
ጌታዬ አላህ ነውጌታዬ አላህ ነውጌታዬ አላህ ነው

ሙሐመድ ብን ሰርራር አልያሚ
  ዶክተር ዐብዱላህ ብን ሳሊም ባሀማም

በስሞቹና በባሕርያቱ ማመን 
በባሪያው ላይ የሚያሳርፈው 

አሻራ፦
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በስሞቹና በባሕርያቱ ማመን በባሪያው ላይ 
የሚያሳርፈው አሻራ፦

1. በአላህ هلالج لج ስሞችና በባሕርያቱ እርሱን ማምለክ፦ አንድ አገልጋይ ስሞቹንና 
ባሕርያቱን ካወቀ ጌታው በሚፈልገው መንገድ ያምንባቸዋል። በጌታው ያለውን 
እምነት በሚያሳድግ ሁኔታ ትርጉማቸውን ይረዳል።እርሱን ባወቀ ሰው ልብ 
ውስጥ የአላህ هلالج لج ኃያልነትና ግርማ ሞገሱ ስር ይሰዳል። ለዚህ ነው ‹‹አላህን 
ይበልጥ የሚያውቅ ከማንም ይበልጥ እርሱን ይፈራል›› የተባለው። 

2. የኢማን መጨመር ፦
የአላህን هلالج لج መልካም ስሞችና የላቁ ባሕርያቱን ማወቅ፣የአላህን هلالج لج ኃያልነትና 
ግርማ ሞገሱን የመገንዘብ ስሜት በአገልጋዩ ልብ ውስጥ እንዲፈጠር ያደርጋል። 
ይህም በኢማኑ ላይ ኢማንን፣ለአላህ هلالج لج ባለው መተናነስና ተገዥነት ላይ የበለጠ 
መተናነስንና ተገዥነትን ይጨምርለታል። 

.[17 [محمد: ِيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى) (َوٱلَّ
‹‹እነዚያም የተመሩት፣(አላህ) መመራትን ጨመረላቸው፤›› [ሙሐመድ፡17]

3. የአላህ هلالج لج ውዳሴ ፦
አላህን ያወቀ ሰው ይወደዋል፤ጌታውን የወደደ ሰው ደግሞ፣ልቡ ሙሉ በሙሉ 
ለፍቅሩ የተገዛ በመሆኑ የርሱን ውዳሴ ያበዛል። ውዴታው ሌሎችን ለርሱ ብቻ ብሎ 
እስከመውደድና ለርሱ ብቻ ብሎ እስከመጥላት ደረጃ ይዘልቃል። 
4. አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

(ِ َّ ِ ّ ا  ــدُّ ُحّبٗ َش
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱلَّ َّ نَداٗدا ُيِبُّوَنُهۡم َكُحّبِ ٱ

َ
ِ أ َّ (َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱ

[البقرة: 165]،

‹ከሰዎችም ከአላህ ሌላ ባላንጣዎችን (ጣዖታትን)፣አላህን እንደሚወዱ 
የሚወዷቸው ኾነው የሚይዙ አልሉ፤እነዚያ ያመኑትም፣አላህን በመውደድ 
(ከነርሱ) ይበልጥ የበረቱ ናቸው፤›› [አልበቀራህ፡165]

አንድ አገልጋይ የአላህን هلالج لج ባሕሪ ኃያልነት ሲያውቅ ነፍሱ ወደ ጌታው 
ታዘነብላለች፤በርሱም هلالج لج ትንጠለጠላለች። በግርማ ሞገሱና በውበቱ ምሉእነት 
ነፍሱ ትፈነድቃለች። በዚህም አገልጋዩ በአልረሕማን ንግግር (በቁርኣን) ጥፍጥና 
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ማንም ሰው የአላህን هلالج لج እርሱነትና 
ባሕርያቱን በተመለከተ እርሱ 
ራሱን ከገለጸበት ውጭ በምንም 
ነገር እርሱን መግለጽ የለበትም። 
እርሱን አስመልክቶ በገዛ ሀሳቡ 
ምንም ነገር ማለት የለበትም፤እርሱ 
የልቅና ባለቤት የሆነ የጠራ 
የዓለማት ጌታ ነውና።

ኢማም አቡ ሐኒፋ

1. የሚከተለውን የአላህን هلالج لج ቃል ትርጉም አብራራ ፦ 

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما ــَمٰٓ ۡس
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ــَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱلَّ ــَمآُء ٱۡلُۡس ۡس

