سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم النيرة
ታሪኽ ናይ ነብይና ሙሓመዴ (ሰ.ዒ.ወ) እቲ ዜበሇጸ ታሪኽ: ዜጸረየ
ታሪኽ: ኣብነታዊ ታሪኽ እዩ:: እቶም ኣመንቲ ነዙ ታሪኽ እዙ ክሰምዐ
ኣብ መኣደ ይእከቡ: ንኽመሃርዎን ንኽፈሌጥዎን ይጽዕሩ: ይዯገጋምዎ
ዴማ ምኽንያቱ ናይቶም ዜበሇጹ ፍጡር ዜኾኑ ነብይ ስሇዜኾነ:
ንፍቶቶም ረቢ ዜኣ: ኣሰሮም ክንስዕብ ኣብ ቁርኣን ዜተሓበረ: ብሱና
ናቶም ክንምራሕ ካብ ሰማይ ዜተኣወጀ ነብይ ስሇዜኾኑ:: ረቢ (ሱ.ወ)
ኣብ ቁርኣን ኣብ ሱረተሌ-ኣሕዚብ ከምዙ ይብሌ:َّللا َوا ْل ٌَ ْو َم اآلخ َِر
َ َّللا أُسْ َوةٌ َح َس َن ٌة لِّ َمن َك
ِ ُول ه
َ لَ َق ْد َك
ِ ان لَ ُك ْم فًِ َرس
َ ان ٌَرْ جُو ه
َّللا َك ِثٌرً ا
َ َو َذ َك َر ه
’’ ነቶም ኣብ ረብን ኣብ የውመሌቅያማን ተስፋ ትገብሩ ሰባት ኣብቲ
መሌእኽተኛ ናይ ኣሊህ ዜኾነ (ሙሓመዴ) ዜበሇጸ ኣብነት ኣሇኩም’’
ይብሌ::
ክቡራት ሙስሉሚን የሕዋተይ!
ታሪኽ ሰይዴና ሙሓመዴ (ሰ.ዒ.ወ) ምስጢር ይብለ ክፉት መጽሓፍ
እዩ: ዜሕባእ ይብለ ትሓንከለ: ብኣንጻሩ ጻዕዲ ከም ሻሽ: ጽሩይ ከም
ማይ ንግሆ: ብለጽን መሳጥን: ሓዯ ሰብ ኣብዙ ታሪኽ እዙ ከናሹን
ከበሊሽውን ኣይክእሌን እዩ ብጀካ እቲ ነብሱ ንንቢ ዜዒዯመቶ ጸሊኢ
እንተይኮይኑ:: ሰዒብቶም ብታሪኹ ተመሲጦም: ኣኽባር ናይቲ
ዜፈትውዎ በጺሕዎም: ጠባያቶም: ስርሓቶም: ምእንቲ እስሌምና

ሕሇፍዎ ጻዕሮም: ምእንቲ እዙ ዱን ዜኸፈሌዎ ዴኻምን ኩናትን
ብሰፊሑ ተገሉጽልም:: ምሒር ተገዲስነቶም ኣብዝም ክቡር ነብይ:
ወሇዯኦም: ዯቆም: ጠባያቶም: ምስ ዯቂ-ሰባት ዜነበሮም ኣካይዲን
ስነስርዒቶምን: ካብኡ ሓሉፎም ብዯቂቑ ክሳብ መወጾም: ተወጢሖማ
ዜኸደ ዜነበሩ ገመልም: ካብቲ ዜገርምን ዯንጹን ከኣ ኣብ ጭሕሞም
ክንዯይ ዜኣክሌ ሲበት ኔርዎም ከይተረፈ ብዯቒቕ ተገዱሶምለን
ሰኒዯሞን: ሰሇዋቲ ረቢ ወሰሊሙሁ ዒሇይህ::
ጋጠመ ኩለ ዒብይ ይኹን ንእሽተይ: ዜተዚረብዋ ረባን ብኣካሌ
