mpaminany Mouhammad (saw) hoe:

 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ((ﺭﻭﺍﻩ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻘﺪ ﺭ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻜﻴﺲ
ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :" Ny zava-drehetra dia voalahatra na dia
ny tsy fahafahana (fahanterana) sy ny fahiran-tsaina ". [Navoaky
ny Mouslim]
2-Ambaratongan'ny lahatra

Tsy feno ny finoana ny lahatra raha tsy voamarina ireto
ambaratonga efatra ireto:

112
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

Voalohany: ny finoana ny fahalalan'i Allah tsy manampiadohana no tsy manam-pahataperana io handidiany ny zavandrehetra.
Niteny ilay Avo:

{ـﺴِﲑﻠَـﻰ ﺍﻟﻠﱠـﻪِ ﻳ ﻋ ﺫَﻟِـﻚ ﻓِـﻲ ﻛِﺘَـﺎﺏٍ ﺇِﻥ ﺫَﻟِـﻚﺽِ ﺇِﻥﺍﻟْـﺄَﺭﺎﺀِ ﻭﻤـﺎ ﻓِـﻲ ﺍﻟـﺴ ﻣﻠَـﻢﻌ ﻳ ﺍﻟﻠﱠـﻪ ﺃَﻥﻠَﻢ ﺗَﻌ}ﺃﻟَﻢ
.[٧٠:]ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
Adika manao hoe:" Moa ve tsy fantatrao fa Allah dia
mahafantatra izay rehetra misy amin'ny lanitra sy ny tany.Izany
dia ao anatin'ny boky.Marina fa izany rehetra izany dia mora
amin'i Allah ". [Sourat Al-hadjy, and: 70].
Faharoa: Ny finoana ny fisoratan'ny fahalalan'Allah eo amin'ny
tablao fitehirizan'Allah ny tsy ambaratelony mikasika ny lahatra.
Hoy ilay avo manao hoe:

.[٣٨ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺀٍ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﻲ ﺷﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻣِﻦﻃْﻨﺎ ﻓَﺮ}ﻣ
Adika manao hoe:" Tsy misy zavatra navelanay tsy nosoratanay
amin'io boky io (Koran)" . [Sourat al-an-am, and:38]
Niteny ihany koa ilay mahafatoky Mouhammad (saw) hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻣﻘﺎ ﺩ ﻳﺮﺍﳋﻼ ﺋﻖ ﺃﻥ ﳜﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍ ﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﲞﻤﺴﲔ
ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe : "Nosoratan'Allah ny lahatran'ireo
zavaboary talohan'ny nanamboarany ny lanitra sy ny tany teo
amin'ny dimy alina taona ". [Navoaky ny Mouslim]
Fahatelo: ny finoana ny fitiavan'Allah (fikasany) dia tsy maintsy
tanterahina sy ny fahefany manontolo.
Niteny ilay Avo:

.[٢٩:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﯾﺮﺎﻟَﻤِﲔ ﺍﻟْﻌﺏ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀﺸ ﻳ ﺇِﻟﱠﺎ ﺃَﻥﻭﻥﺎﺀﺎ ﺗَﺸﻣ}ﻭ
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Adika manao hoe:" Tsy afaka mitia ianareo afa tsy hoe Allah no
mitia,tompon'izao tontolo izao ". [Sourat al-Takwir,and:29]
Niteny ilay mahafatoky (saw)tamin'ilay niteny taminy hoe:
izay tian'Allah sy tianao.
Niteny Mpaminany Mouhammad (saw) hoe:

)) ﺃﺟﻌﻠﺘﲏ ﷲ ﻧﺪﺍ ﺑﻞ ﻣـﺎ ﺷـﺎﺀ ﺍﷲ:ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺷﺌﺖ
ﻭﺣﺪﻩ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ
Izay adika manao hoe :" Nalainao aho nampitovinao amin'ny
Allah, teneno hoe: izay tian'Alla irery ihany ". [Navoaky ny
Ahmad]
Fahaefatra: ny finoana fa Allah no nanamboatra ny zavadrehetra:
Hoy ilay Avo hoe:

.[٦٢:ﻛِﻴﻞٌ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﺀٍ ﻭﻲﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫﺀٍ ﻭﻲ ﻛُﻞﱢ ﺷﺎﻟِﻖ ﺧ}ﺍﻟﻠﱠﻪ
Adika manao hoe:" Allah no nahary izao rehetra izao ary izy no
mpamindra (masoivoho)amin'izy rehetra ireo " . [Sourat alzoumar, and: 62]
Mbola niteny ilay Avo hoe.

