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ጌታዬ አላህ ነው

በአላህ ማመን ሲታጣ . .

 በአላህ ማመን በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ 
ከተደበላለቁ አምልኮዎች፣እውነተኛ አምልኮ 
ወደሚገባው አላህ هلالج لج አምልኮ የሚደረግ 
ሽግግር ነው።

 በብዙ ሰዎች ሕይወት ውስጥ የኢማን 
መክፈቻ ቁልፍ ሲጠፋ አይቀሬ ውጤቱ 
ጭንቀትና መከራ ይሆናል። ይህም 
ከመከራና ስቃይ ሕይወት ለመገላገል 
ይችሉ ዘንድ፣አንዳንድ ሕብረተሰቦች ራስን 
ለመግደል የሚረዱ አዳዲስ ስልቶችንና 
ዘዴዎችን በተራቀቀ መንገድ ወደመፍጠር 
ደረጃ አድርሷቸዋል። በእስላም ታላቅ 
ጸጋ አላህ የተመሰገነ ይሁን - አልሐምዱ 
ሊልላህ። ጸጋም በዚህ በቃ። ይህን ዜና 
እንካችሁ፦
ከዓለም ለመሰናበት አዲስ መንገድ፦
በአውስትራሊያ የእዝነት ግድያ ሰባኪ 

የሆነው ፊሊፕ ኒችኬ እንደሚለው፣ 
‹‹የመሰናበቻው ሻንጣ›› የሚል ስያሜ 
የተሰጠውና ከካናዳ በፖስታ አማካይነት ታዞ 
የሚመጣው የራስን ሕይወት የማጥፊያ 
መሣሪያ፣በአገሪቱ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ 
በመሸጥ ላይ ይገኛል። 
የመሣሪያው ዋጋ 30 የአሜሪካ ዶላር 

ሲሆን፣ከፕላስቲክ የተሠራና በመታነቅ 
አማካይነት የሚገድል ልዩ ሻንጣ አብሮት 
ይመጣል።
 ኒችኬ ለአውስትራሊያው የኤቢሲ ጣቢያ 

በሰጠው መግለጫ፣መሣሪያው በተወሰነ 
ደረጃ አስከፊ ይመስላል፣ይሁን እንጂ ነፍስ 
ለማውጣት ግን በጣም ውጤታማ ነው። 
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 መሣሪያው በጣም ስፋት ባለው ሁኔታ አገልግሎት ላይ እየዋለ ሲሆን፣ስለ 
መሣሪያው ስለ አጠቃቀሙና ከዚህ ጋር ስለተያያዙ ጉዳዮች በየቀኑ ብዙ ሰዎች 
እንደሚያነጋግሩት አክሎ ገልጿል። 
 በሌላ በኩል ደግሞ፣የነርቭ ሥርዓትን በመጉዳት የመንቀሳቀስ ችሎታን 

በሚያሳጣ በሽታ የተያዘች አንዲት እንግሊዛዊት፣ሕይወቷን በገዛ እጇ ስታጠፋ 
ባለቤቷ አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርግላት ለማስገደድ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ክስ 
መስርታለች። 
 ቢቢሲ እንዳስታወቀው ዕድሜዋ 42 የሆነው ዳያና ቢሪቲ፣በዚህ በሽታ የተያዘችው 

ከሁለት ዓመት በፊት ሲሆን፣ወደ ፍርድ ቤት መሄድ የተገደደችው ባለቤቷ ራሷን 
ስትገድል እገዛ ካደረገላት ባለ ሥልጣናት ከሕግ ተጠያቂነት ነጻ እንደሚሆን ዋስትና 
አንሰጥም ካሏት በኋላ ነበር። 
አላህ  هلالج لج 

124 [طه: ۡعَمٰ ١٢٤)
َ
هُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ أ ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك َوَنُۡشُ

َ
(َوَمۡن أ

‹‹ከግሣጼም የዞረ ሰው፣ለርሱ ጠባብ ኑሮ አልለው፤በትንሣኤም ቀን ዕውር 
ኾኖ እንቀሰቅሰዋለን።›› [ጣሃ፡124]

