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ስዒድ ኣሕመድ - 02/06/2017 

  habereta@hotmail.com 

 اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا

ክፋል 1/3፡ ትርጉምን ትሕዝቶን በረካ 
ክፋል 2/3 – “ዓይነታት በረካ” (ቀጻሊት ጽሕፍቲ) 

ክፋል 3/3 - “ምንጭታት በረካ ኣብ ሂወትና” (ቀጻሊት ጽሕፍቲ)  
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መእተዊ 

ብብሂላዊ ኣዘራርባ፡ ሓንቲ ርግምቲ ሰበይቲ “ክትምርቕ” እንከላ “ብዝሑ’ምበር ኣይትንፍዑ” ትብል ይበሃል። ብኻልእ ተመሳሳሊ ብሂል እውን 

እንተኾነ፡ “ኣይትንፍዑ`ምበር ኣይትብዝሑስ ኣይመርገምን” ዝብል ኣበሃህላ፡ ትሕዝትኡ ንበረካ ዝገልጽ እዩ። በዚሕካ እንድሕር ዘይነፋዕካ፡ ሃሊዩካ 

እንድሕር ዘይተኣኻኸለልካ ኮይኑ፡ ረኺብካ ከምዘይረኸብካ ኰይንካ፡ በሊዕካን ሰቲኻን ዘይዓገብካ፡ እኹል ደቂስካ ዕረፍቲ እንድሕር ዘይተሰማዓካ፡ 

ስርሕ ውዒላካ ምስላጥ ምስዝኣብየካ፡ በረካ ከምዘየለ ዝሕብሩ ኩነታት እዮም። ብባህላዊ ኣዘራርባና “በርኪቱ” ክበሃል እንከሎ በረካ ዝነጠቦ ማለት 

ኮይኑ በንጻሩ ድማ “በረክኡ ተረፊዑ” ክበሃል እንከሎ ንበረካ ምጥፋእ ዝሕብር እዩ። 

በንጻሩ ድማ ገሊኦም ሰባት ውሑድ ሃሊይዎም ከም ርኹባት ዝኾኑ፡ ኣብ ስራሕቶም ቀልጢፎም ኣሳልጦ ዝረኽቡ፡ ውሑዳት ኮይኖም ክንድ ሽሕ 

ይኾኑ። እዚኦም ሰባት ድማ ኣብ ዝሓዝዎን ዝገብርዎን ናይ ረቢ ሱ.ወ. በረካ ተሓዊስዎ ኣሎ ማለት እዩ። 

ብኻልእ ባህላዊ ኣዘራርባ “ሽሕ ይሙት፡ ኣላዪ ሽሕ ኣይሙት” ዝብል ብሂል ምስ በረካ`ውን ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ። እዚኣ ብሂል ከም እትእምቶ፡ 

ዕዉት ንኽትከውን ቁጽሪ ዘይኮነስ ዓይነት ወሳኒ ምዃኑ እዩ።  

 

ትርጉምን ትሕዝቶን በረካ (البركة) 

ሓደ ዓልም ንበረካ ብስዒቡ ዘሎ መልክዕ ገሊጹዎ፡ 

“በረካ ማለት፡ ንሓደ ነገር ናይ ረቢ ልውሃትን ጽቡቕ ነገርን ዝተሓወሶ እዩ። እዚ ምስዝኸውን፡ ውሑድ ንዝነበረ የበርክቶ። ብዙሕ ዝነበረ 

በረካ ክሕወሶ እንከሎ ጥቕሙ ዝበዘሐ ይኸውን። ኣብ ኩሉ ነገር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፍርያት በረካ ድማ፡ ነዚ በረካ ኣብ ተኣዛዝነት ረቢ ዓ.ወ. 

ምውዓሉ እዩ”።   

وإذا حلت في كثير والبركة: هي ثبوت الخير اإللهي في الشيء؛ فإنها إذا حلت في قليل كثرته، 
نفع، ومن أعظم ثمار البركة في األمور كلها إستعمالها في طاعة اهلل عز وجل . 