َ
ِ ٱۡل َّ ِ (َو

َكنُواْ َيۡعَملُوَن١٨٠) [األعراف: 180].
))

‹‹ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፤(ስትጸልዩ) በርሷም ጥሩት፤እነዚያንም 
ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፤ይሠሩት የነበሩትን ነገር በእርግጥ 
ይመነዳሉ።››
2. የአላህን هلالج لج ስሞችና ባሕርያቱን ማወቅ ከዕውቀት ዘርፎች ሁሉ እጅግ 

የተከበረ የሆነው ለምንድን ነው? 
3. የአላህን هلالج لج ስሞችና ባሕርያቱን እንዴት ነው የምትገነዘበው? ለምሳሌ 

አላህ በጣም መሓሪ መሆኑን እንዴት ነው የምትረዳው?

ይደሰታል፤እርሱን በመጥራት፣ተስፋውን በርሱ ላይ በመጣልና 
እርሱን ብቻ በመፍራት ይጽናናል። የአላህ 
 ውዴታ ወደዚያ የሚገፋፋው በመሆኑ هلالج لج
አላህን ሲወድ፣አላህ የሚወደውን ነገርና 
አላህ የሚወደውን ሰው ሲወድ እናገኛዋለን።
5. አላህን هلالج لج ማፈር ፦
አንድ አገልጋይ አላህን هلالج لج ባወቀ ቁጥር 
የበለጠ ያከብረዋል፣ያልቀዋል። የበለጠ 
ባከበረውና ባላቀው መጠንም እርሱን 
ማፈሩ ይጨምራል፤ሞትን አስታውሶ 
ያለቅሳል፤አካላቱን አላህ هلالج لج ከማይወደው 
ነገር ይጠብቃል።
6. ራስን ለርሱ ማስተናነስና ለርሱ 
ማደግደግ፦
የአላህን هلالج لج ኃያልነት ካወቅህ የራስህን 

ኢምንትነት ታውቃለህ። የርሱን አቅምና ችሎታ ካወቅህ ያራስህን 
ደከማነት አውቀህ ትቀበላለህ። የርሱን ፍጹማዊ መብቃቃት ካወቅህ 
የራስህን ድህነት ታውቃለህ። የርሱን ፍጹማዊ ምሉእነት ካወቅህ 
የራስህን እንከንና ጉድለት ታውቃለህ። የባሕርያቱን ምሉእነትና 
የስሞቹን ውበት ካወቅህ፣አንተ ተገዥ ባሪውያው እንጅ ሌላ 
አይደለህምና የራስህን ጉድለት፣ድህነት፣ደካማነትና አቅም የለሽነት 

ትገነዘባለህ።

መልመጃ
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ለ - የአላህ ስሞች አሻራዎች በዩኒቨርስ ውስጥ ፦

የአላህን هلالج لج መልካም 
ስሞችና የላቁ ባሕርያቱን 
ማወቅ ከዕውቀት ሁሉ 
የተከበረ የላቀ ዕውቀት 
ነው። እያንዳንዱ የአላህ 
 ስም የራሱ የሆነ هلالج لج
መለያ ባሕርይ አለው። 
ስሞቹ የውዳሴና 
የምሉእነት መገለጫዎች 
ሲሆኑ፣እያንዳንዱ ባሕርይ 
ግዴታና ተግባር አለው። 
እያንዳንዱ ተግባርም 
የመገኛው መሰረት የሆነ 
መተግበሪያና ውጤት 
አለው። እርሱነቱ (ዛቱን) 
ከስሞቹ ለይቶ ትርጉም 
የለሽ ማድረግ፣ስሞቹንም 
ከ መ ገ ለ ጫ ዎ ቻ ቸው ና 
ከይዘታቸው ነጥሎ 
ትርጉም አልባ 

ማድረግ፣ባሕርያቱን ከሚያስከትሏቸው ተግባራትና ውጤቶች መነጠል፣ተግባሮቹን 
ከውጤቶቹና ከአሻራዎቹ ነጥሎ ትርጉም የለሽ ማድረግ ፈጽሞ የማይቻል ነው። 
እነዚህ ሁሉ የስሞቹና የባሕርያቱ ነጸብራቅ አሻራዎች ናቸው። 
ሥራዎቹ ጥበባዊና ጠቃሚዎች ናቸው። ስሞቹ መልካሞች ናቸው። ከተግባርና 