ለድሆቹ አገልጋዮች ባለጸጋው 
አላህ هلالج لج አስፈላጊያቸው መሆኑ

ባሮቼ ሆይ . . 
ነቢዩ ملسو هيلع هللا ىلص ከጌታቸው ባስተላለፉት መሰረት 

እንዲህ ብለዋል፦ ‹‹አገልጋዮቼ ሆይ! በደልን 
በራሴ ላይ ክልክል አድርጌ በእናንተም ላይ 
ክልክል አድርጌያለሁና እርስ በርሳችሁ 
አትበዳደሉ። አገልጋዬቼ ሆይ! እኔ የመራሁት 
ካልሆነ በቀር ሁላችሁም የጠመማችሁ ናችሁ። 
ስለዚህ አመራርን ከኔ እሹ፤እኔም አመራሬን 
እሰጣችኋለሁ። አገልጋዬቼ ሆይ! እኔ የማበላችሁ 
ካልሆነ በቀር ሁላችሁም የተራባችሁ ናችሁና 
ሲሳይን ከኔ ለምኑ፤እኔም እመግባችኋለሁ። 
አገልጋዮቼ ሆይ! እኔ የማለብሰው ካልሆነ በቀር 
ሁላችሁም የታረዛችሁ ናችሁና ልብስን ከኔ 
ለምኑ፤እኔ አለብሳችኋለሁና። አገልጋዮቼ ሆይ! 
ቀንም ሆነ ማታ ኃጢኣትን ትሰራላችሁ፤እኔ 
ኃጢኣቶችንም በሙሉ ይቅር የምል ነኝና 
ይቅርታን ከኔ ለምኑ፤እኔ ይቅር እላችኋለሁና። 

አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

ــُم  نُت
َ
أ ــاُس  ٱلَّ ــا  َه يُّ

َ
أ (َيٰٓ

ُ ُهَو ٱۡلَغِنُّ  َّ ِۖ َوٱ َّ َ ٱ ِ ــَرآُء إ ٱۡلُفَق
ٱۡلَِميُد ١٥) [فاطر: 15]

‹‹እላንተ ሰዎች ሆይ! 
እናንተ (ሁል ጊዜ) ወደ አላህ 
ከጃዮች ናችሁ፤አላህም 
እርሱ ተብቃቂው፣ምስጉኑ 
ነው።›› [ፋጢር፡15]
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አገልጋዮቼ ሆይ! ልትጎዱኝ አይቻላችሁም፤ ልትጠቅሙኝም አይቻላችሁም። 
አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትና የሚከተሉት (ትውልዶች)፣ሰዎቻችሁና 
ጅኖቻችሁ በመካከላችሁ ካለውና ልቡ እጅግ የጠራ በሆነው በኩል ብትሰባሰቡ 
እንኳ በግዛቴ ላይ አንዳችም ነገር አትጨምሩም። አገልጋዮቼ ሆይ! ከናንተ 
የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ሰዎቻችሁም ሆኑ ጅኖቻችሁ፣ከመካከላችሁ እጅግ 
የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቴ ቅንጣት አትቀንሱም። አገልጋዮቼ 
ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁና ጅኖቻችሁ፣በአንድ 
አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልገውን ሁሉ ብሰጥ 
መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ እኔ ዘንድ ካለው ላይ 
አይጎድልብኝም። 

 አገልጋዮቼ ሆይ! ለናንተ እኔ ዘንድ የምቆጥርላችሁና ከኔ ምንዳ 
የሚያሰጧችሁ ሥራዎቻችሁ እንጂ ሌላ አይደለም፤ስለዚህ ጥሩ ያገኘ ሰው 
አላህን ያመስግን፤ከዚህ ውጪ ያገኘ ማንንም ሳይሆን ራሱን ይውቀስ።››
(በሙስሊም የተዘገበ)

‹‹አገልጋዮቼ ሆይ! ለናንተ እኔ ዘንድ የምቆጥርላችሁና ከኔ ምንዳ 
የሚያሰጧችሁ ሥራዎቻችሁ እንጂ ሌላ አይደለም፤ስለዚህ ጥሩ ያገኘ ሰው 
አላህን ያመስግን፤ከዚህ ውጪ ያገኘ ማንንም ሳይሆን ራሱን ይውቀስ።››
(በሙስሊም የተዘገበ)