ተግበርዋ ስራሕን ብጥንቃቐን ብተገዲስነትን የሕሉፎምሌና:
ንምንታይ?? ምኽንያቱ ነቲ ረቢ ኣብ ቁርኣን ኪርዎ ል ሓቂ ክውን
ክኸውን ምእንቲ:- ’’ ورفعنا لك ذكركስምካ ሓፍ ኣቢሌናዮ ኢና”
ኢሌዎም::
ኣብ ታሪኽ ናይ ዒሇምና: ብዘሓት መራሕቲ: ብዘሓት ዒበይቲ ሰባት:
ብዘሓት ህቡባትን ነጋውስን ሓሉፎም እዮም: እንተኾነ ገሇ ክፋሌ ናይ
ሂወቶም ተንትዩ እቲ ዜበዜሕ ዜተረሰዏ እዩ:: ናይ ነብይና ሙሓመዴ
(ሰ.ዒ.ወ) ግና ዒቢኡን ንእሽትኡን ቅንጣብ ከይገዯፉ ብዜርዜር ሰሓባ
ኣንትዮም ኣብጺሖምሌና: ጸሓፍቲ ሰኒድምሌና: ይዜከሩ ኔሮም:
ይዜከሩ ኣሇው: ክሳብ መዒሌቲ ቅያማ ዴማ ክዜከሩ ክነብሩ እዮም::
እንታይ ዒይነት መግብን መስተን ይፈትው ኔሮም: ከመይ ጌሮም
ይሕጸቡ ኔሮም: ውደኦምን ተየሙምኦምን እንታይ ይመስሌ: ከመይ
ኔሮም ኣብ ግዛ ሕማሞምን ጥዕነኦምን: ኣብ ግዛ ኩናትን ሰሊምን:
ከመይ ኔሩ ሰብኣዊ ርክባቶም ምስ ኣንስቶምን የዕሩኽቶምን: ብኸመይ
ይካየደ ኔሮም ምስ ጎረባብቶምን ጸሊእቶምን: ብኸመይ እስሊማዊት

ሃገር የመሓዴሩን የካይደን ነይሮም: ምስ ነጋውስ እንታይ ዒይነት
ዯብዲቤታትን ዱብፕልማስያዊ ርክባትን ይገብሩ ነይሮም ኩለ
ብዜርዜር ተመዜጊቡ::
ረሱሌ (ሰ.ዒ.ወ) ሰብ እዮም ኔሮም ይከም ካሌእ ሰብ: ብዋሕይ
ዜተዯገፉ ነብይ እዮም ኔሮም:: ተግባራቶምን ስርሖምን ኩለ ንኣብነት:
ረበኦምን ማዕዴኦምን ዴማ ኩለ ንትምህርቲ እዩ::
ዜኸበርኩም ሙእሚኒን!
ታሪኽ ናይ ረሱሌ (ሰ.ዒ.ወ) ናይ ግዴን ክፍሇጥ ሇዎ ታሪኽ እዩ:
እንታይ እዩ መሇሇይ ናይ ነብይ: ከመይ ኔሩ ኩነታት ናይ ነብይ
ምፍሊጥ ነቲ ሇካ ፍቶትን ፍቕርን ናይ ረሱሌ ብዜያዲ ንኽውስኽ:
እዝም ነብይ እዙኦን ናትካ ምኻኖም ዜያዲ ንኽትኮርዕ: ሌብኻ ብዕጽፊ
ናብኦም ክንጥሌጠሌ: ክብረትካን ዋሕስካን ምኻኖም ክትርዲእ:
ክብረት ኣቦኻን ኣዳኻን ምኻኖን ክትግንብ ዜሕግዜ ስሇዜኾነ:: ወሊሂ
ንሶም እንተይነብሩ ኔሮም ኣብ ዴቕዴቕ ጸሊም ምነብና ኔርና:
ብይከኦም ኣብ ሃው ዜበሇ ጥፍኣት ምተዒርና ኔርና: ብይ ብኦኦም
ኼር ካብ ሸር: ሓቂ ካብ ሓሶት: ቅኑዕ ካብ ጌጋ ክንፈሉ ኣይምኸኣሌናን