ውጤት ነጥሎ ትርጉም አልባ አድርጎ መገመት እርሱን هلالج لج በተመለከተ ፈጽሞ 
ሊሆን የማይችል ጉዳይ ነው። ለዚህ ነው አላህ هلالج لج ትእዛዝና እገዳውን፣ምንዳና 
ቅጣቱን ውድቅና ትርጉም የለሽ የሚያደርገውን ሰው የተቃወመው። ይህን 
ማድረግ ለርሱ ተገቢ ያልሆነውን ነገር ከርሱ ጋር ማያያዝ፣በርሱ ላይ ክፉ ግምት 
(ዟን) መያዝ፣ለኃያልነቱና ለጥበቡ ተገቢ በሆነ ክብር እርሱን አለማክበር ነው። 
አላህ هلالج لج ነቢይነትን፣የመልክተኞችን መላክና የመለኮታዊ መጻሕፍትን መውረድ 
የሚያስተባብሉትን አስመልክቶ እንዲህ ብሏል፦ 

،[91 [األنعام: ءٖ) ٰ بََشٖ ّمِن َشۡ
َ َ  ُ َّ نَزَل ٱ

َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ َّ (َوَما قََدُرواْ ٱ

‹‹አላህ በሰው ላይ ምንም አላወረደም ባሉ ጊዜ፣አላህን ተገቢ ክብሩን 
አላከበሩትም።›› [አልአንዓም፡91]

ዳግም ከሞት መነሳትንና የሥራዎች ዋጋ መከፈሉን የሚያስተባብሉትን ከሓዲዎች 
አስመልክቶ አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦
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ۡرُض 
َ
ــۡدرِهِۦ َوٱۡل َ َحقَّ قَ َّ ــَدُرواْ ٱ ــا قَ (َوَم

ــَمَٰوُٰت  ــةِ َوٱلسَّ ــۡوَم ٱۡلقَِيَٰم ــُهۥ يَ ــا َقۡبَضُت َجِيٗع
ِِ )

[الزمر: 67]، ُٰتۢ بَِيِمينِهِ) َمۡطوِيَّ
‹‹አላህንም በትንሣኤ ቀን 

ምድር በመላ (አንድ) ጭብጡ 
ስትኾን፤ሰማያትም በቀኙ (በኃይሉ) 
የሚጠቀለሉ ሲኾኑ፣(ከርሱ ጋር 
ሌላን በማጋራታቸው) ተገቢ ክብሩን 
አላከበሩትም።›› [አልዙመር፡67]

የተለያዩ ምድቦችን ትጉሃን 
ደጋግ ባሮቹን ከአመጸኞቹ ኃጢአን 
ጋር፣ምእመናንን ከከሓዲዎች ጋር 
እኩል ማድረግን የሚቻል ያደረጉትን 
ወገኖች አስመልክቶ አላህ هلالج لج እንዲህ 
ብሏል፦

ٰلَِحِٰت  ــواْ ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُ ــۡم َكٱلَّ َۡعلَُه نَّ
ِ يِ و جت ن ِي ب ِ وم جت ن ِي ب ِ م

َۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡم َسآَء َما َيُۡكُموَن ٢١) َسَواٗٓء مَّ
ِ و ِ و و ِين م ه ون ِ و و ِين م ه

]؛
مم
21
م

[اجلاثية:

‹‹እነዚያ ኀጢአቶችን 
የሠሩ፣ሕይወታቸውም ሞታቸውም 
ትክክል ሲኾን፣እንደነዚያ እንደ 
አመኑትና መልካሞችን እንደሠሩት 
ልናደርጋቸው ይጠረጥራሉን? 
(አይጠርጥሩ)፤የሚፈርዱት ምንኛ 
ከፋ!›› [አልጃሢያ፡21]

 ይህ ለርሱ ተገቢው ያልሆነ፣ስሞቹና 
ባሕርያቱ የሚጻረሩት የተዛባ ፍትሕ 
መሆኑን ሲነግራቸው አላህ هلالج لج እንዲህ 
ብሏል፦ 

)
ُ ٱلَۡملُِك  َّ َ تُرَۡجُعوَن ١١٥ َفَتَعَٰل ٱ نَُّكۡم إَِلَۡنا 

َ
َوأ

ب م م ب مِ م )