ኩላህና ንረቢ ሱ.ወ. በረካ ንኽህበና ዱዓ ንገብር። ኮይኑ ግን በረካ እንታይ እዩ? ትሕዝቶ “በረካ” እትብል ቃል ዑምቕ ዝበለን ገፊሕን ስለዝኾነ  ናብ 

ካልእ ቋንቋ ብሓንቲ ቃል ጌርካ ትርጉም ንኽትህባ ኣሸጋሪ እዩ።  

ኣብ ናይ ዓረብኛ ስነ-ቋንቋ፡ “በረካ” ኣብ ሰለስተ ትርጉም ዝሓዛ ክፍልታት ትምቀል፡ 

1) ቀዳመይቲ ትርጉም ናይ ምውሳኽን ናይ ምዕባይን ትሕዝቶ ዘለዋ እዩ።  

እዚ ማለት ሓደ ነገር ይዓቢ ከምኡ`ውን ኣብ ቑጽሪ ወይ ዓቐን ይውስኽ ማለት እዩ። 

በዚ መሰረት ሓደ ነገር “በረካ” ገይሩ ክበሃል  እንከሎ፡ ካብ’ቲ ዝነበረ ትጽቢት ዝያዳ ዓብዩ ወይ ወሲኹ ማለት እዩ። 

ንኣብነት ሓንቲ ዘርኢ ዘሪእካ እሞ ሓንቲ ገረብ ጥራሕ ንኽትህበካ እንዳተጸበኻ እንከለካ፡ ካብ ትጽቢትካ ንላዕሊ ዝያዳ ኣግራብ ምስ 

እትረክብ እዛ ዝዘራኣካያ “በረካ” ገይራ ይበሃል። 

2) ካልኣይቲ ክፍሊ ትርጉም “በረካ” ከየቋረጸ ብቐጻልነት ዝመጽእ፡ ግዜያዊ ዘይኮነ ማለት እዩ። 

3) ሳልሰይቲ ትርጉም ድማ ናይ ጽኑዕን ርጉእን ትሕዝቶ ዘለዋ እዩ። 

“በረካ” ሒዙ ዝመጸ ነገር ብቐሊሉ ዘይፈርስ ጽኑዕን ርግኣት ዝሓዘን እዩ። ብሃንደበት መጺኡ፡ ብሃንደበት ከያዲ ኣይኮነን። 

ኣብ ሱረት ኣል-ራሕማን ቀዳመይቲ ኣያ (55፡1) ብሽም ረቢ ሱ.ወ. [ نُ  ـٰ ۡحمَّ  ብምጅማር ኣብ መዛዘሚ ድማ ብኣያ 78 (55፡78) [ٱلر َّ

ሽም ረቢ ሱ.ወ. በረካ ዝሓዝ ምዃኑ ብምግላጽ ብስዒቡ መልክዕ ሰፊሩ ይርከብ፡ 

                    [ امُِّ ۡكرَّ ٱإۡلِّ لِّ وَّ ـٰ لَّ ى ٱلۡجَّ ب ِّكَّ ذِّ كَّ ٱۡسم  رَّ رَّ ـٰ  [تَّبَّ
እዚ ማለት ድማ፡ ሽም ረቢ ሱ.ወ. ጸዊዕና እንገብሮ ዝኾነ ነገራት በረካ ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ካብ’ዚ ዝተበገሰ እዩ ድማ ዝኾነ ነገር ክነገብ 

እንከለና “ብኢስሚላህ” ኢልና ምስ እንጅምር እሞ ሽም ረቢ ሱ.ወ. ንጽውዕ ስለዘለና በረካ ዝተሓወሶ ይኸውን፡ 
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                                 [ يمُِّ حِّ نِّ ٱلر َّ ـٰ ۡحمَّ  [بِّۡسمِّ ٱهللِّ ٱلر َّ
ካብ’ዚ ሓሊፉ ዝኾነ ካብ ረቢ ሱ.ወ. ዝመጽእ በረካ ጽኑዕን ቀጻልነት ዘለዎን ይኸውን፡ ብቐሊሉ’ውን ኣይፈርስን። ዝኾነ ነገር በረካ 

ምስዝሕወሶ ኢማን ምግባርን ዕግበትን ስዒቦም ዝመጹ ፍርያት ናይ በረካ እዮም። 

 