ኔርና: ግና ኣሌሓምደሉሊህ ሳሌኦም ብርሃን ረኺብና: ሳሌኦም ነቲ
ሓቀኛ ረብና ፈሉጥና: ሳሌኦም ካብ ጥፍኣትን ጸሌማትን ተገሊጊሌና:
ሰሇዋቱ ረቢ ወሰሊሙሁ ዒሇይህ:: ረቢ (ሱ.ወ) ንነብይና ሙሓመዴ
ብርሃን ከምዜኾኑ: እቲ ሒሞ ዜመጹ ቁርኣን ዴማ ንጹርን ብሩህን
ሙኻኑ ክገሌጽ እንከል ኣብ ቁርኣን ከምዙ ይብሌ:-

ٌ ِ اا ُم
ٌ َ َّللا ُنو ٌر َو ِك
ٌن
ِ َ ْد َجا َا ُك ْم م َِن ه
ክቡራት ሙስሉሚን ቀጺለ ዜስዕብ ሕቶ: ብኸመይ ነዙ ክቡር ታሪኽ
እዙ ክንመሃሮ ኣሇና ዜብሌ እዩ: ብኸመይ ኣንቢብና ብትሕዜትኡ
ንጥቀመለ ዜብሌ እዩ:: እቲ መሌሲ እምበኣር: እቲ ቀንዱ ምንጪ
ታሪኽ ናይ ረሱሌ ቁርኣን እዩ: እቲ ብቕዴሚኡ ኮነ ብዴሕሪኡ ጌጋ ኮነ
ሓሶት ይርከቦ መጽሓፍ: እቲ ቅኑዕ ትምህቲ ሰማይ ዜምግብ ኪታብ
ቁርኣን እዩ:ْ
ٌِم َحمٌِ ٍد
ِ ٌ َ ٌَ ٌِ ِي ا ْل َااِ ُل مِن
ِ َ ْن ٌَ َد ٌْ ِي َو ِمنْ َخ ْ ِ ِي
ٍ ننٌ ٌل مِّنْ َحك
ረቢ (ሱ.ወ) ሌቦም ከፊቱ: ስሞም ሓፍ ኣቢለ ኩለ ንቦም ናይ
ዜሓሇፈን ናይ ዜመጽእን ከም ዜሓጸበልም: ሌቦም ቀጥ ኣቢለ ኣብ
ሓቂ ዯው ከምበልም: ዲዕዋ ምስ ጀመሩ ጋጦምም ፈተነታት:
ቁረይሽ ናይ መካ ክጻብእዎም: ብሓሶት ክጥቅንዎም: ክብዴሌዎምን
ከከሊብትዎምን: መበቆሌ ዒድም ገዱፎም ናብ መዱና ክሃጅሩ
እንከሇው: ኣንጻር ሙሽሪኪን ዜተሳተፍዎ ከቢዴ ናይ ኩናት ፍጻሜታት
ከም በዒሌ በዴር: ኡሑዴን ኣሕዚብን: ታሪኽ ናይቶም ሙናፊቒንን
ብኸመይ ምስኦም ይካየደ ከምዜነበሩን: እዙ ኩለን ካሌእን ኣብ
ቁርኣን ኢና ንረኽቦ::
*
ኣንታ ታሪኽ (ሲራ) ናይ ነብይና ሙሓመዴ ክትፈሌጥ ትዯሌይ:
ሓዯራኻ ብቑርኣን:: ቅርኣዮ: ትርግሙ ተመሃሮ: ትሕዜትኡ ተረዯኣዮ:
መሌእኽቱ ወሓጦ: ቁርኣን ዜቕረኣለ ቦታ ምኻዴ ኣውትር ምእንቲ

ምስ ነብይኻ ክትፋሇጥን ታሪኹ ክትሓፍዜን:: ብዴሕሪ ቁርኣን: እቲ
ዴሒሩ ዜመጽእ መወከሲ ሱና (ቅኑዕ ሓዱስ) ናይ ረሱሌ (ሰ.ዒ.ወ)
እዩ:: ብዘሕ ክፋሊት ዜሓ ሰነዲት ናይ ሲራ ክንውከስ ይግበኣና::