የአላህን ትእዛዛት ጠብቅ እርሱ 
ይጠብቅሃልና፦
ከዐብዱላህ ብን ዐብባስ (ረዐ) በተላለፈው መሰረት ከዕለታት አንድ ቀን ከአላህ 

መልእክተኛ ملسو هيلع هللا ىلص ኋላ (ተፈናጥቼ) እያለሁ፣እንዲህ አሉኝ ብለዋል፦ ‹‹አንተ ብላቴና 
ሆይ! ጥቂት ቃላትን (ትምህርቶችን) አስተምርሃለሁ፦ ትእዛዛቱን በመፈጸም 
የአላህን መመሪያ ጠብቅ፣እርሱም ይጠብቀሃልና። ትእዛዛቱን በመፈጸም 
የአላህን መመሪያ ጠብቅ፣(በጥበቃው በረድኤቱና በዕውቀቱ የትም ቦታ) ካንተ 
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ጋር ሆኖ ከፈት ለፊትህ ታገኘዋለህና። ስትለምን አላህን ብቻ ለምን፤እርዳታ 
ስትፈልግ በአላህ ብቻ ታገዝ። ሕዝቦች ሁሉ አንዳች ነገር ሊጠቅሙህ አንድ 
ላይ ቢሰባሰቡ፣አላህ ቀድሞውኑ ወስኖ ከጻፈልህ ውጭ ምንም አይጠቅሙህም። 
በአንዳች ነገር ሊጎዱህ አንድ ላይ ቢሰባሰቡ፣አላህ ቀድሞውኑ ወስኖ ከጻፈብህ 
ውጭ ምንም አይጎዱህም። ውሳኔው ተላልፎ መዝገቡ ተዘግቷልና። ›› (በትርምዚ 
የተዘገበ)

አላህ هلالج لج 
አላህን ይበልጥ የሚያውቅ አላህን ይበልጥ ይፈራዋል።

አላህ هلالج لج ፦
አላህ هلالج لج . . በብዛት የሚወደስና የሚመለክ አምላክ . . 
 ሰማያትና በውስጣቸው ያለው ሁሉ፤መሬቶችና ያሉባቸው ሁሉ እርሱን 

በማጥራት ያወድሱታል . .
 ሌሊትና ከዋክብቱ፣ቀንና ብርሃኑ . . የብስና ባሕሩ . . 

ያጠሩታል፤ያወድሱታል፤ይቀድሱታልም።
 አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

.[44 [اإلسراء: َّ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡم) َّ يَُسّبُِح ِبَۡمِدهِۦ َوَلِٰكن  ِ ٍء إ ن ّمِن َشۡ )
‹‹ከነገርም ሁሉ ከማመስገን ጋር የሚያጠራው (የሚያወድሰው) እንጂ 

አንድም የለም፤ግን ማጥራታቸውን አታውቁትም፤እርሱ ታጋሽ መሓሪ ነው፡፡››
[አልእስራእ፡44]

 ‹‹አላህ›› هلالج لج ከሚታወቁት ሁሉ ይበልጥ ታዋቂ ነውና ማስተዋወቅ አያሻውም . . 
ልቦች ያውቁታል፣ነፍሶችም እርሱን ለማወቅ ይፍረከረካሉ።
 ‹‹አላህ›› هلالج لج ልቦች ያመልኩታል፤ነፍሶች ምሕረቱን ይጠባበቃሉ፤ፍጥረታት በርሱ 

ውዳሴ ይጽናናሉ፣ይረጋጋሉ።
 አላህ هلالج لج ሃማኖታዊ ግዴታ በሚጸናባቸው አገልጋዮቹ ልብ ውስጥ፣ወደርሱ 

በመጠጋት ብቻ እንጂ የማይሰበሰብ መበታተንና መባዘንን፣ እርሱ ብቻ እንጂ ሌላ 
ሊያብቃቃው የማይቻል ድህነትን አድርጓል። 
‹አላህ›› هلالج لج የሚለው ቃል በሁሉም መልካም ባሕርያት 

