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የዚህ ፅሑፍ አሊማ 

የአሊህን የበሊይነት የሚያረጋግጡ መረጃዎችን መዘርዘር 
አይዯሇም። 
ነገር ግን ይህንን እውነታ የማይቀበለ ወገኖች የሚያነሱትን አንድ 
“ዝነኛ” ብዥታ ጠራርገው የሚያፀደ ሸሪዓዊና አእምሯዊ 
ምሊሾችን መጠቆም ነው። እንዱያውም የጥያቄያቸው ትክክሇኛ 
ምሊሽ የበሊይነቱን የሚያፀና መሆኑን በስተመጨረሻ እናያሇን! 

 

በትዕግስት ያንብቡት! 
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 ጥያቄ    
« “አሊህ በዏርሹ ሊይ ነው!” ካሊችሁ ዏርሽን ከመፍጠሩ በፊት 
የት ነበር?!» 

በርግጥ አሊህ ከዏርሽ በሊይ የመሆኑን ብሩህ 
እውነታ በእንዱህ ያሇ ጥያቄ መጋፈጥ እንዯሚቻሌ 
የሚገምቱ ወገኖች ይህንን ጥያቄ የሚቀምሩት 
እንዯሚከተሇው ነው፦ 
«አሊህ ዏርሽም ሆነ ላሊ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ 
ነው፤ እርሱ የማይቀያየር ጌታ በመሆኑ ዛሬም 
እንዯያኔው ያሇ ቦታ ነው ያሇው! » ይሊለ። 

[ይህ በተሇያየ አገሊሇፅ የሚዯጋግሙት ሀተታ “ዋነኛ 
መጋፈጫቸው” ነው፤ እንዯ ምሳላ፦ “አሽ-ሸርሑ’ሌ-
ቀዊም” የተሰኘውን የዏብደ’ሊሂ አሌ-ሀረሪ መፅሐፍ ገፅ 
212 (በአምስተኛው እትም መሰረት) መጥቀስ 
ይቻሊሌ።] 
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መሌስ    

ይህን ድፍን ሙግት ከነመንዯርዯሪያው አንኮታኩተው የሚጥለ 
ምሊሾችን በሁሇት መንገዶች ማቅረብ ይቻሊሌ። 

የመጀመሪያው መንገዴ የጥያቄውን ስሌት በጥቅለ 
የተመሇከቱ መሰረታዊ ምሊሾችን ያካተተ ሲሆን 
ሁሇተኛው ዯግሞ በሙግቱ አሰካክ ሊይ የሚያነጣጥሩ 
ዝርዝር ምሊሾችን ያቀፈ ነው። 

 አንደኛው መንገድ    

ስሌቱን የተመሇከቱ አምስት ጥቅል ምሊሾችን ይዟሌ፤ 
እነሆ! 

1.1 እውነታ በውዥንብር አይረታ! 

የአሊህ ከበሊይ መሆን በሸሪዒዊና አእምሯዊ አስረጆች 
የተረጋገጠ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ በሰዎች ተፈጥሯዊ 
ዝንባላ ውስጥ ያሰረፀው አማራጭ የሇሽ እምነት 
በመሆኑ ምንም አይነት ጥያቄን የሚያስተናግዴ 
አይዯሇም! 
ሌብ ይበለ! በፅኑ መረጃዎች የፀዯቀ እምነትን 
በማጠራጠሪያ መጠይቆች መጋፈጥ አይቻሌም! ሙግት 
ዯግሞ ማስረጃ አይሆንም! ማስረጃም በመሊምት 
አይፈርስም! እውነታም በውዥንብር አይረታም። 
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ይህ ሙግት አሌ-ኢማም አዝ-ዘሀቢይ እና ላልች 
በትክክሇኛ ሰነዴ የዘገቡትን አንዴ ተያያዥ ክስተት 
ያስታውሰናሌ፦    