መጻሕፍቲ ናይ ሱና ብሰፊሑ ተኣምራት ናይ ረሱሌ: ጠባያቶም:
መዒሌታዊ ፍጻሜታቶም ብዜርዜር ንረኽቦ:: ብዴሕሪ እዙ ኪታብ ናይ
ሲራ ምጽናዕ ይከኣሌ::
ከምቲ ኩሊትና ንፈሌጦን: ከምቲ ረቢ’ውን ኣብ ቁርኣን ረጋገጾ:’’ንኹለ ነብይ ጸሊኢ ኣሇዎ’’: ጸሊእቲ እስሌምና: ከሓዴትን ጽሌኦም
ዜገንፈልም ሰባት ከምሇው ኣጸቢቕና ንፈሌጥ ኢና:: ንሳቶም ንሓቂ
ጠምዙዝም: ንጻዕዲ ጸሉም ኢልም: ነብሶም ብዜኣቶምን ዊንታኦም
ብዜመረሖምን ነቲ ታሪኽ ክብውዘ ጽዑሮም: ሓንጎሌ ሰብ ክሓጽቡ
ተበጊሶም: ንኣማኒ ከጠራጥሩ ዒጢቖም: ንሰብ ኣብ ሓቂ ከይጸንዕ
ዕንቅፋት ኮይኖም: ንሓቂ ክብክለ ከይዯቀሱ ሓዱሮም:: እቲ ሐጉስ
ግን ረቢ (ሱ.ወ) ንረሱሌ ኣብ ቁርኣን ከምዙ ክብሌ ቃሌ ኣትይልም:َو ه
اا
َ َّللا ُ ٌَعْ ِ ُم
ِ ك م َِن ال هن
’’ረቢ ባዕለ ካብ ሰባት ክሕሌወካ እዩ!’’:: እዙ ሓሇዋ እዙ
ኣሌሓምደሉሊህ ክሳብ ሕጂን ንብዴሕር ሕጅን ጸኒዐ ዜቕጽሌ መብጽዒ
ናይ ረቢ እዩ::
ካብቶም ዜኸሓደ ነዝም ክቡር ነብይና ሙሓመዴ (ሰ.ዒ.ወ) ክብዴለ
ኣብ ዜተፈሊሇየ ጊዛ ቀሇሞም ኣሌዑልም ጽሒፎም: ብዴፍረት
ስኢልምን ጸሪፎምን:: ቅዴሚ ሸውዒተ ዒመት ኣቢለ ይኸውን ከምዙ
ዒይነት ነገር ምስ ኣጋጠመ: እቶም ብፍቕሪ ናይ ረሱሌ (ሰ.ዒ.ወ) ሌቦም
ዜነዯዯ ሙስሉሚን ናይ ዒሇም ተቖጢዖም: ሰሇማዊ ሰሌፊ ክገብሩ ናብ

ጎዯናታት ወጺኦም: ነቲ ተግባር ዴማ ብትሪ ኮንኖም:: ኣብ ሓዯ
እዋን'ውን መራሒ ቫቲካን ብዚዕባ ረሱሌ (ሰ.ዒ.ወ) ኣመሌኪቱ:
''ሙሓመዴ ብሰሊም ይኮነ ብሰይፍን: ንምፍሳስ ዯምን እዩ መጺኡ''
ምስ በሇ ግቡእ መሌሲ ተዋሂብዎ:: ጸሊእቲ ናይ እስሌምና ጽሌኦም:
ቅርሕንቶምን ውዱቶምን ከገንፍለ ጸኒሖምን ኣሇውን:: ነዙ ኣመሌኪቱ
ረቢ
(ሱ.ወ):
ضا ُا ِمنْ أَ ْف َواه ِِه ْم َو َما ُ ْخ ًِ ُ ُدو ُر ُه ْم أَ ْك َ ُر َ ْد َ هٌ هنا لَ ُك ُم
ِ ْد َ َد
َ ت ا ْل َ ْغ
ون
ِ اآل ٌَا
َ ُ ِت ِنْ ُك ْن ُ ْم َ عْ ق
'' ዴሮ ካብ ኣፎም ጽሌኦም ኣፍሉጦም እዮም: ሌቦም ዜዒቕሮ ግን