የሚገለጸው መለኮታዊ እርሱነት (ዛት) የሚጠራበት ስሙ ነው። 
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ለባሮቹ አላህ هلالج لج አስፈላጊያቸው መሆኑ ፦

 ባሪያው በችግርና መከራ ጊዜ 
የሚጠጋበትንና ከለላ የሚሰጠውን 
የሚፈልግ ሲሆን ይህ ተፈጥሯዊ 
ባሕርይው ነው። ለዚህ ነው ነገ 
የሚገናኘውና ከፊቱ የሚቆም በመሆኑ 
በሁሉም ሁኔታዎቹ ውዴታውን 
ለማግኘት የሚጥረውና ፈጣሪ ጌታው 
ሁሌም አስፈላጊው መሆኑን ከውስጡ 
የሚገነዘበው።
 አገልጋዩ ለአላህ هلالج لج ተናንሶ ግዴታዎቹን 

ሁሉ ከተወጣ፣የአላህ ቀጠሮ እውነት 
መሆኑን አረጋግጦ ከታገሰ፣ሰዎችን 
በጌታው ትእዛዝ ከሚመሩ መሪዎች 
አንዱና ሌሎች የሚከተሉት አርአያ 
እንዲሆን ያደርገዋል። 
አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

ا  ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ــُدوَن بِأ ــٗة َيۡه ئِمَّ

َ
ــۡم أ ــا ِمۡنُه (وََجَعۡلَن

[24 :4 [السجدة ْۖ َوَكنُواْ بِئاَيٰتَِنا يُوقُِنوَن ٢٤) وا َصَبُ
يه ئِم م ه ِ ((وج

‹‹በታገሡና በታምራቶቻችን 
የሚያረጋግጡ በኾኑም ጊዜ፣ከነርሱ 
በትእዛዛችን የሚመሩ 
መሪዎችን አደረግን።››
[አልሰጅዳህ፡24]

 ለዚህም ነው አላህ 
 ትዕግሥትንና هلالج لج
እ ር ግ ጠ ኝ ነ ት ን 
(የቂንን )፣በሃይማኖቱ 
ውስጥ ግንባር ቀደም 
የመሪነት ቦታ ለመያዝ ምክንያት 
ያደረገው። 

 እርሱን ማወቅ ቀላል 
አድርጎ የገራለት 

መሆኑ፣አላህ هلالج لج ለባሪያው 
የዘረጋለት ጸጋና ቸርነት 

ነው።

 ከኢማን ውጭ ያለው ስንቅ ሁሉ 
አላቂ ነው፤ከአላህ በስተቀር ከሌላ 
የሚመጣ ድጋፍና እገዛ ሁሉ ወዳቂ 
ነው።

የዕውቀት ክቡርነት፦
የዕውቀትና የትምህርት ክቡርነት 

ከሚቀሰመው ዕውቀትና ከመረጃው 
ክቡርነት የሚመነጭ ነው። ከፈጣሪ ጌታ هلالج لج 
የበለጠ ክቡር የሆነ፣ባሕርያቱን፣መልካም 
ስሞቹን፣ጥበቡንና በፍጡራኑ ላይለውን 

መብቱን ከማወቅ የበለጠ 
ክቡር ዕውቀትም የለም። 
ለዚህ ነው ተውሒድ 
የሃይማኖት አስኳል 
የሆነው። ከቅዱስ ቁርኣን 
አንድ ሦስተኛ የሚሆነው 
የአላህን አንድነትና 
ተውሒድን በግልጽ 

የሚያረጋግጥ ነው።

 የፍጡራን በፈጣሪ አምላክ ላይ 
መንጠላጠልና እርሱን መማጸን 
አብሯቸው የተፈጠረ ሲሆን፣ደግ 
የዋለላቸውን፣ችሮታውን የዘረጋላቸውን 
አላህን هلالج لج መውደድና ማፍቀር እንዲሁ 
ተፈጥሯዊ ባሕርያቸው ነው።
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አላህ هلالج لج በፍጥረታቱ 
ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሁሉ 
ለሕልውናው፣ለተውሒዱ፣ለምሉእነቱ፣ 
ለግርማ ሞገሱና ለኃያልነቱ ማስረጃ 
አድርጓል። በተጨማሪም እነዚህን 
ማስረጃዎች እንድናስተውልና 
እንድናስተነትን ያዘዘ ሲሆን፣አርቀው 
ለሚያስተውሉና ለሚመራመሩ የአእምሮ 
ባለቤቶች ምልክቶች መሆናቸውንም 
ነግሮናል። 
አስተዋዮችንና የአእምሮ 