قاؿ أَبُو َجْعَفر بن أيب َعلّي اْْلَاِفظ: َسَِعت أَََب اْلَمَعاِل 
اْْلَُوْيِِنّ َوقد ُسِئَل َعن قَػْولو }الرَّْْحَن على اْلَعْرش اْستَػَوى{ 
فَػَقاَؿ: َكاَف هللا َوََل عرش َوجعل يتخبط ِف اْلَكََلـ َفقلت 

يَلة قد علمَنا َما َأشرت إِلَْيِو فَػَهل عْندؾ للضرورات من حِ 
َشارَة َفقلت َما  فَػَقاَؿ َما تُرِيُد ِِبََذا الَقْوؿ َوَما تَػْعِِن ِِبَِذِه اْْلِ
ـَ من  قَاَؿ َعاِرؼ قّط ََي رَبه ِإَلَّ قبل أَف يَػَتَحرَّؾ ِلَسانو قَا
ََبِطنو قصد ََل يْلَتفت مينة َوََل يسرة يْقصد الفوؽ فَػَهل 

ة فنبئنا نتخلص من هلََذا اْلَقْصد الضَُّرورِّي عْندؾ من ِحيلَ 
الفوؽ والتحت وبكيت َوبكى اْْللق َفضرب اْْلُْسَتاذ 
بكمو على السرير َوَصاح َيللحرية وخرؽ َما َكاَف َعَلْيِو 
واخنلع َوَصاَرت ِقَياَمة ِف اْلَمْسِجد َونزؿ َومل جيبِن ِإَلَّ ََي 
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َحِبيِب اْْلريَة اْْلريَة والدىشة الدىشة َفسِمعت بعد َذِلك 
 َحابو يَػُقولُوَف َسعناه يَػُقوؿ حريين اهْلَمَداين َأصْ 

አሌ-ሓፊዝ አቡ ጀዕፈር ኢብኑ አቢ ዏሉይ አሌ-
ሀመዛኒ (በ531 ዒመተ-ሂጅራ ያረፉ) እንዱህ ይሊለ፦ 
«አቡ’ሌ-መዒሉ አሌ-ጁወይኒ (478 ዒ.ሂ) “አር-ረሕማን 
ከዏርሹ በሊይ ከፍ አሇ” ስሇሚሇው የአሊህ ንግግር 
ተጠይቆ “አሊህ ዏርሽ ሳይኖር የነበረ ነው...” እያሇ 
በንግግሩ ሲዘሊብዴ ሰማሁት! ከዚያም “ያመሊከትከውን 
ነገር አውቀናሌ፤ ታዱያ ስሇ “ድሩሪያት” 
(እንዴናረጋግጠው የግዴ ስሇሚሇን ፅኑ እውነታ) መሊ 
ቢጤ አሇህን?” አሌኩት። “በዚህ ንግግርህ ምን ፈሌገህ 
ነው? በዚህ ጥቆማህስ ምን ወጥነህ ነው?” አሇኝ። 
እኔም፦ “ማንኛውም አዋቂ ‘ጌታዬ ሆይ...!’ ካሇ ገና 
ምሊሱ ከመንቀሳቀሱ በፊት በውስጡ ፅኑ ስሜት ማዯሩ 
አይቀሬ ነው፤ ወዯ ቀኝ ወይም ወዯ ግራ ሳይዞር 
እሊይን ያስባሌ! ሇዚህ ፅኑ እውነታ መሊ አሇህን? 
አሳውቀንና ከ ‘ሊይ’ እና ከ ‘ታች’ እንገሊገሌ!” አሌኩትና 
አሇቀስኩ! ሁለም አሇቀሱ! መምህሩም (አሌ-ጁወይኒ) 
በእጅጌው አግዲሚ ቆጡን መታና “ወይ ግራ መጋባት!” 
ሲሌ ጮኸ! ሌብሱንም ቀድ ጣሇ! በመስጂደም ቂያማ 
ቆመ (ተረበሸ)! ከዚያም ወርድ “ወዲጄ ሆይ! ኧረ ግራ 
መጋባት...! ኧረ መርበትበት...!” ከማሇት ላሊ መሌስ 
አሌሰጠኝም። ከዚያም በኋሊ ተማሪዎቹ “‘አሌ-ሀመዛኒ 
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ግራ አጋባኝ!’ ብል ሲናገር ሰማነው!” ሲለ 
ሰማኋቸው።»1 