ኣብ ቁርኣን፡ በረካ እትብል ቃል ብዝተፈላልዩ መልክዓት ሰፊራ ትርከብ። ንኣብነት፡ “ተባረክ” ከምኡ’ውን “ሙባረክ”። 

ኣጠቓቕማ ድማ ንህዝቢ፡ ቦታታት ወይ ድማ ንግዜ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ቁርኣን ዝወረድትሉ ወርሒ ሮሞዳን 

 ማለት ”ሮሞዳን ሙባረክ”፡ ባዕላ ቁርኣን ዝወረደትሉ ለይቲ ድማ “ለይለቱል ሙባረካ” ክትጽዋዕ "رمضان شهر مبارك“

እንከላ ባዕሉ ቁርኣን ድማ “ኪታቡን ሙባረክ” ተባሂሉ ይጽዋዕ። ካዕባን ከባቢ የሩሳሌም “ሙባረክ” ተባህሎም ይጽዋዑ። 

ዝኾነ በረካ ካብ ረቢ ሱ.ው. ጥራሕ ዝወሃብን ዝመጽን እዩ። ዝኾነ ነገር ኣቐዲሙ ናቱ ዝኾነ በረካ ሒዙ ዘምጽእ የለን። 

ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣቐዲሙ ብረቢ ሱ.ወ. ዝተወሃቦ ክኸውን ኣለዎ። 

 

በረካ ማለት፡ ሓጎስን ዕግበትን ዝተሓወሶ ርኡይ ዝኾነ መግለጺ ዘይብሉ ካብ ረቢ ሱ.ወ. ምዃኑ ጥራሕ ዝፍለጥ “ምውሳኽ” 

ወይ ድማ “ምዕባይ” ማለት እዩ። እዚ ማለት፡ ንኣብነት ዘሎ ገንዘብ ብዝሑ ይውስኽ ማለት ዘይኮነስ፡ እቲ ዘሎ ውሑድ 

ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ትሕዝቶ፡ ንብዙሕ ክሽፍንን ክኣክልን ይኽእል ማለት እዩ። ከከም ተግባራትና ድማ በረካ ክውሕድን 

ክበዝሕን ይኽእል። ናይ ረቢ ሱ.ወ. በረካ ኣብ ክልተ ክምቀል ይኽእል፡ መንፈሳውን ንዋታውን።  

ገለ ካብ ኣጠቓቕማ “በረካ” ኣብ ቁርኣን ስዒቦም ብዘለዉ ምጥቃስ ይከኣል፡ 

1. ባህርያዊ ዝኾነ ኣጠቓቕማ “በረካ” ኣብ ሱረት ፉሲለት ኣያ 10 (41/10) ብስዒቡ ዘሎ መልክዕ ዝርከብ ኮይኑ፡ ረቢ 

ሱ.ወ. ናብ መሬት በረካ ዘውርድ ረቢ ሱ.ወ. ምዃኑ ትሕብር፡ 

  [ ٓاٮ ِّلِّينَُّ ً۬ ل ِّلس َّ ٓاء وَّ ا فِّٓى أَّۡربَّعَّةِّ أَّي َّام ُ سَّ تَّہَّ ٓا أَّقۡوَّٲ رَّ فِّيہَّ قَّد َّ ا وَّ كَّ فِّيہَّ رَّ ـٰ بَّ ن فَّۡوقِّهَّا وَّ ىَّ مِّ وَّٲسِّ ا رَّ عَّلَّ فِّيہَّ جَّ  [وَّ
ኣብ’ዚኣ ኣያ’ዚኣ፡ ረቢ ሱ.ወ. ንመሬት መታን ርግኣትን ጽንዓትን ንምሃብ ኢሉ ጎቦታት ከም መልህቓት (anchors) 

ድሕሪ ምንባር በረካ ብምሃብ ንኹሉ ነገራት ነናቱ ዓቐን ሂቡዎ። እዚኣ ኣያ ከምእትሕብሮ፡ በረካ ድሕሪ ርግኣትን 

ጽንዓትን እትመጽእ ኮይና ድሕሪኣ ድማ ኩሉ ነገራት ነናቱ ዓቐንን መልክዕን ይረክብ። 

ካልእ ኣጠቓቕማ ሙባረክ (በረካ ዘምጽእ) ኣብ ሱረት ቓፍ ኣያ 9 (50/9) ብስዒቡ ዘሎ መልክዕ ይርከብ፡  

          [ يدُِّ صِّ َّ ٱلۡحَّ ب  حَّ ت  وَّ ـٰ ن َّ كً۬ا فَّأَّۢنبَّتۡنَّا بِّهِّۦ جَّ رَّ ـٰ ً۬ م  بَّ ٓاءِّ مَّٓاء مَّ لۡنَّا مِّنَّ ٱلس َّ َّ نَّز   [وَّ
እዚኣ ኣያ ከምእትሕብሮ፡ ካብ ሰማይ ዝወቅዕ ማይ በረካ ሒዙ ዝመጽእ ምዃኑ ኮይኑ ፍረን ፍርያትን ይህብ።  