ባለቤቶችን፣በራሱ የተብቃቃ በሆነው 
አንድ አምላክ አላህ هلالج لج እንዲያምኑ 
ጥሪ የሚያደርጉ አንዳንድ አንቀጾችን 
ለመውሰድ የአላህን መጽሐፍ ቁርኣንን 
በጨረፍታ እንጎበኛለን። አላህ هلالج لج እንዲህ 
ብሏል፦
َوِفٓ  ٢٠ ــَي  ّلِۡلُموقِنِ ــٞت  َءاَيٰ ۡرِض 

َ
ٱۡل (َوِف 

،[21 20ـ :0 وَن ٢١)[الذاريات َ ُتۡبِصُ فَ
َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
أ

ي ۡرِض ۡرِضوِف ف )

‹‹በምድርም ውስጥ፣ለሚያረጋግጡ 
ሰዎች ምልክቶች አልሉ፡፡ 
በነፍሶቻችሁም ውስጥ (ምልክቶች 
አልሉ)፤ታዲያ አትመለከቱምን?››
[አልዛሪያት፡20-21]

በተጨማሪም هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

ۡرِض)
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــُرواْ َماَذا ِف ٱلسَّ (ُقِل ٱنُظ

،[101 [يونس:

‹‹፦ በሰማያትና በምድር ያለውን 
(ታምር) ተመልከቱ፣በላቸው፤››
[ዩኑስ፡101]

በሁሉም ነገር ውስጥ አንድነቱን 
የሚያመለክት ታምር አለ ፦

አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

ــَمَٰوِٰت  ٱلسَّ ــَق  َخلَ ِي  ٱلَّ  ُ َّ ٱ ــُم  َربَُّك (إِنَّ 
َ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر  َ يَّاٖا ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 

َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َوٱۡل

ِ و ق ِ م رب قإِ ِ م )ِ

 ُ َّ  ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهۦِۚ َذٰلُِكُم ٱ
َّ ِ ۡمَرۖ َما ِمن َشفِيٍع إ

َ
ٱۡل

بِر ي رِش وى م ٖا ي ِ ِ ِف ۡرض ِو ب ي رِش وى م ٖا ي ِ ِ ِف ۡرض و

َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوهُ أفَ تََذكُروَن ٣ إِۡلهِ َمرِۡجُعُكۡم 
م ِ ِ ِ ِ إ ِ ب ِن إِ ِيٍع ِن مر ِ ِ ِ ِ إ ِ ب ِن إِ ِيٍع ِن ر

اۚ إِنَُّهۥ َيۡبَدُؤاْ ٱۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥ  ِ َحقًّ َّ َجِيٗعاۖ وَۡعَد ٱ
م رِج ِ إِل ٣ رون و ب م ِرب إِل ٣ رون و ب م

ٰلَِحِٰت بِٱۡلقِۡسِطۚ  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ِلَۡجزَِي ٱلَّ
ِي ي م ق ؤ يب إِ ِ و ِيِي ي م ق ؤ يب إِ ِ

اٞب ّمِۡن َحِيٖم وََعَذاٌب أِلُمۢ  ِيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَ َوٱلَّ
ِ ِ ِ ب ِ ِ و ِ و و ِين ِِلجزِ ِ ب ِ ِ و ِ و و ِين لجزِ

ــۡمَس  ِي َجَعَل ٱلشَّ ــا َكنُواْ يَۡكُفُروَن ٤ ُهَو ٱلَّ بَِم
ِلم ب و ِيٖم ِن شب هم رو ِين بو و ِيٖم ِن شب هم رو ن