በጥቅለ ስፍር ቁጥር በላሊቸው ማስረጃዎች የፀዯቀውን 
የአሊህ የበሊይነት በመሰሌ ፀጉር ስንጠቃ መጋፋት 
ሇአሊህና ሇመሌዕክተኛው ንግግር ተገቢውን ቦታ 
ከመስጠት ጋር የሚጣረስ ነው! 

1.2 ሌዩነቱ ብርቱ! 

ላልች ሙስሉሞች የአሊህን የበሊይነት ሲያፀዴቁ 
እጅግ ብዙ ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ቁርኣናዊና ነብያዊ 
አስተምህሮቶችን እያጣቀሱ ነው! እነዚያ ሙግተኞች 
ግን “አሊህ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ነው፤ ዛሬም ያሇ ቦታ 
ነው ያሇው...» የሚሇውን የዘወትር መፈክር 
የሚያትቱት በየትኛውም የቁርኣን ወይም የሐዱሥ 
መረጃ ወይም የሰሓቦች ንግግር ሊይ አግኝተውት 
አይዯሇም! ይህን ማወቅ ብቻ ሙግታቸው ውዴቅ 
መሆኑን ያረጋግጣሌ። 
በርግጥ ይህንን ሙግት እንዱጠግን የተቀጠፈ መሰረተ 
ቢስ “ዘገባ” አይጠፋም! 
ሇምሳላ፦ ታዋቂው የሐዱሥ ጠቢብ አሌ-ሓፊዝ ኢብኑ 

                                                           
1 አዝ-ዘሀቢይ - “አሌ-ዐለዉ ሉሌ-ዏሉይ-ዪ’ሌ-ገፍ-ፋር” ገፅ 259 ቁጥር 582 
እንዱሁም “ሲየሩ አዕሊሚ’ን-ኑበሊእ” ጥራዝ 18 ገፅ 477፤ ኢብኑ ተይሚ-ያህ - 
“በያኑ ተሌቢሲ’ሌ-ጀህሚይ-ያህ” ጥራዝ 1 ገፅ 51-52 ፤ አሌ-አሌባኒ “በሑፋዞች 
ሰንሰሇት የተያያዘ ትክክሇኛ ሰነዴ” እንዯሆነ መስክረዋሌ። (“ሙኽተሰሩ’ሌ-
ዐለው” ገፅ 277 ይመሌከቱ።) 



[12]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

ሐጀር (852 ዒ.ሂ) «አሊህ - ከርሱ ውጭ ምንም ነገር 
ሳይኖር ነበረ...» የሚሇውን አሌ-ቡኻሪይ ዘንዴ በቁጥር 
3191 ሊይ የሚገኘውን ሐዱሥ ባብራሩበት አጋጣሚ 
እንዱህ ብሇዋሌ፦ 

ُ تَ ْنِبيهٌ  : َوَقَع ِف بَػْعِض اْلُكُتِب ِف َىَذا اْلَِْديِث: َكاَف اَّللَّ
َوََل َشْيَء َمَعُو، َوُىَو اْْلَف َعَلى َما َعَلْيِو َكاَف! َوِىَي زََِيَدٌة 

َشْيٍء ِمْن ُكُتِب اْلَِْديِث! نَػبََّو َعَلى َذِلَك لَْيَسْت ِف 
َمُة َتِقيُّ الدِّيِن ْبُن تَػْيِمَيَة، َوُىَو ُمَسلٌَّم ِف قَػْوِلِو َوُىَو  اْلَعَلَّ