2. ኣብ ሱረት ሁድ ኣያ 48 (11፡48) ድሕሪ ምጥልቕላቕ መሬት፡ ሰይድና ኑሕ ዓ.ሰ. ንነብሶምን ምስኦም ንዝነበሩን 

ንኸድሕኑ ካብ’ታ መርከብ ንኽወርዱ ትእዛዝ ብምሃብ፡ ካብ ረቢ ሱ.ወ. ሰላም ዝሓዘት በረካ ከምዝተዋሃቦም 

ትጠቅስ።  

      [ م َّن م َّعَّكَُُّۚ عَّلَّٰىٓ أ مَّم  م ِّ ٍت عَّلَّۡيكَّ وَّ ـٰ كَّ بَّرَّ ن َّا وَّ م  م ِّ ـٰ لَّ ۡط بِّسَّ ن وح  ٱۡهبِّ ـٰ  [قِّيلَّ يَّ
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ነዚኣ ኣያ ምስ ኣብ ሱረት ኣል-ሙእሚኑን ኣያ 29 (23፡29) እትርከብ ስዒባ ዘላ ኣያ ከነነጻጽራ እንከለና፡ እዛ ዛንታ 

ሓድሽ ትርጉም ትሕዝ። 

                  [ لِّينَُّ ۡير  ٱلۡم نزِّ أَّنتَّ خَّ كً۬ا وَّ ً۬ م  بَّارَّ ال لۡنِّى م نزَّ ق ل ر َّب ِّ أَّنزِّ  [وَّ
እዚ ማለት ድማ፡ ካብ’ዛ መርከብ በረካ ዝሓዘ ኣወራርዳ ምስ ብሉጽነት ናይ ረቢ ሱ.ወ. ትተሓሓዝ።  

3. ኣብ ሱረት ኣል-ኣንቢያእ ኣያ 71 (21፡71)  

                [ ينَُّ لَّمِّ ـٰ ا لِّلۡعَّ ۡكنَّا فِّيہَّ رَّ ـٰ ل وطًا إِّلَّى ٱأۡلَّۡرضِّ ٱل َّتِّى بَّ ه  وَّ ـٰ ۡينَّ َّ نَّج   [وَّ
ከምኡ’ውን ኣብ ሱረት ኣል-ሳፋት ኣያ 113 (37፡113) 

                           [ قَُُّۚ ـٰ عَّلَّٰىٓ إِّۡسحَّ ۡكنَّا عَّلَّۡيهِّ وَّ رَّ ـٰ بَّ  [وَّ
ረቢ ሱ.ወ. ኣብ ልዕሊ መሬት በረካ ኣውሪዱ ንደቅሰባት ጽቡቕ ከምዝገብረሎም ይሕብራ። ፍሉያት ቦታታት`ውን 

ረቢ ሱ.ወ. በረካ የውርደለን ምዃኑ ንኣብነት ኣብ ሱረት ዒምራን ኣያ 96 (3፡96) ብስዒቡ መልክዕ ሰፊሩ 

ይርከብ።  

               [ ينَُّ لَّمِّ ـٰ ه دً۬ى ل ِّلۡعَّ كً۬ا وَّ بَّارَّ ى بِّبَّك َّةَّ م  عَّ لِّلن َّاسِّ لَّل َّذِّ ضِّ لَّ بَّۡيت  و  َّ أَّو َّ  [إِّن 
ኣብ’ዚ ብጥብቂ ምስትውዓል ዘድልዮ እንተሎ፡ ሓደ ቦታ፣ ሓደ ነገር ወይ ድማ ዝኾነ ፍጡር ከም ንኣብነት ናይ 