َّ ُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيِم ١١٦) ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  ۖ ٱۡلَقُّ
ِ ل ١١٥ و رج إِل م لو ١١٥ و رج إِل م و

،[116 115ـ [املؤمنون:

‹‹የፈጠርናችሁ ለከንቱ መኾኑን 
እናንተም ወደኛ የማትመለሱ 
መኾናችሁን ጠረጠራችሁን? 
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(ለከንቱ የፈጠርናችሁ መሰላችሁን?)። የእውነቱም ንጉሥ አላህ፣ከፍተኛነት 
ተገባው፤ከርሱ ሌላ አምላክ የለም፤የሚያምረው ዐርሽ ጌታ ነው።›› [አልሙእሚኑን፡
115-116]

ስሞቹንና ባሕርያቱን ከሚጸረረው ከእንዲህ ዓይነቱ ግምትና ብያኔ አላህ هلالج لج የጠራ 
ጌታ ነው።
አላህ هلالج لج ስሞቹና ባሕርያቱ ከሚጠይቁትና ከሚያስከትሉት ውጤት በተቃራኒ 

መሆንን ከራሱ የሚያስተባብልባቸው የዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ገለጻዎች ቁርኣን 
ውስጥ ብዙ ናቸው። ይህን ማድረግ የስሞቹንና የባሕርያቱን ምሉእነትና ግዴታዊ 
ውጤቶች ውድቅና ትርጉም አልባ 
ማድረግ ነውና። 
‹‹ተመስጋኙ አሸናፊው›› የሚለው 

ስሙ፣የሰውን ልጅ ከንቱ ግብ የለሽና 
እንዲሁ የተተወ፣ይህን አድርግ ይህን 
አታድርግ ተብሎ የማይታዘዝ፣በሥራው 
የማይሸለምና የማይቀጣ አድርጎ መተውን 
ይጻረራል። ‹‹ጥበበኛው›› የሚለውና 
‹‹ንጉሡ›› የሚለው ስሙም ይህንኑ 
ይቃወማል። 
‹‹ሕያው›› የሚለው ስሙ ሥራ 

የሌሽነትን ከርሱ የሚያስተባብል 
ሲሆን፣የሕይወት ምንነትና እውነታ 
ሥራ ነው። ማንኛውም ሕያው ሠሪ 
ሲሆን፣የአላህ هلالج لج ከማንምና ከምንም 
የተብቃቃ ፈጣሪ መሆን ከሕያውነቱ 
የሚመነጭ የግዴታ ተግባርና ውጤት 
ነው። ‹‹ሰሚው ተመልካቹ›› የሚለው 
ስሙ የሚሰማና የሚያይ መኖርን 
ግድ ይላል። ‹‹ፈጣሪው›› የሚለው 
ስሙ የፍጡርን መኖር ያስከትላል። 
‹‹ሲሳይን ሰጪው›› የሚለው ስሙም 
እንደዚሁ። ‹‹ንጉሡ›› የሚለው ስሙም 
ግዛትና ሥልጣንን፣ፈጻሚነትንና 
አ ቀ ነ ባ ባ ሪ ነ ት ን ፣ መ ስ ጠ ት ና 
መከልከልን፣ፍትሕና ደግነትን፣ምንዳና 
ቅጣትን ያስከትላል። ‹‹በጎ ሠሪው፣በጎ 
አድራጊው፣ሰጪው፣ያለ ገደብ ሰጪው›› 
የሚሉ ስሞቹና የመሳሰሉትም እንዲሁ 
መገለጫዎችና አሻራዎች ያሏቸው 
ናቸው። 
‹‹ምሕረተ ብዙ፣ጸጸትን ተቀባይ፣ይቅር 

ባዩ›› የሚሉ ስሞቹና የመሳሰሉትም 
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እንዲሁ የራሳቸው ተያያዥዎች አሏቸው። በመሆኑም ምሕረት የሚሰጠው 
ኃጢአት፣ተቀባይነት የሚኖረው ተውበት፣ይቅር የሚባሉ ጥፋቶች የግድ ይኖራሉ 
ማለት ነው። ‹‹ጥበበኛው›› የሚለው ስሙም ጥበቦቹ የሚገለጽበት ተያያዥ 
ውጤት መኖርን የሚጠይቅ ሲሆን፣የነዚህ ስሞች ተያያዥነት ‹‹ፈጣሪው፣ሲሳይን 
ሰጪው፣ሰጪው፣ከልካዩ››የሚሉ ስሞች ከፍጡር፣ሲሳይ የተሰጠው፣ተሰጪና 
ተከልካይ ጋር ያላቸው ትስስር ዓይነት ነው፤ሁሉም መልካም ስሞች ናቸው። 
 ኃያሉ ጌታ እርሱነቱን፣ባሕርያቱንና ስሞቹን ይወዳል። እርሱ ይቅር ባይ ነውና 