 اْْلَف ِإََل آِخرِهِ 
«ማሳሰቢያ፦ በሆነ መፅሀፍ ውስጥ በዚህ ሐዱሥ ሊይ 

“አሊህ - ከርሱ ጋር ምንም ሳይኖር ነበረ፤ ‘እርሱ 
አሁንም ያኔ በነበረበት ሊይ ነው!’” የሚሌ (ገሇፃ) 
ሰፍሯሌ! ይህ በየትኛውም የሐዱሥ መፃህፍት ሊይ 
የማይገኝ ጭማሪ ነው! ይህንን ታሊቁ ዒሉም ተቂይ-
ዩ’ዴ-ዱን ኢብኑ ተይሚይ-ያህ አስገንዝቧሌ። ይህም 
“...እርሱ አሁንም ያኔ በነበረበት ሊይ ነው!” የሚሇውን 
አስመሌክቶ እጅ የሚሰጥሇት ነው...»1 

                                                           
1 [ኢብኑ ሐጀር - “ፈትሑ’ሌ-ባሪ” ጥራዝ 6 ገፅ 289] [በተጨማሪም 

“መጅሙዐ’ሌ-ፈታዋ” ቅፅ 2 ገፅ 272 እንዱሁም “ከሽፉ’ሌ-ኸፋእ...” የተሰኘውን 
የአሌ-ዏጅለኒ መፅሃፍ ቁጥር 2011 ይመሌከቱ።] 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [13]  

 

በተመሳሳይ መሌኩ ታሊቁ ሰሓቢይ ዏሉይ ኢብኑ 
አቢ ጣሉብ ይህን መሰሌ ቃሌ እንዯተናገሩ የሚወራ 
ቅጥፈት አሇ፦ 

 ما كافقد كاف وَل مكاف، وىو اْلف على 
ትርጉሙም፦ «በርግጥ ቦታ ሳይኖር ነበር፤ እርሱ 
አሁንም ያኔ በነበረበት ሊይ ነው! » 

ይህ ንግግር የአሽዏሪያህ አቀንቃኙ ዏብደ’ሌ-ቃሂር 
አሌ-በጝዲዱይ [አሌ-ኸጢብ አሌ-በጝዲዱይ (463 ዒ.ሂ) 
አሇመሆኑን እያስተዋለሌኝ!] «አሌ-ፈርቁ በይነ’ሌ-
ፊረቅ» በተሰኘው መፅሀፍ ገፅ 321 ሊይ ያሇ ምንም 
የሰነዴ ሌጓም ያሰፈረው ሌቅ ወሬ ነው! ዏሉይ የሞቱት 
በ40ኛው አመተ ሂጅራ ሲሆን ዏብደ’ሌ-ቃሂር አሌ-
በጝዲዱይ የሞተው ዯግሞ በ429 ዒመተ ሂጅራ ነው። 
ስሇዚህ በመካከሊቸው ከሞሊ ጎዯሌ የአራት ክፍሇ 
ዘመናት ክፍተት አሇ፤ ወሬው ዯግሞ ይህ ሰፊ የምእተ 
አመታት ርቀት የሚያያዝበት የዘገባ ሰንሰሇት የሇውም! 

ታሊቁ የኢስሊም ሉቅ ዏብደ'ሊህ ኢብኑ'ሌ-ሙባረክ 
(181 ዒ.ሂ) እንዱህ ይሊለ፦ 

ْسَناُد َلَقاَؿ َمْن َشاَء » ْسَناُد ِمَن الدِّيِن، َوَلْوََل اْْلِ َما اْْلِ
 «َشاءَ 



[14]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

«"ኢስናዴ" (ሐዱሥ ወይም ላሊ ዘገባ ከአንዴ ሰው 
ወዯላሊ የሚተሊሇፍበት የቅብብልሽ ሠንሠሇት) የዱን 
አካሌ ነው፤ "ኢስናዴ" ባይኖር ኖሮ ማሇት የፈሇገ ሁለ 
ያሻውን ባሇ ነበር! » 

በተጨማሪም እንዱህ ብሇዋሌ፦ 

نَػَنا َوبَػْْيَ اْلَقْوـِ اْلَقَوائُِم  ْسَنادَ  -بَػيػْ  .-يَػْعِِن: اْْلِ
«በኛና በላልቹ መካከሌ (የሚዲኝ) "ኢስናዴ" አሇ! »1 