ــازَِل ِلَۡعلَُمواْ َعَدَد  َرهُۥ َمَن ــاٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗرا َوقَدَّ ِضَي
ِ

 ۚ ّقِ  بِٱۡلَ
َّ ِ ُ َذٰلَِك إ َّ ــاَبۚ َما َخلََق ٱ ــنَِي َوٱۡلَِس ٱلّسِ
و ِ زِ ر و ور ر و ي وِ ِ زِ ر و ور ر و ي ِ

ــۡوٖا َيۡعلَُموَن ٥ إِنَّ ِف ٱۡختَِلِٰف  َيِٰت لَِق ُل ٱ ُيَفّصِ
ِ ِ ِِ ِ

ۡرِض 
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ُ ِف ٱلسَّ َّ ِۡل َوٱلََّهارِ َوَما َخلََق ٱ ٱلَّ
ِ ِ ِف إِ ٥ و ي ٖ و ِ ِ ي ل ِ ِي ِف إِ ٥ و ي ٖ و ِ ِ ي ل ِ ي

،[6 3ـ [يونس: َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيتَُّقوَن ٦)
ِ ِِل ِل

‹‹ጌታችሁ ያ ሰማያትንና ምድርን 
በስድስት ቀኖች ውስጥ የፈጠረ አላህ 
ነው፤ከዚያም ነገሩን ሁሉ የሚያስተናብር 
ሲኾን፣በዐርሹ ላይ ተደላደለ፤ከርሱ 
ፈቃድ በኋላ ቢኾን እንጂ አንድም 
አማላጅ የለም፤ይሃችሁ አላህ ጌታችሁ 
ነውና ተገዙት፤አትገሠጹምን? 
ሁላችሁም ኾናችሁ መመለሻችሁ ወደ 
እርሱ ነው፤(ይህም) የተረጋገጠ የአላህ 
ቃል ኪዳን ነው፤እርሱ መፍጠርን 
ይጀምራል፤ከዚያም እነዚያን 
ያመኑትንና መልካም የሠሩትን በትክክል 
ይመነዳ ዘንድ ይመልሰዋል፤እነዚያ 
የካዱትም፣ይክዱት በነበሩት ነገር 
ለነርሱ ከፈላ ውሃ የኾነ መጠጥና 
አሳማሚ ቅጣት አላቸው። እርሱ ያ 
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ፀሐይን አንጸባራቂ፣ጨረቃንም አብሪ 
ያደረገ ነው፤የዓመታትን ቁጥርና ሒሳብን 
ታውቁ ዘንድም ለርሱ መስፈሪያዎችን 
የለካ ነው፤አላህ ይህንን በእውነት እንጂ 
(በከንቱ) አልፈጠረውም፤ለሚያውቁ 
ሕዝቦች አንቀጾችን ያብራራል፡፡ 
ሌሊትና ቀን በመተካካታቸው፣አላህም 
በሰማያትና በምድር ውስጥ በፈጠረው 
ሁሉ፣ለሚጠነቀቁ ሕዝቦች ምልክቶች 
አልሉ፡፡›› [ዩኑስ፡3-6]

ِۡل  ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف ٱلَّ
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل (إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

ــَن يَۡذُكُروَن  ِي ۡلَبِٰب ١٩٠ ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ــٖت ّلِ َيٰ ــارِ  َوٱلََّه

لِل ِ ِ و ۡرِض و ِ و ِق ِف ِإِن ِ و ۡرِض و ِ و ِق ِف )ِ

ــُروَن ِف  ــۡم َوَيَتَفكَّ ٰ ُجُنوبِِه َ َ ــوٗدا َو ــا َوُقُع َ قَِيٰٗم َّ ٱ
رو ن ِ ِ و ٖ رِ نو ِ ِ و ٖ رِ و

 ٗ ــَمَٰوِٰت َوٱلۡرِض َربََّنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰط َخۡلِق ٱلسَّ
ِف رو وي م وبِِه ج و و و ِفِي رو وي م وبِِه ج و و و ِي

عمران: 190ـ آ[آل  ــارِ ١٩١) ــۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلَّ ُس
ِ