ዜዒበየ (ዜገዯዯ እዩ)'' ይብሌ::
ኣብ ዜሓሇፈ ውሑዲት ሳምንታት: ሰራሕተኛታት ናይ ሓዯ ማዕከን
መጽሔት ዜኾኑ ኣብ ፈረንሳ ተቐቲልም:: እታ መጽሔት ብቐጻሉ ኮነ
ኢሊ ንነብይ ሙሓመዴ ነኣእስን ጸሌምን ናይ ካሪካቴር ስእሉ
ተውጽእ ዜነበረት እያ:: እዙ ነገር ምስ ኣጋጠመ: ዒሇም ብዒሇማ
ተነቓኒቓ: መራሕቲ ብዘሓት ሃገራት ዜተሳተፈኦ ሰሌፊ ተኻይደ:
ፖሇቲከኛታትን መራሕቲ ሃይማኖታትን ተኻፊሇነኦ:: እዙ ኩለ
ሸበዴበዴ ሓሳብካ ብነጻ ምግሊጽ ክትንከፍ ይብለ ክብሪ እዩ
ንምባሌን: ዜዯሇየ ሰብ ዜዯሇዮ ክዚረብ ናጽነት ኣሇዎ ዜብሌ ጻውዑት
ንምምሕሌሊፍ እዩ:: እንተኾነ እዚ መጽሔት እዙኣ ኣብ ዜተፈሊሇየ ግዛ
ብዚዕባ ፍለጣት ፈረንሳውያን ቃሌዕ ትሕዜቶ ሇዎ ምስ ርገሐት:
ሓዯ ግዛ ንኽትዕጾ ጻውዑት ቀሪቡ: ኣብ ካሌእ ግዛ ዴማ ብዚዕባ
መንነት መራሒ ፈረንሳ ነበርን ሓቀኛ መቦቆለ ካበይ ምኻኑን ምስ
ጸሓፈት: ሰሌፊ ወጺኦም ብወግዑ እቕሬታ ክትሓትት ኣገዱድማ::

ነብይና (ሰ.ዒ.ወ) ምስ ተጸርፉ ግና: መሰሌ ሓሳብካ ምግሊጽ እንዴዩ
ተባሂለ ተረቢለ: ንየሁዴን ንዕኦም ዜትንክፍ እንተተጻሒፉን
ተሳኢለን ግና ኣይፍቀዴ ጥራይ ይኮነ: ይትንከፍ ዒላትነት ተንኪፍካ
ንስኻ ዒላታዊ ኢኻ ተባሂሌካ ትግረፍ: እቕሬታ እንተይሓቲትካ ካብ
ስራሕ ትባረር:: ክብሪ ሃይማኖትን ክብሪ እስሌምናን ክትንከፍ እንከል
ግና ኣይግዴን: ኣበይ ኣል እቲ ፍትሒ? ንሶም ይዯሌይዎ ክትንከፍ
እንከል ዯረት ይገበረለ ይብለ: እቲ ንሶም ዜጸሌእዎ ክንትንከፍ
እንከል ግና የተባብዕዎን ይከሊኸሌለን::
ምስዙ ኩለ ጽሌእን ቅርሕንትን ግና: እስሌምና ከም ሮማዱ
የስፋሕፍሕ: ሰዒብቱ ይበዜሑን ይዒብዩን ኣሇው:: ከምቲ ብርሃን
ንጸሊም ሰንጢቑ ዜጎሌሕ: እስሌምና ዴማ ይጎሌሕን ይኹሊዕን ኣል::
ብዘሓት ሰባት መን እዩ እዙ ሙሓመዴ ዜበሃሌ (ሰ.ዒ.ወ): ስሇምንታይ
ከ ክንዴዙ ፍቶትን ፍቕርን ብሰዒብቱ? ከመይ ስሇዜኾነ እዩ ኢልም
ታሪኹ ምስ ኣንበቡ: ሌቦም ተመሲጡ: ባህርያቱ: ተግባሩን ስነስርዒቱን: መሪሕነቱን ፍትሑን: ሓቅነቱን ነብይነቱን ምስ በረሃልም:
ሌቢም ተማሪኹ: ንእስሌምና ኢድም ሂቦም እስሌምና ክኸውን