ረቢ ሱ.ወ. በረካ ኣለዎ ተባሂሉ ናብ ሽርክ ብዘምርሕ ኣገባብ ምርኣይን ምቕራብን ከምኡ’ውን ፍሉይ ኣኽብሮት 

ምርኣይ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ።  
4. ሰይድና ዒሳ ዓ.ሰ. ኣብ ሱረት መርየም ኣያ 31 (19፡31) ከምዝብልዎ፡ ረቢ ሱ.ወ. ከምዝባረኾም ይሕብሩ፡ 

ً۬ا]             ي  ا د ۡمت  حَّ ٰوةِّ مَّ ڪَّ ٱلز َّ لَُّٰوةِّ وَّ َّ نِّى بِّٱلص  ـٰ أَّۡوصَّ ًكا أَّيۡنَّ مَّا ڪ نت  وَّ بَّارَّ عَّلَّنِّى م  جَّ  [وَّ
ስለ’ዚ በረካ ኣብ ልዕሊ ቦታታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሰባት`ውን ረቢ ሱ.ወ. ከንብር ይኽእል። 

5. ኣብ ኣታኽልቲ’ውን በረካ ክህሉ ከምዝኽእል ክፍሊ ናይ ሱረት ኣል-ኑር ኣያ 35 (24፡35) ስዒቡ ዘሎ ይርከብ፡  

يۡت ونَّة ُ]                      ة  زَّ ڪَّ رَّ ـٰ ة  م  بَّ رَّ جَّ  [مِّن شَّ
6. ኣብ ገዛ ክንኣቱ እንከለና በገባብ ጌርና ሰላምታ ከነቕርብ ከምዘለና፡ እዚ ሰላምታ ድማ በረካ ዝሓዘ ክኸውን 

ከምዝኽእል ኣብ ሱረት ኣል-ኑር ኣያ 61 (24፡61) ስዒቡ ዘሎ ክፍሊ ኣያ ይርከብ፡ 

          [ ًُُۚ۬ بَّة ً۬ طَّي ِّ ة ڪَّ رَّ ـٰ بَّ ِّ م  َّ ندِّ ٱّلل  ۡن عِّ ً۬ م ِّ َّة ي  ۡم تَّحِّ ك  سِّ ل ِّم واْ عَّلَّٰىٓ أَّنف  ً۬ا فَّسَّ لۡت م ب ي وت ذَّا دَّخَّ  [فَّإِّ
ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ካብዘለዉ ክስትውዓል ዝኽእል፡ ፍቓድን ድሌትን ረቢ ዝተሓወሶ ኩነታት ዝገልጽ ኮይኑ 

ንትእዛዛቱን መምርሒታቱን ንዘኽብሩን ዝኽተሉን ጥራሕ ዝምልከት እዩ። እዚ በረካ ድማ ናይ ረቢ ሱ.ወ. ሓለዋ 
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ዝተሓወሶ ምምሕያሽ፡ ዕብየት፡ ጽንዓትን ቀጻልነትን የብጽሕ። 

ስለ’ዚ በረካ ንብዝሒ ዝምልከት ዘይኮነስ፡ እቲ ዘሎ እኹል ንኽኸውን ዘኽእል ናይ ረቢ ሱ.ወ. ጸጋ እዩ። 
ሽም ረቢ ሱ.ወ. በረካ እዩ 

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ቁርኣን ተገሊጹ ከምዘሎ፡ እቲ ሓደን ካልእ ዘይብሉ ዋና ናይ በረካ ረቢ ሱ.ወ. ጥራሕ እዩ። ናብ 

ልዕሊ  ዝደለዮ ፍጡራቱ ዝኾኑ ነገርን ሰብን ድማ የንብሮ ወይ የልግሶ፡ ካብኡ ጥራሕ ድማ ይሕተት። ስዒበን ዘለዋ ሽም 

ረቢ ሱ.ወ. በረካ ምዃኑ ንምሕባር ከም ኣብነታት ጥራሕ ተጠቒሰን ኣለዋ፡ 

 ሱረት ኣል-ኣዕራፍ ኣያ 54 (7:54) ጎይታ ዓለማት ምዃኑ እትሕብር፡ 

ينَُّ ]                          لَّمِّ ـٰ َّ  رَّب   ٱلۡعَّ كَّ ٱّلل   [تَّبَّارَّ
 ሱረት ኣል-ሙልክ ኣያ 1 (67:1) ምልኪ ኣብ ኢዱ ምዃኑን ንኹሉ ነገር ክገብር ከምዝኽእል እትነግር፡ 