ይቅርባይነትን ይወዳል። ምሕረትንና ተጸጽቶ መመለስን (ተውበትን) ይወዳል። 
ባሪያው በኃጢአቱ ተጸጽቶ ወደርሱ ሲማለስ በእጅጉ ይደሰታል፣ይቅር ብሎም 

ይምረዋል።
እርሱ هلالج لج ‹‹ተመስጋኙ አሸናፊው›› 

ነውና ምስጋናውና አሸናፊነቱ መገለጫ 
አሻራ አላቸው። ከአሻራዎቻቸው 
መካከል ተገቢውን ቅጣት ከመስጠት 
ፍጹማዊ ችሎታው ጋር ፣የጥፋቱን 
መጠንና ተመጣጣኝ ቅጣቱን 
ከማወቁ ጋር፣ስሕተትን ይቅር 
ማለት፣ጥፋትን ማለፍ፣ኃጢአቶችን 
ማበስ፣ጥሰቶችን መማር ይገኙባቸዋል። 
እያወቀ ይታገሳል፤እየቻለ በይቅርታ 
ያልፋል፤በኃያልነቱ በአሸናፊነቱና 
በጥበቡ ምሕረት ይሰጣል። አላህ هلالج لج 
በአልመሲሕ ዒሳ  አንደበት እንዲህ 
ብሏል፦

ن َتۡغفِۡر لَُهۡم  ــۡم ِعَباُدَكۖ  ُه ۡبُهۡم فَإِنَّ (إِن ُتَعّذِ
[118 [املائدة: نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ١١٨)

َ
فَإِنََّك أ

ِب م ه إِ بهم ِ إِإِ م ب ِ ِ ))ِِ

‹‹ብትቀጣቸው እነሱ ባሮችህ 
ናቸው፤ለነርሱ ብትምርም አንተ 
አሸናፊው ጥበበኛው ነህ (ይላል)።››
[አልማኢዳህ፡118]

የአንቀጹ ይዘት ምሕረት የምታደርገውና 
ይቅር የምትለው ችሎታህና ጥበብህ 
ምሉእ በመሆኑ ነው። ደካማ በመሆኑ 
ይቅር አንደሚለው፣ተገቢውን መብት 
ባለማወቁ ምሕረት እንደሚያደርግ 
ሰው አይደለህም። አንተ መብትህን 
የምታውቅ፣ተገቢውን ዋጋ ለመስጠት 
ፍጹማዊ ችሎታ ያለህ ጥበበኛ 
ነህ፣የሚል ነው።
በዓለምና በፍጥረታት ውስጥ 
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የሚንጸባረቁትን የስሞቹንና የባሕርያቱን አሻራዎች 
በትኩረት ያስተዋለ ሰው፣የነዚህ ኃጢአቶች ምንጭ 
ባሮቹ መሆናቸውን ይረዳል። አስቀድመው በአላህ 
 መሻትና በዕውቀቱ የተወሰኑ መሆናቸው هلالج لج
የስሞቹ፣የባሕርያቱና የሥራዎቹ ምሉእነት አካል ነው። 
ግባቸውም እንዲሁ የውዳሴውና የኃያልነቱ፣የጌትነቱና 
የአምላክነቱ ውጤቶች ናቸው።
በአቀደውና በወሰነው ነገር ሁሉ ውስጥ ጥልቅ 