መንገድም መሪጾም::
ከምቲ ረቢ (ሱ.ወ) ኣብ ቁርኣን: ''ንኽፋእኩም መሲሌኩም ትጸሌእዎ:
ግና መጸበቒኹም ክኸውን ይኽእሌ እዩ'' ዜበል: ንረሱሌ (ሰ.ዒ.ወ)
ከጸሌሙን ከኽፍኡን ዒጢቖም: እንተኾነ ይፈሌጥዎ ዜነበሩ ፈሉጦም
ስዑበሞ: በቲ ሒዜዎ ዜመጸ ናይ እስሌምና ብርሃን ተመሪሖም ሰሊም
ረኺቦም::

ከምቲ ኩለ ግዛ ንሰምዖ እስሌምና መዒሌታዊ የስፋሕፍሕ ኣል: ኣብ
ሓዯ ሓዯ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት: ኣብ ኤውሮፓ ጥራይ ኣብ ሓጺር
ግዛ በጻሕቲ ዜሰኣና: ማዕጾኦን ዜኹሕኩሐን ዜሰኣና ቤተ-ክርስትያናት
ክዕጸዋ እንከሌዋ: መሳጊዲት ንሰዒብቲ ከኣንግዲ ይኽፈታ'ሇዋ:: ገሉኦም
ሃይማኖት ገዱፎም ንክሕዯት ክመርጹ እንከሌው: ገሉኦም ዴማ ብርሃን
እስሌምና ተቐቢልም ናብ እስሌምና ስሇዜተጸንበሩ እዮም:: እስሌምና
ብናህሪ ክውንጨፍ እንከል: ብሓይሉ ሰዒብቱ ኣይኮነ: ብዯገፍን
ምወሊን ሃገራት'ውን ኣይኮነ: እንታይዯኣ: ነቲ ረቢ ዜኣተዎ ቃሌ ክውን
ንክኸውን
ምእንቲ
ዯኣ'ምበር:هو الذي أرسل رسولي الهدى ودٌن الحق لٌظهره ع ى الدٌن ك ي ولو
كره المشركون
''ንሱ (ኣሊህ) እዩ ነቲ መሌእኽተኛ (ሙሓመዴ) ብመሪሒነትን ብሓቀኛ
ሃይማኖትን ዜሇኣኾ: ኣብ ሌዕሌ ኩለ ሃይማኖታት ዴማ ጸብሇሌ
ንኸብል ምእንቲ: ወሊ'ካ እቶም ሽርክነት ምስ ኣሊህ ዜገብሩ
እንተጸሌእዎ'' ይብሌ::
ክቡራት ሙስሌሚን የሕዋተይ: ግዴነት ይኾነና ታሪኽ ናይ ነብይና
ክንፈሌጦን ክንርዴኦን: ክንግዯሰለን ግዛ ክንህቦን: ዯጋጊምካ ክትቀርኦ
ሌብኻ ብርሃን ዜውስኽ: እናሻዕ ክትፈሌጦ ኣፍሌብኻ ዜኸፍት: ተስፋ
ንዜቖረጸ ተስፋ ዜህብ: ኣንፈቱ ዜጠፍኦ መንገዱ ትሕዜ: ኣብ ሂወቱ
ስነስርዒት ዜሰኣነ ኣገባብ ዜምህር: ኮታስ ንኹለ ናይ ሂወት ሕቶኻ
ግቡእ መሌሲ ዜህብ ስሇዜኾነ ሓዯራና ብታሪኽ ናይ ነብይና ንገዯስ::

ኣብ መወዲእታ ንረሱሌ ከነዏውቶም እንተዯሉና: ኣሰሮም ንስዒብ:
ንዕኦም ንከተሌ::
ዱንና ፈሉጥና ብዱንና ንሕበን ይግበረና: ታሪኽ ናይ ረሱሌ ዴማ ኣብ
ሌብና የሕዴረሌና::
ኣሜን!!