አዎን! የሊይኛው ቅጥፈት እውነተኛ ምንጮች 
በተሇያዩ የእምነት አጀንዲዎች ሊይ ግሌፅ ክህዯትን 
በማራመዴ እንዱሁም ውሸቶችን በማቀናበርና 
በመንዛት የሚታወቁት “ራፊዶዎች” ስሇመሆናቸው 
አንዲንዴ መፅሐፎቻቸው ይመሰክራለ። 2 

ትክክሇኛ ሐዱሦችን “ኣሓዴ” (በበርካታ መንገድች 
ያሌተዘገቡ) በመሆናቸው ብቻ በእምነት ርእሶች ሊይ 
ከመቀበሌ እየታቀቡ በአንፃሩ ትክክሇኛ ሉሆኑ ይቅርና 
ሇዯካማነት እንኳ ባሌበቁ ውዲቂ አፈ ታሪኮች ሊይ 
እምነታቸውን ይመሰርታለ! አሌፎም ሸሪዒዊ 
እውነታዎችን ይፃረራለ! አሊህ እውነታውን 
ይግሇጥሊቸው! 

                                                           
1 ሁሇቱም በሶሒሕ ሙስሉም መግቢያ ሊይ (ጥራዝ 1 ገፅ 15) የሰፈሩ ትክክሇኛ 
ዘገባዎች ናቸው! 

2 ሇምሳላ “አሌ-ካፊ” የተባሇውን የኩሇይኒ መፅሐፍ ቅፅ 1 ገፅ 90 ይመሌከቱ። 
 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [15]  

 

1.3 ቢድዓ ነው! 

በእምነት ጉዲይ ሊይ ይህ አይነቱን ጥያቄ ማንሳት 
የተወገዘ ፈጠራ (ቢዴዒህ) ነው! ምክንያቱም የህዝበ-
ሙስሉሙ አርዒያ የሆኑት ቀዯምት ትውሌድችና 
ታሊሊቅ መሪዎች ይህን መሰሌ ጥያቄ አንዴም ቀን 
አንስተው አያውቁም! 
ጥያቄውን ማንሳት ሇእምነት የሚፈይዴ ቢሆን እነርሱ 
በቀዯሙን ነበር! ያኔ ያሌነበረ የእምነት ዴርሻ 
ስሇማይተርፍሌን በነርሱ ፋና ሊይ ከመጓዝ ያሇፈ 
አማራጭ የሇንም። 

አሌ-ኢማም ማሉክ (179 ዒ.ሂ) እንዱህ ብሇዋሌ፦ 

إَيكم والبدع، قيل: َي أَب عبد هللا وما البدع؟ قاؿ: أىل 
البدع الذين يتكلموف ِف أَساء هللا وصفاتو وكَلمو وعلمو 

 وقدرتو، َل يسكتوف عما سكت عنو الصحابة والتابعوف
«ቢዴዒዎችን አዯራችሁን! (ተጠንቀቁ!) » ሲለ 

«የዏብደ’ሊህ አባት ሆይ! ቢዴዏዎች ምንዴናቸው? » 
ተብሇው ተጠየቁ። እርሳቸውም፦ 
«የቢዴዒህ ባሇቤቶች! እነዚያ ስሇ አሊህ ስሞችና 
ባህሪያት፣ ስሇ ንግግሩ፣ እውቀቱና ችልታው 



[16]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

የሚናገሩና ሰሓቦችና ታቢዑዮች በዝምታ ያሇፉትን 
በዝምታ የማያሌፉ! » ብሇው መሇሱ።1 

ስሇሆነም ቀዯምት አበው በአሊህ ባሕሪያት ሊይ 
የሚነሱ የ “እንዳት?” እና “ሇምን?” ጥያቄዎችን ሁለ 
ሲኮንኑ እንዯነበሩ መዛግብት ይመሰክራለ። 