.[٩٦:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎتﻠُﻮﻥﻤﺎ ﺗَﻌﻣ ﻭﻠَﻘَﻜُﻢ ﺧﺍﻟﻠﱠﻪ}ﻭ
Izay adika manao hoe: "Allah no nanamboatra ianareo sy izay
ataonareo ". [Sourata al-soaffat, and:96]
Hoy ilay Mahafatoky Mouhammad (saw) hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﺻﺎ ﻧﻊ ﻭﺻﻨﻌﺘﻪ (( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎ ﺭﻱ
Izay adika manao hoe :" Marina fa Allah no nanamboatra ny
mpanamboatra rehetra sy ny zava-boariny ". [Navoaky ny
Boukhary].
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3-Fizaran'ireo tombatombana :

a- Tombatombana ankapobeny ho an'ny zava-misy rehetra, ary
izy no voasoratra tamin'ny solaitrabe fitehirizana ny tsy
ambaratelony talohan'ny nanamboarana ny lanitra sy ny tany eo
amin'ny dimampolo arivo taona.
b-Tombatombana mikasika taona, izy io dia tombatombana
rehetra amin'izay mandalo amin'ny andevo anakiray amin'ny
fotoana hitsofana ny fanahy hiditra aminy ka hatramin'ny
fitaperan'ny fofon'ainy.
g-Tombatombana isan-taona: ary izy io dia tombatombana
amin'ny zavatra mandalo isan'taona, ary izany dia alin'ny lahatra
( )ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪ رisan-taona dia misy foana.
Niteny ilay avo:

.[٤:ﻜِﻴﻢٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎنﺮٍ ﺣﻕُ ﻛُﻞﱡ ﺃَﻣﻔْﺮﺎ ﻳ}ﻓِﻴﻬ
Adika manao hoe: "Mandritra izany no sarahina ny didy rehetra
mendrika ". [Sourat al-dokhany,And:4]
d-Tombatombana isan'andro: izy ioa dia tombatombana amin'ny
zava-drehetra mandalo isan'andro avy amin'ny matanjaka
malemy, sy fanomezana, ny fisakanana, ny famelomana ary ny
famonoana sns …
Niteny ilay Avo:

.[٢٩: ْﺄﻥٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓِﻲ ﺷﻮﻡٍ ﻫﻮﺽِ ﻛُﻞﱠ ﻳﺍﻟْﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻣ َﺄﻟُﻪﺴ}ﻳ
Adika manao hoe: " Mitalaho aminy (mangataka) izay rehetra
misy any an-danitra sy ety an-tany, isan'andro dia misy ny atao
vaovao foana izy ". [Sorat al-rahamany,and: 29]
4-Finoan'ireo manampahaizana taloha ny amin'ny lahatra

Marina fa Allah no nahary ny zava-drehetra sy tompony ary
Mpanjaka, efa nandahatra ireo lahatran'ny zavaboary talohan'ny
nanamboarana azy ireo, nandahatra fahafatesan'izy ireo, ny
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anjaran'izy ireo ary ny asa vitan'izy ireo, manoratra amin'izay
handalovan'izy ireo mikasika ny fahasambarana na
fahasahiranana, ka ny zava-ndrehetra dia efa nisainy amin'ny
fibaribariana mialoha.
Ka izay tian'i Allah dia misy ary izay tsy tiany kosa dia tsy misy,
mahafantatra ny zavatra misy sy ny mbola ho isy ary ny tsy misy
na dia ahoana azan y fomba hampisy azy, izy no afaka
amin'izany rehetra izany, manitsy izay tiany ary manary izay
tiany avily lalana, ary marina fa ho an'ireo andevo ny fitiavana sy
ny fahafahana manao arak'izay nandaharan'i Allah izy ireo,
arakin'ny finoan'izy ireo fa andevo dia tsy afaka mitia afa tsy efa
notiavin'Allah ilay izy.
Hoy ilay Avo hoe:

.[٦٩ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺎ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتﻠَﻨﺒ ﺳﻢﻬﻨﺪِﻳﻬﺎ ﻟَﻨﻭﺍ ﻓِﻴﻨﺪﺎﻫ ﺟﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ}ﻭ
Adika hoe: " Ary ireo izay nitolona amin'ny antonym dia
hampahitsinay izy ireo amin'ny sakelidalanay". [Sourat alankabout,and:69]
Ary marina fa Allah no nahary ny andevo sy ny fihetsik'izy
ireo ary izy ireo no manao an'izany tena marina,ka tsy misy
porofo intsony ho an'ny tsirairay amin'Allah ny amin'ny tsy
maitsy hamelana izy na tsy hifadiana ny fihetsiny, mifanohitra
amin'izay, an'Allah ny porofo feno amin'ireo andevony, ary mety
ny fiporofoana ny lahatra amin'ny voina fa tsy hoe amin'ny
fahadisoana na fahotana.
Arakin'ny nolazain'ny Mpaminay Mouhammad (saw) mikasika
ny amin'ny porofon'i Mosesy amin'ny Adama:
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 ﺃﻧﺖ ﺁﺩ ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺮﺟﺘـﻚ:  ﻓﻘﺎ ﻝ ﻣﻮﺳﻰ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﺴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﲢﺎﺝ ﺁﺩ ﻡ ﻭﻣﻮﺳﻰ
 ﺃﻧﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﺑﺮﺳﺎﻻﺗﻪ ﰒ ﺗﻠﻮﻣﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ:  ﻓﻘﺎ ﻝ ﺁﺩ ﻡ، ﺧﻄﻴﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ
ﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺧﻠﻖ ﻓﺤﺞ ﺁﺩ ﻡ ﻣﻮﺳﻰ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :" mifanilika i Adama sy Mosesy , ka
niteny Mosesy hoe: Ianao ry Adam izay navoakin'ny
fahadisoanao tamin'ny paradisa, namaly azy i Adam hoe: Ianaoa
ry Mosesy izay nofidin'i Allah hitondra ny hafatra sy ny teniny
avy eo omenao tsiny aho tamin'ny zavatra efa voalahatra amiko
talohan'ny nanamboarana ahy, ka nanana porofo i Adam tamin'i
Mosesy "
[navoaky ny Mouslim]
5-Fihetsikin'ny andevo :