،[191

‹‹ሰማያትንና ምድርን በመፍጠር፣ሌሊትና 
ቀንም በመተካካት፣ለባለ አእምሮዎች 
ምልክቶች አሉ። (እነርሱም) እነዚያ 
ቆመው፣ ተቀምጠውም፣በጎኖቻቸው 
ተ ጋ ድ መ ው ም ፣ አ ላ ህ ን 
የሚያወሱ፣በሰማያትና በምድር 
አፈጣጠርም የሚያስተነትኑ ፦ ጌታችን 
ሆይ! ይኸን በከንቱ አልፈጠርከውም፤ጥራት 
ይገባህ፤ከእሳትም ቅጣት ጠብቀን የሚሉ 
ናቸው።›› [ኣል ዒምራን:190-191]

በተጨማሪም አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

ــثُّ ِمن َدآبٍَّة َءاَيٰٞت ّلَِقۡوٖا  (َوِف َخۡلقُِكۡم َوَما َيُب
[4 [اجلاثية: يُوقُِنوَن ٤)

‹‹እናንተንም በመፍጠር፣ከተንቀሳቃሽም 
(በምድር ላይ) የሚበትነውን ሁሉ 
(በመፍጠሩ)፣ለሚያረጋግጡ ሕዝቦች 
ታምራቶች አልሉ።›› [አል ጃሢያ፡4]

አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

ۡرِض َفَتُكوَن لَُهۡم 
َ
ــُيواْ ِف ٱۡل ــۡم يَِس فَلَ

َ
(أ

(
مم
ــَمُعوَن بَِها ۡو َءاَذاٞن يَۡس

َ
قُلُوٞب َيۡعقِلُوَن بَِهآ أ

ه و ۡرِض ِف يو ِ ي ِفم يو ِ ي م )

،[46 [احلج:

‹‹ለነርሱም በነርሱ 
የሚያውቁባቸው ልቦች፣ወይም 
በነርሱ የሚሰሙባቸው 
ጆ ሮ ዎ ች ፣ ይ ኖ ሩ ዋ ቸ ው 
ዘንድ፣በምድር ላይ አይሄዱምን?›› 
[አል ሐጅ፡46]
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በተጨማሪም አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

[ق: 6]، َٰها َوَما لََها ِمن فُُروٖج ٦) َمآءِ فَۡوَقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنَٰها َوَزيَّنَّ َ ٱلسَّ ِ فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إ
َ
(أ

‹‹ወደ ሰማይም፣ከበላያቸው ስትኾን ለርሷ ምንም ቀዳዳዎች የሌሏት ኾና 
እንዴት እንደ ገነባናትና (በከዋክብት) እንዳጌጥናት አልተመለከቱምን?›› [ቃፍ፡6]

አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

،[88 [النمل: ٍء) ۡتَقَن ُكَّ َشۡ
َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ َّ (ُصۡنَع ٱ

‹‹የዚያን ነገሩን ሁሉ ያጠነከረውን የአላህን ጥበብ (ተመልከት)፤›› 
[አል ነምል፡88]

አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

.[54 ْوِل ٱلَُّهٰ ٥٤) [طه:
ُ
َيٰٖت ّلِ ِ(إِنَّ ِف َذٰلَِك 

‹‹በዚህ ውስጥ ለአእምሮ ባለቤቶች በእርግጥ ታምራት አለበት።›› [ጣሃ፡54]
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መልመጃ
1. የሰዎች ሕይወት ከኢማን የተራቆተ ከሆነ 

ውጤቱ ምን ይሆናል?
2. የባሮቹ አምልኮ (ዕባዳ)፣ወይስ ተውበታቸው 

ነው ለአላህ هلالج لج የሚያስፈልገው?
3. አላህ هلالج لج ለአገልጋይ ባሮቹ ለምን 

አስፈላጊያቸው ሆነ? ለዚህ ማስረጃው 
ምንድነው?

4. በሕይወትህ ውስጥ ከምትመለከታቸው 
የአላህ ታምራትና ምልክቶች ውስጥ 
ይበልጥ ተጽእኖ የሚያሳድርብህ የቱ 
እንደሆነ ጥቀስ፡፡
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