ጥበባትና ጉልህ ምልክቶች ይገኛሉ። በስሞቹና 
በባሕርያቱ ራሱን ለባሮቹ ማስተዋወቁ፣እንዲወዱት፣
እንዲያወድሱት፣እንዲያመሰግኑት፣በመልካሞቹ ስሞቹ 
እንዲያመልኩት ነው። እያንዳንዱ ስም ከማወቁና 
ይዘቱን ከመገንዘቡ አንጻር የራሱ የተለየ አምልኮት 
ያለው ሲሆን፣በዕባዳው ይበልጥ የተሟላ የሆነው ሰው 
የሰው ልጆች ሊያውቁ በሚችሏቸው ሁሉም የአላህ هلالج لج 
ስሞችና ባሕርያቱ እርሱን ያመለከ ሰው ነው። ይህም 
በአንድ ስሙ እርሱን ማምለክ በሌላው ስሙ እርሱን 
ከማምለክ አይጋርደውም ማለት ነው። ‹‹ምንም 
የማይሳነው ሁሉን ቻይ›› በሚለው ስሙ እርሱን ማምለክ 
‹‹በጣም ታጋሹ›› ወይም ‹‹በጣም አዛኙ›› በሚለው 
ስሙ እርሱን ማምለክ እንደሚጋርደው፣‹‹ሰጭው›› 
ለሚለው ስሙ መገዛት ‹‹ከልካዩ›› ለሚለው ስሙ 
መገዛትን፣‹‹በጣም አዛኙ››፣ወይም ‹‹ይቅር ባዩ›› ወይም 
‹‹በጣም መሓሪው›› በሚለው ስሙ እርሱን ማምለክ 
‹‹ተበቃዩ›› ለሚለው ስሙ መገዛትን እንደሚጋርደው 
ሰው ዓይነት ማለት ነው። 
አላህ هلالج لج እንዲህ ብሏል፦

[األعراف: 180] ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها)
َ
ِ ٱۡل َّ ِ (َو

‹‹ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፤(ስትጸልዩ) 
በርሷም ጥሩት፤›› [አልአዕራፍ፡180]

በስሞቹ እርሱን መጥራት የልመና ጥሪን 
(ዱዓእ)፣የውዳሴ ጥሪንና የዕባዳ ጥሪን የሚያካትት 
ነው። አላህ هلالج لج ባሮቹ በስሞቹና በባሕርያቱ 
እንዲጠሩት፣እንዲያወድሱትና በተቻላቸው መጠን 
ተገዥነታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ አድርጎላቸዋል። 
አላህ هلالج لج የስሞቹንና የባሕርያቱን መገለጫ ውጤት 

ይወዳል። እርሱ በጣም ዐዋቂ ነውና ዐዋቂን ሁሉ 
ይወዳል። በጣም ቸር ለጋስ ነውና ለጋሾችን ሁሉ 
ይወዳል። አቻ የሌለው አንድ ብቸኛ (ውትር) ነውና 
የውትር ሶላትን ይወዳል። ውበትን ሰጭ ነውና 
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ውበትን ይወዳል። መሓሪ ነውና 
ምሕረትን ይወዳል። ደግ ነውና 
ደጋጎችን ይወዳል። አመስጋኝ ነውና 
አመስጋኞችን ይወዳል። ታጋሽ 
ነውና ታጋሾችን ይወዳል። ቻይ 
ነውና ሆደ ሰፊዎችን ይወዳል። 
አላህ هلالج لج ተውበትን፣ምሕረትንና 
ይቅር ባይነት ስለሚወድ ነው 
ይቅር የሚለውን፣ምሕረት 
የሚያደርግለትንና ተውበቱን 
የሚቀበለውን ፍጡር የፈጠረው።

ከፍጥረታቱ ጋር በምንም አይመሳሰልም፤ፍጥረታቱም 
ከርሱ ጋር በምንም አይመሳሰሉም። በስሞቹና በባሕርያቱ 
እንዳለና እንደነበረ ነው። 

 ኢማም አቡ ሐኒፋ

መልመጃ
1. የተማርከውንና የሚከተሉትን ነጥቦች የሚያመለክቱ የአላህ ስሞችን ጥቀስ፦
 ሀ- ግርማ ሞገሱን፣ችሎታውንና ኃያልነቱን
 ለ- ወበቱንና ምሉእነቱን
 ሐ- እዝነቱንና ችሮታውን
2. የአላህ ስሞችና የባሕርያቱ አሻራዎች በሕይወትህ ውስጥ እንዴት 

ይንጸባረቃሉ?
3. ባንተ ላይ ከሁሉም ይበልጥ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ስሞቹንና ባሕርያቱን 

ጥቀስ። ለምን?
4. በሕይወትህ ውስጥ ካስተዋልካቸውና የአላህን ስሞች ከሚያንጸባርቁ 

አሻራዎችና ትእይንቶች መካከል ጥቂቶቹን ጥቀስ።
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