Ireo fihetsika izay namboarin'Allah dia mizara roa:
voalohany: izay hizoran'Allah ny fanaovana avy amin'ireo
zavaboariny, tsy misy na dia iray aza ny safidy sy ny filana dia
an'Allah.
ohatra: ny fahavelomana, ny fahafatesana, ny aretina ary ny
fahasalamana.
Niteny ilaya Avo:

.[٩٦:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎتﻠُﻮﻥﻤﺎ ﺗَﻌﻣ ﻭﻠَﻘَﻜُﻢ ﺧﺍﻟﻠﱠﻪ}ﻭ
Adika manao hoe: " Allah no nahary anareo sy izay ataonareo ".
[Sourat al-soafa,and:96]
Mbola niteny ilay avo:

.[٢ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚﻼﻤ ﻋﻦﺴ ﺃَﺣﻜُﻢ ﺃَﻳﻛُﻢﻠُﻮﺒ ﻟِﻴﺎﺓﻴﺍﻟْﺤ ﻭﺕﻮ ﺍﻟْﻤﻠَﻖ}ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺧ
Adika manao hoe: " Izy izay nanao ny fahafatesana sy ny
fahavelomana mba hitsapa anareo (na mba ahaizanareo) fa an'iza
ny asa tsara indrindra ". [Sourat al-moulk, and:2]
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Faharoa: Izay ataon'ireo zavaboary rehetra amin'ny filany
rehetra, ka ity dia miseho amin'ny safidin'ilay mpanao azy sy ny
filany, satria ny Allah no nanao izany amin'izy ireo.
Niteny ilay Avo hoe:

.[٢٨:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﯾﺮﺘَﻘِﻴﻢﺴ ﻳ ﺃَﻥﻜُﻢ ﻣِﻨﺎﺀ ﺷﻦ}ﻟِﻤ
Adika manao hoe: " Ho an'izay mitia hanaraka ny lalana mahitsy
aminareo". [Sourat al-takwir, and:28]
Mbola niteny ilay Avo hoe:

.[٢٩ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒﻜْﻔُﺮ ﻓَﻠْﻴﺎﺀ ﺷﻦﻣ ﻭﻣِﻦﺆ ﻓَﻠْﻴﺎﺀ ﺷﻦ}ﻓَﻤ
Adika manao hoe: " Ka izay mitia dia minoa izy, ary izay mitia
dia afaka mikomy izy ". [Sourat al-kahfy, and:29]
Izy ireo dia deraina amin'ny zavatra tsara ary omena tsiny
amin'ny zavatra mety hanomezana tsiny, ary Allah dia tsy
manasazy afa tsy amin'ny didy na zavatra misy safidin'ny
andevo, araky ny tenin'ilay Avo hoe:

.[٢٩ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ّﺒِﻴﺪِ{ ]ﺳﻮرة قﺎ ﺃَﻧَﺎ ﺑِﻈَﻠﱠﺎﻡٍ ﻟِﻠْﻌﻣ}ﻭ
Adika manao hoe: " Ary zaho dia tsy mpanambaka amin'ireo
andevoko ". [Sourat kaaf:29]
Ka ny olombelona dia mahafantatra ny maha samihafa ny
totohatra dia lazaina fa fidinana fiakarana, nefa misy olona hafa
ny handatsaka azy avy eny amin'ny vovonana, ka ny voalohany
dia safidy ary ny fahafoa dia ankaterena.
6-Ny fanamboarana ny zavaboarin'Allah sy ny asan'ny
andevo:

Allah no nahary ny andevo ary nahary ireo fihetsiny, ary ananao
ho azy io fitiavana sy fahafahana, ka ny mpanompo no mpanao
mivantana sy ny fahafahana, ka rehefa mino dia amin'ny
fitiavana sy filany izany izy, ary efa mikomy dia mpikomy izany
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amin'ny fitiavana sy ny filany feno. Sahala amin'ny tenitsika
hoe: ity vonkazo ity dia avy amin'ity hazo ity, ary ity voly ity dia
avy amin'ny tany ity, dikan'izany dia izy niforona avy aminy
ihany, ary ny dikan'ny avy amin'ny Allah dia hoe izy no nahary
azy avy aminy ihany ary tsy misy mihitsy ny fifangaroana
aminazy roa ireo noho izany dia mifanaraka tsara mihitsy ny
lalan'Allah sy ny lahatra nataony,
Hoy ilay Avo manao hoe:

.[٩٦:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎتﻠُﻮﻥﻤﺎ ﺗَﻌﻣ ﻭﻠَﻘَﻜُﻢ ﺧﺍﻟﻠﱠﻪ}ﻭ
Adika manao hoe: " Allah no nahary ianareo sy izay ataonareo "
[Sourat al-soafa,and: 96]
Mbola niteny ilay Avo hoe:

ﻰـﺘَﻐْﻨﺍﺳﺨِﻞَ ﻭ ﺑﻦﺎ ﻣﺃَﻣﻯ * ﻭﺮﺴ ﻟِﻠْﻴﻩﺮﺴﻴﻨﻰ * ﻓَﺴﻨﺤﺴ
 ْﻕَ ﺑِﺎﻟﺻﺪ
 ﺍﺗﱠﻘَﻰ * ﻭﻄَﻰ ﻭ ﺃَﻋﻦﺎ ﻣ}ﻓَﺄَﻣ
.[١٠-٥:ﻯ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻠﯿﻞﺮﺴ ﻟِﻠْﻌﻩﺮﺴﻴﻨﻰ* ﻓَﺴﻨﺤﺴ
 ْ ﺑِﺎﻟﻛَﺬﱠﺏ* ﻭ
Adika manao hoe: " Fa izay nanome sy natahotra kosa. Ary
nilaza marina ny amin'ny valisoa tena tsara. Ankamirainay ho
azy ny lalan'ny fahasambarana. Fa ho an'izay kahihitra ary
manala tena tsy hanao.Ary nandainga amin'ny filazana ny marina
izay mety ahazoana tombotsoa.Hankamoranay ho azy ny lalan'ny
fahasarotana ". [Sourata al-laily,and :5-10].
7- Ny tsy maintsy ataon'ny andevo manoloana ny lahatra :

Voalohany: mangataka vonjy amin'ny Allah amin'ny
fanatanterahana ireo didy ary fanalavirana ireo norarana, ary
mangataka aminy ny hankamorany ny lalan'ny fahasambarana sy
ny hanalavirana ny fahasarotana, ny fanankinana ny zavandrehetra aminy ary ny fangatahana vonjy aminy, mampiseho fa
mahantra eo anoloany amin'ny fahazoana ny tsara ary famelana
ny ratsy.
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Hoy ilay Mafatoky hoe: "Tandrovo izay hanananao tombotsoa
avy mangataha vonjy amin'ny Allah ianao ary aza reraka. Raha
ohatra ka voan'ny voina anakiray ianao dia aza tenenina hoe: raha
nanao sahala amin'izao aho dia mety ho ohatrin'izao, nefa teneno
hoe lahatry ny Allah iny ary izy no manao izay tiany, rehefa tsy
izany dia lasa vahainao ny asan'ny devoly ".
Faharoa: ho an'ny andevo ny faharetana amin'izay voalahatra
aminy ary tsy tokony hitebiteby, ka tokony hahafantatra fa izany
dia avy amin'Allah ka ankasitrahana ary tokony ho raisina, ary
tokony hahafantatra fa izay voina rehetra mahazo azy tsy hoe
hampanao faotana azy ary izay fahotany tsy izany no
hahavoazan'ny voina aizy.
Hoy ilay Mahafatoky Mouhammad (saw):

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﺎ ﺑﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﻚ ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄ ﻙ ﱂ ﻳﻜـﻦ
(( ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ
Izay adika manao hoe :" Ary fantaro fa izay voina nahazo ianao
dia tsy noho ny fahotana ary izay nampanota anao dia tsy voatery
no hahavoazan'ny voina anao ".
8-Fankasitrahana ny anjara sy ny lahatra :

Tokony hanaiky ny lahatra, satria izy io dia anisan'ny mameno
ny fanekena fa Allah no nahary an'izao tontolo izao, ka tokony
amin'ny mpino tsirairay ny hanaiky ny fandaharan'Allah, satria
asan'Allah sy ny fandaharany dia tsara sy marina ary misy antony
(misy fahendrena).Ka izay nampitony ny tenany amin'izay
zavatra nanjo azy tsy avy amin'ny fahadisoany ary ny
fahadisoany dia tsy noho ny zavatra nanjo azy, dia nanala tenany
amin'ny fiviliviliana sy ny fisalasalana, ary miala mihitsy eo
amin'ny fiainany ny ahiahy sy ny fikorontanana ka ty tokony
alahelo amin'ireo izay very azy, ary tsy tokony hiazakazaka
amin'ny ho aviny, ary amin'izay fotona izay izy no olona
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sambatra indrindra ary tsara amin'izy ireo ary milamin-tsaina
indrindra amin'izy ireo, ka izay nahalala fa ny fiainany dia
voafetra ary ny rezikiny dia voaisa, ka tsy misy hatavezana
fitombo ny andro iainana, ary tsy misy hakikirana hitombo
amin'ny rezikiny, ka ny zava-ndrhetra dia voasotra maharitra
amin'izay voina rehetra manjo izy ary mangataka famelan-keloka
amin'izay
faotana
vitany
ary
manaiky
amin'izay
nandaharan'Allah izy, ka atambany ny fahendrena amin'ny adidy
sy faharetana amin'ny voina.
Hoy ilay Avo manao hoe:

{ ]ﺳ ﻮرةﻠِـﻴﻢﺀٍ ﻋـﻲ ﺑِﻜُـﻞﱢ ﺷﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻪﺪِ ﻗَﻠْﺒﻬ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻳﻣِﻦﺆ ﻳﻦﻣﺔٍ ﺇِﻟﱠﺎ ﺑِ ِﺈﺫْﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺼِﻴﺒ ﻣ ﻣِﻦﺎﺏﺎ ﺃَﺻ}ﻣ
.[١١:اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
Izay adika manao hoe: "Tsy misy voina mahazo ny olona
anakiray afa tsy hoe sitrak'Allah izany, ary izay mino an'Allah
dia voahitsy ny fony. Ary Allah dia mahalala ny zava-drehetra".
[Sourat al-taghaboun, and :11].
Mbola niteny ilay Avo hoe:

.[٥٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ ﻟِﺬَﻧْﺒِﻚﺘَﻐْﻔِﺮﺍﺳ ﻭﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺣﺪﻋ ﻭ ﺇِﻥﺻﺒِﺮ
 }ﻓَﺎ
Izay adika manao hoe: " Mahareta (ianao ry Mouhammad)
marina fa toky namen'Allah dia marina ary mangataka famelankeloka ianao amin'ny fahotanao ". [Sourat al-ghafir, and: 55].
9-Misy karazany roa ny fahitsiana :

Voalohany: Fahitsiana porofon'ny fahamarinana sy fanoroana,
ary izy io dia ho an'ny zava-boary rehetra, ary izy io dia nalahatra
amin'ireo iraka sy mpiara-dia amin'izy ireo.
Hoy ilay Avo hoe:

.[٥٢ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﺘَﻘِﻴﻢٍ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرىﺴﺍﻁٍ ﻣﺻﺮ
ِ ﺪِﻱ ﺇِﻟَﻰ ﻟَﺘَﻬﺇِﻧﱠﻚ}ﻭ
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Izay adika manao hoe:"Marina fa ianao dia afaka manoro lalana
amin'ny lalan'ny fahitsianao". [Sourat al-shora, and: 52]
Faharoa: fahitsiana nankatoavina sy noamarinin'Allah ho
fanomezana any aminy ary anjara manokana ho an'ireo andevony
manana fatahorana, ary izy io dia tsy misy afaka mandahatra azy
io afa tsy Allah.
Hoy ilay Avo:
.د٥٦ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ

{ﺎﺀﺸ ﻳﻦﺪِﻱ ﻣﻬ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻟَﻜِﻦ ﻭﺖﺒﺒ ﺃَﺣﻦﺪِﻱ ﻣ ﻻ ﺗَﻬ}ﺇِﻧﱠﻚ

Izay adika manao hoe: " Marina fa ianao (ry Mouhammad) dia
tsy afaka manitsy izay tianao, nefa Allah kosa manitsy izay tiany
". [Sourat al-kisasy, and: 56].
10-Ny filana ny boky masinan'Allah dia mizara roa :

Voalohany: fitadiavna (fitiavana) ny tontolo voalahatra, ary izy
io dia fitiavana feno ny zava-misy rehetra, ka izay tian'Allah dia
mety ary izay tsy tiany kosa dia tsy misy mihitsiny. Ary izy io
dia miaraka hatrany amin'ny fitadiavana misy, ary tsy miaraka
aminy fitiavana sy fanekena afa tsy hoe mifandray amin'ny na
fitiavana ara-dalana.
Hoy ilay Avo hoe:

.[١٢٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:ﻼﻡِ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﻺﺳ
ِ ِ ﻟﻩﺭﺻﺪ
 ﺡﺮﺸ ﻳﻪﺪِﻳﻬ ﻳ ﺃَﻥﺮِﺩِ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻦ}ﻓَﻤ
Izay adika manao hoe: " Izay mitady fa Allah hanitsy izy dia
vahan'i Allah ny tratrany ho amin'ny islam ". [Sourat al –anam,and: 125].
Faharoa: fitiavana sy finoana ara-dalana, ary izy io dia fitiavana
voatondro sy ny ankohonany ary ny fankasitrahana azy ireo, ary
tsy voatery hiaraka ny fisehoan'ny fitiavanana afa tsy hoe
mifandray aminazy io ny fitiavana izay noporofoin'ny lalana aratsilamo ( sharia).
Niteny ilay avo hoe:
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.[١٨٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺮﺴ ﺍﻟْﻌ ﺑِﻜُﻢﺮِﻳﺪﻻ ﻳ ﻭﺮﺴ ﺍﻟْﻴ ﺑِﻜُﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮِﻳﺪ}ﻳ
Izay adika manao hoe: "Allah dia mitady fahamorana ho anareo
ary tsy mitady fahasarotana ho anareo ". [Sourat al-bakara, and:
185].
Ary ny fitiavana ny zava-misy dia tambabe tsy voafaritra
satria ny filana ara-dalana dia midika fa filana na fitiavana ny
zava misy, ary tsy isaky ny fitiavana zava-misy dia miseho
fitiavana ara-dalana, ka ny finoan'i Abou Bakary ohatra dia
meseho na voaporofo amin'ny fitiavana anakiroa, ary izay tsy
nampiseho io fitiavana ny zava-misy io ohatra fikomian'i Abou
Djahly, ary izay tsy voaporofo aminy ny fitiavana ny zava-misy
na dia fitiavana ara-dalana ny finoan' Abou Djahly. Ka Allah na
dia mitady fahotana amin'ity tontolo ity ara-pitiavana sy lahatra
ka izy dia tsy mankasitraka an'izany na ara-pinoana ary tsy mitia
an'izany, ary tsy mandidy amin'izany, fa mankahala sy tsy
mankatia ary mandrara izany ary hanome sazy izay manao
an'izany, ary izany rehetra izany dia araky ny fandaharany.
Fa ny fahendrena sy ny finoana kosa dia tian'Allah ary
andidiany ary nanome toky ny tompon'io ny valisoa tsara. Ka izy
Allah dia tsy manao zavatra tsy amin'ny fitiavany, ary tsy miseho
afa tsy izay tiany.
Hoy ilay Avo:

.[٧ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﺎﺩِﻩِ ﺍﻟْﻜُﻔْﺮﺿَﻰ ﻟِﻌِﺒﺮﻻ ﻳ}ﻭ
Izay adika manao hoe: " Izy dia tsy mankasitraka ho an'ireo
andevony ny fikomiana " . [Sourat al-zoumar, and: 7]
Mbola niteny ilay Avo hoe:

.[٢٠٥ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﺎﺩ ﺍﻟْﻔَﺴﺤِﺐ ﻻ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ}ﻭ
123
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Andry iorenan'ny finoana

Izay adika manao hoe: " Allaha dia tsy tia ny haratsiana ".
[Sourat al-bakara, and: 205]
11-Ireo antonym mety fisakanana ny lahatra :

Nataon'Allah ity fandaharana ity lahatra ity misy antony afaka
miaro sy misakana izy ary miala izy io noho ny hataka ()د ﻋ ﺎ ء,
fanomezana ()ﺻ ﺪ ﻗ ﺔny fanafody, ny fitandremana, ary ny
fampiasana ny fiarovana (fehy), ka ireo rehetra ireo dia avy
amin'ny anjara nomen'Allah sy ny lahatra na dia ny fahan-terana
sy ny fahiratan-tsaina aza.
12-Ny olana eo amin'ny lahatra dia tsy ambaratelon'Allah
amin'ireo zavaboariny :

Ny teny hoe
lahatra dia tsiambaratelon'Allah amin'ireo
zavaboariny voafetra amin'ny ilan'ny misitrika avy amin'ny
lahatra, ka ny marinan'ny zava-ndrhetra dia tsy misy
mahafantatra azy afa tsy Allah, ary ty misy zanak'olombelona
mahafantatra an'izany, ohatra: fa Allah no afaka manary sy
manitsy, ary afaka mamono sy mamelona ary afaka manome sy
misakana.
Arakan'ny tenin'izay Mahafatoky Mpaminany Mouhammad
(saw) hoe :
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﺫﺍ ﺫ ﻛﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﺄ ﻣﺴﻜﻮﺍ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍ
Izay adika manao hoe : "Rehefa nampatsiarovina ny lahatra dia
fihinonareo ".
[navoaky ny Moslim].
Fa amin'ny lafin'ny lahatra hafa sy ny toerana misy azy ny
ambaratonga ary ny fiantraikany, ka tsara raha hazavaina amin'ny
vahoaka izy ity sy ampahafantarina azy ireo, satria ny lahatra dia
iray amin'ireo andry iorenan'ny finoana izay tokony ampianarina
sy ampahafantarina, sahala tamin'ny tenin'i Mpaminany rehefa
nitanisa ny andry iorenan'ny finoana izy tamin'ny Anjely
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Gabriely manao hoe: Ity Gabriely tonga hampianatra anareo ny
finoanareo ". [navoaky ny Mouslim].
13-Ny fanandratana ny lahatra :

Fantan' Allah ny efa lasa amin'izay mbola ho hisy na dia miafian,
tsy misy mahafantatra an'izany afa tsy izy, tsy fantan'ny
zanak'olombelona ka tsy misy porofo intsony ho an'ny tsirairay
ny amin'izany, ary tsy mety ny famelana ny asa anakiray
(fanompoana) amin'izay anjara voasoratra aminy, ka ny lahatra
dia tsy porofo ho an'ny tsirairay amin'i Allah ary tsy amin'ireo
zava-boariny, raha ohatra anefa nekena ho an'ny tsirairay ny
hanandra-tena amin'ny lahatra amin'izay nataony amin'ireo
zavatra ratsy indrindra dia tsy izay voasazy ny mpanambaka, ary
tsy mba tokony novonoina ny mpanompo sampy, ary tsy
nampiharina ny sazy, ary tsy natsahatra ny olona anakiray
amin'ny fanambakana ary ity no fahasimbana amin'ity finoana ity
sy amin'ny fiaianana eto an-tany.
Koa lazaitsika ho an'izay manandra-tena amin'ny lahatra dia
tsy misy aminao ny tena fahalalana tony fa ianao dia anisan'ireo
olon'ny paradisa na afobe, raha ohatra misy aminao ny fahalalana
izay nanirahanay ianao sy tsy nanakanana ianao, nefa manaova
ihany ary angahangaha ho eken'Allah ianao ho anisan'ieo eo
amin'ny paradisa.
Niteny ny sasany amin'ireo mpiaradia tamin'ny Mpaminany
(saw), rehefa naheno ny tantaran'ny lahatra hoe: tsy tena
mihezaka aho noho ny amin'izao fotoana izao. Niteny i
Mpaminany (saw)rehefa nanontaniana ny momban'ny
fisehoan'ny lahatra hoe: " Manova ianareo fa izay mora rehetra
dia izay nanamboarana azy, ka raha ohatra moa anisan'ireo
mahazo fahasambarana izy dia ho mora aminy ny asan'ireo
olon'ny fahasambarana, ary raha ohatra moa anisan'ireo mahazo
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jaly dia ho mora aminy ny asan'ireo nahazo ny fijaliana, ary
namaky ny tenin'Allah izy:

ﻰـﺘَﻐْﻨﺍﺳﺨِﻞَ ﻭ ﺑﻦﺎ ﻣﺃَﻣﻯ * ﻭﺮﺴ ﻟِﻠْﻴﻩﺮﺴﻴﻨﻰ * ﻓَﺴﻨﺤﺴ
 ْﻕَ ﺑِﺎﻟﺻﺪ
 ﺍﺗﱠﻘَﻰ * ﻭﻄَﻰ ﻭ ﺃَﻋﻦﺎ ﻣ}ﻓَﺄَﻣ
.[١٠-٥:ﻯ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻠﯿﻞﺮﺴ ﻟِﻠْﻌﻩﺮﺴﻴﻨﻰ* ﻓَﺴﻨﺤﺴ
 ْ ﺑِﺎﻟﻛَﺬﱠﺏ* ﻭ
"Ka izay nanome sy natahotra. Ary milaza marina amin'ny
valisoa tsara indrindra.Hankamorainay aminy ny lalana mankany
amin'ny fahasambarana. Ary izay nakikitra ary namela tsy hanao.
Ary nandainga hanantena ny valisoa tsara.Hanamora ho azy ny
lalana mankany amin'ny fahasarotana".[Sourat al-lail, and:10-15]
14-Fakana antony :

Izay zavatra miseho amin'ireo andevo dia anakiroa:
Zavatra ananana fahaizana ka tsy vita ny manao azy,sy ny zavatra
tsy ananana fahaizana fa tsy mampahory, ka fihobiana anie no
amentsika Allah izay nahafantatra ny fahoriana alohan'ny
hisehoany, ary ny fahalalany an'izany dia tsy hoe izy namela ilay
voan'ny fahoriana amin'ny fahoriana, fa nihatra noho ny antony
fifamaofaon-javatra ny hisehoany, raha ohatra moa no fisehoany
noho ny antony hakamoana avy amin'ny olona anakiray ny tsy
firaharahiana ny antony sy ny fomba atao izay hiarovana ny
fitrangan'izany ary ny finoany no mandidy azy amin'ny fampiasana
izany, ka izy io dia tsiny (latsa) amin'ny tsy firaharahana izany
amin'ny fiarovana ny tenany ary ny tsy fampiasana azy io amin'ny
antony fahazarana izay miaro azy, na dia tsy manana fahefana izy
amin'ny fiarovana ity voina ity dia tsy diso izy.
Ka ny fakana anton-javatra anakiray dia tsy misakana ny
lahatra sy ny fanantenana, fa izy io dia singa avy aminy ihany,
nefa rehefa nihatra ny lahatra dia tsy maitsy ny fanekena sy ny
fankasitrahana azy no atao, ary miditra mankany amin'ny teniny
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Mpaminany Mohammad (saw) hoe: "lahatran'Allah, ary izy no
manao izay tiany ".
Fa alohan'ny hisehoany kosa dia tokony ataon'ny
zanak'olombelona ny fakana antony ara-dalana sy izay misakana
ny lahatra amin'ny lahatra, ka ireo Mpaminany dia naka ireo
antony sy ireo fomba rehetra izay afaka miaro izy ireo amin'ny
fahavalon'izy ireo, nefa izy ireo efa nampiana amin'ny alalan'ny
fanambarana voa-janahary sy ny fiarovana avy amin'ny Allah ,
ary ny Mpaminany Mouhammad (saw) izay hoe voalohany
mpanatanteraka amin'ny Allah, mbola naka antony nefa izy no
matanjaka fanantenana amin'ny Tompony indrindra.
Niteny ilay Avo manao hoe:

{ ]ﺳ ﻮرةﻛُﻢﻭـﺪﻋ ﺍﻟﻠﱠـﻪِ ﻭﻭـﺪ ﺑِـﻪِ ﻋﻮﻥﻫِﺒﻞِ ﺗُﺮﺎﻁِ ﺍﻟْﺨَﻴ ﺭِﺑﻣِﻦﺓٍ ﻭ ﻗُﻮ ﻣِﻦﺘُﻢﺘَ َﻄﻌﺎ ﺍﺳ ﻣﻢﻭﺍ ﻟَﻬﺃَﻋِﺪ}ﻭ
.[٦٠ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ:اﻷﻧﻔﺎل
Izay adika manao hoe: " Miomana ianareo hanohitra izy ireo,
amin'izay fahafahanareo, amin'ny alalan'ny hery sy antokomiaramila mitaingin-tsoavaly,
mba hampatahoatra ireo
fahavalon'Allah sy fahavalonareo ". [Sourat al-anfaly, and:60].
Mbola niteny ilay avo hoe:

{ ]ﺳ ﻮرةﻮﺭـﺸـﻪِ ﺍﻟﻨﺇِﻟَﻴ ﺭِﺯْﻗِـﻪِ ﻭﻛُﻠُﻮﺍ ﻣِﻦﺎ ﻭﺎﻛِﺒِﻬﻨﻮﺍ ﻓِﻲ ﻣﺸ ﺫَﻟُﻮﻻً ﻓَﺎﻣﺽ ﺍﻟْﺄَﺭﻞَ ﻟَﻜُﻢﻌ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺟﻮ}ﻫ
.[١٥:اﻟﻤﻠﻚ
Izay adika manao hoe: " Izy izay nametraka ho anareo ny tany,
mandehana ianareo amin'io velarany midadasika io, ary mihinana
ianareo amin'io anjara nomenay anareo, any aminy anie ny
fitsanganana amin'ny maty ". [Sourat al-moulk, and:15].
Niteny ilay Mahafatoky Mouhammad (saw) hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺧﲑ ﻭﺃﺣﺐ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺆﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﰲ ﻛﻞ ﺧﲑ
 ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎ ﷲ ﻭﻻ ﺗﻌﺠﺰ ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎ ﺑﻚ ﺷﻲﺀ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻮ ﺃﱐ ﻓﻌﻠـﺖ،
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((  ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺷﺎ ﺀ ﺍﷲ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﻥ ﻟﻮ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟـﺸﻴﻄﺎ ﻥ، ﻛﺬﺍ ﻟﻜﺎ ﻥ ﻛﺬﺍ ﻛﺬﺍ
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Izay adika manao hoe :"Ny mpino matanjaka dia tsara sy
tian'Allah noho ny mpino malemy amin'ny hatsarana rehetra,
tsinjovo izay mety hahazoanao ny fanantenana an'Allah ary aza
kivy, raha voan'ny voina anakiray ianao dia aza miteny hoe: raha
nanao ohatr'izay sy ohatr'izao aho dia mety ho ahatr'izao sy
ohatr'izao, nefa teneno kosa lahatr'Allah izay tiany ataony,raha
tsy izany dia mivaha ny asan'ny devoly ". [navoaky Moslim] .
15-Fanombanana ireo izay manda ny lahatra :

Izay manda ny lahatra dia efa nanohitra ny fiandohana amin'ireo
fiandohan'ny lalana, ary azo lazaina fa efa nikomy
mihitsy.Niteny sasany amin'ireo manampahaizana hoe:
tahafonareo ny lahatra amin'ny fahalalana, raha ohatra
toherin'areo izy io dia mikomy izany izy ireo, raha ohatra
neken'izy ireo kosa izy io dia mifanditra izany izy ireo.
16-Vokatry ny finoana ny lahatra :

Ho an'ny finoana ny anjara sy ny lahatra dia vokatra tsara ary
manana fiantraika tsara, nanazatra ny vahoaka na andian'olona
ny fisian'ny hatsarana anisan'izany:
a- Miteraka ireo karazana fanompoana tsara sy ireo toerana maha
te hidera, sahala amin'ny fanankinana ny fitokisana ho an'i Allah
irery, ny fanantenana atao aminy, ny fatahorana azy sy ny
faniriana ary ny faharetana sy ny fitondrana hery, ny fiadina
amin'ny tsy fananana fanantenana, ny fankasitrana izay
nataon'Allah, ary fisaorana Allah tokana sy hafaliana amin'ireo
fanomezana nomeny sy ny indra-fo, ny fiambaniana amin'ny
Allah, ny famelana ny fanambonian-tena sy ny fireharehana, ary
miteraka fitiavana manokana amin'ny endrika tsara noho ny
fitokisana an'Allah, ary tsy matahoatra nizaniza sy herim-po, ny
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fahafaham-po sy voninahitry ny tena, ny fanamboniana fikasana,
ny fananana farisihana amin'ny zavatra anakiray, ny fahitsiana
amin'ny hafaliana sy ny fahoriana, ny fahasalamana amin'ny
fialonana sy ny fanoherana izany, ny fanalavirana ny saina
amin'ireo zavatra izay mamily ny finoana ka hankany amin'ny
forona sy ireo zavatra diso ary fakana fahafinaretan'ny tena sy
fahatonian'ny fo.
b-Marina fa ny mpino ny lahatra dia mandeha ny fiainany
amin'ny lalana mitovy, tsy mampihebohebo azy ny hasoavana,
ary tsy maha diso fanantenana azy ny voina, tony izy fa izay
rehetra mahavoa azy na haratsiana izany dia fandaharan'Allah
mba ho fitsapana ataony, ka tsy tokony ho kivy fa maharitra ary
mahazo hasoavana.
g- Izy dia miaro amin'ireo antony mety maha very sy ny
faharatsian'ny fiafarana, rehefa vokatra ho azy ny ezaka mitohy
amin'ny fampitsanganana sy fanaovana ho azy ny tsaratsara
kokoa, ny asa soa, ary ny fanalavirana ireo fahotana sy ny
fahotana lehibe idrindra.
d-Izy io dia vokatra ho an'ireo mpino manoloana ny fahasarotana
sy ny fihetsiky ny fo mitoetra ary ny fitoniana feno miaraka
amin'ny fanaovana antony,
Niteny ilay Mahafatoky Mouhammad (saw)hoe:

ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ))ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﺍﳌﺆ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﲑ ﻭﻟﻴﺲ ﺫ ﻟﻚ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺇﻥ
 ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﺀ ﺻﱪ ﻓﻜﺎ ﻥ ﺧﲑﺍ ﻟﻪ (( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﺻﺎ ﺑﺘﻪ ﺳﺮﺍﺀ ﻓﻜﺎ ﻥ ﺧﲑﺍ ﻟﻪ
Izay adika manao hoe :"Mahagaga ny fiainan'ny mpino anakiray,
marina fa ny fiainany manontolo dia hatsarana, ary tsy amin'iza izany
afa tsy mpino ihany, rehefa voan'ny hafaliana izy dia misaotra, ka
izany no tsara aminy, ary rehefa voan'ny haratsiana izy dia
mandefitra, ka izany no tsara aminy ". [Navoaky ny Moslim].
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