                [ يرُ  ۡىء  قَّدِّ ل ِّ شَّ وَّ عَّلَّٰى ك  ه  لۡك  وَّ هِّ ٱلۡم  ى بِّيَّدِّ كَّ ٱل َّذِّ رَّ ـٰ  [تَّبَّ
 ሱረት ኣል-ፉርቓን ኣያ 1 (25:1) ንጽቡቕን ሕማቕን መምዘኒ ዝኸውን ናብ ባሮቱ ዘውረደ ምዃን እተመልክት፡ 

                   [ هُِّ ۡرقَّانَّ عَّلَّٰى عَّۡبدِّ لَّ ٱلۡف  ى نَّز َّ كَّ ٱل َّذِّ  [تَّبَّارَّ
 ሱረት ኣል-ፉርቓን ኣያ 61 (25:61) ኣብ ሰማይ ዓበይቲ ከዋኽብቲ ዘንበረ ምዃን እትሕብር፡ 

وجً۬ا]                     ٓاءِّ ب ر  مَّ عَّلَّ فِّى ٱلس َّ ى جَّ كَّ ٱل َّذِّ  [تَّبَّارَّ
 ሱረት ኣል-ሙእሚኑን ኣያ 14 (23:14) ረቢ ሱ.ወ. እቲ ዝበለጸ ኸላቒ ምዃኑ እትሕብር፡ 

                      [ لِّقِّينَُّ ـٰ ن  ٱلۡخَّ َّ  أَّۡحسَّ كَّ ٱّلل   [فَّتَّبَّارَّ
በዚኦም ኣብነታት መሰረት፡ ብሕታዊ ዝኾነ ናይ በረካ ዋንነት ዘለዎን ዓዳሊኡን ረቢ ሱ.ወ. ጥራሕ እዩ። 

 

ናይ በረካ ዱዓ፡ ዝያዳ ምጥላብ ማለት ኣይኮነን 

ረሱል ሰ.ዓ.ወ. ንሓደ ሰብ ዱዓ ክገብሩ እንከለዉ፡ 

                        (  َّ ا أَّْعطَّْيتَّه ُالل َّه م  ْك لَّه  فِّيمَّ بَّارِّ ه  وَّ لَّدَّ وَّ ْر مَّالَّه  وَّ أَّْكثِّ ) 
እዚ ዝምህረና ድማ፡ ርዝቅኻ ንኽዛይደልካ ዱዓ ክትገብር እንከለኻ፡ በረካ ዝተሓወሰ ንኽኸውን ኢልካ ዱዓ ምግባር’ውን 

ክፈላለ የብሉን። ንበረካ ብዝምልከት፡ ሓንቲ ካብ’ተን ዓበይቲ ዱዓታት ስዒባ ዘላ እያ፡ 

  (اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا)                          
                            ኦ ጎይታይ! ሂብካና ንዘለኻ፡ በረካ ኣውርደሉ 
 

እዚኣ ዱዓ፡ ተዋሂቡና ንዘሎ በረካ ንኸውርደሉ ምሕታት ተመልክት ደኣ’ምበር፡ “ዝያዳ ወስኸኒ” ዝብል ትሕዝቶ የብላን። 
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 እትብል ቃል ናይ ሕሉፍ ግዜ ዝሓዘት ኮይና ተዋሂቡና ንዘሎ እተመልክት እያ። በዚ መሰረት፡ “በረካ” ዝያዳ ”اعطيتنا“

ንኽወሃበና ዓቐን ትሓትት ዘይኮነስ ድሮ ተዋሂቡና ንዘሎ “ዓይነት” ሃሊይዎ ክንዲ ብዙሕ ንኸገልግል እዩ። 

اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعله عونا على طاعتك، )

 (وصلى اهلل وسلم على نبينا وٓاله وصحبه أجمعين
ቀጻሊት ጽሕፍቲ (ብኢዝኒላህ) ፡ ክፋል 2/3 – “ዓይነታት በረካ” 

 