አንዴ ግሇሰብ በአንዴ አጋጣሚ ወዯ አሌ-ኢማም 
ማሉክ (179 ዒ.ሂ) መጣና የሚከተሇውን ቁርኣናዊ 
አንቀፅ አንብቦ አንዴ ጥያቄ አቀረበሊቸው፦ 

 [٥: ]طو} ٱستَػَوىَٰ  ٱلَعرشِ  َعَلى ٱلرَّْحََٰنُ  {
«አር-ረሕማን በዏርሹ ሊይ ሆነ።» 2 

“አሊህ በዏርሹ ሊይ የሆነው እንዳት ነው?” አሊቸው! 
ይህንን ሲሰሙ ፊታቸውን ዯፉ፤ ሊብም አጠመቃቸው፤ 
ከዚያም እንዱህ ብሇው መሇሱ፦ 

ميَاُف ِبِو  ُر َمْعُقوٍؿ، َواْْلِ ُر ََمُْهوٍؿ، َواْلَكْيُف َغيػْ اَِلْسِتَواُء َغيػْ
 َواِجٌب، َوالسَُّؤاُؿ َعْنُو ِبْدَعٌة.

«የአሊህ ከዏርሽ በሊይ መሆን (“ኢስቲዋእ”) 
የማይታወቅ አይዯሇም (ግሌፅ ነው) ። ‘እንዳት?’ 

                                                           
1 አቡ ዐሥማን አስ-ሷቡኒ - “ዏቂዯቱ’ስ-ሰሇፍ ወአስሓቢ’ሌ-ሐዱሥ” ገፅ 244 ፣ 
አቡ ኢስማዑሌ አሌ-ሀረዊ “ዘም-ሙ’ሌ-ከሊሚ ዋህሉሂ” ቅፅ 5 ገፅ 70 ቁጥር 
858 

2 ሡረቱ ጧሃ: 5 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [17]  

 

(የሚሇው ጥያቄ መሌስ) በአዕምሮ የሚዯረስበት 
አይዯሇም፤ በዚህ (በተጠቀሰው ባህሪ) ማመንም ግዳታ 
ነው፤ ስሇዚህ መጠየቅም ፈጠራ “ቢዴዒ” ነው! » 
ከዚያም (ጠያቂውን)፦ «የቢዴዒህ አራማጅ 
ትመስሇኛሇህ! » ካለት በኋሊ ከመስጂደ እንዱወጣ 
ትዕዛዝ አስተሊሇፉ!1 

ይህ በበርካታ ሰነድች የተረጋገጠ ዘገባ ሲሆን የተሇያዩ 
ሉቃውንት ትክክሇኛ ስሇመሆኑ መስክረዋሌ፤ አንዴም 
ታዋቂ ዒሉም በዚህ እውነታ ሊይ የሚያጠራጥር ቃሌ 
አሌተናገረም! 

በተመሳሳይ መሌኩ የርሳቸው መምህር የነበሩት 
አሌ-ኢማም ረቢዒህ ኢብን አቢ ዏብዱ’ር-ረሕማን (136 
ዒ.ሂ) ይህ ጥያቄ ሲቀርብሊቸው እንዱህ ብሇው ነበር፦ 

ُر َمْعُقوٍؿ، َوِمَن هللِا  ُر ََمُْهوٍؿ، َواْلَكْيُف َغيػْ اَِلْسِتَواُء َغيػْ
َنا التَّْسِليمُ   الّرَِساَلُة، َوَعَلى الرَُّسوِؿ اْلَبََلُغ، َوَعَليػْ

«የአሊህ ከዏርሽ በሊይ መሆን (“ኢስቲዋእ”) 
የማይታወቅ አይዯሇም (ግሌጽ ነው) ። ‘እንዳት?’ 
                                                           
1 አሌ-በይሀቂይ - “አሌ-አስማኡ ወስ-ሲፋት” ጥራዝ 2 ገፅ 150-151፣ እንዱሁም 

“አሉ’ዕቲቃዴ” ገፅ 56፣ አዴ-ዲሪሚይ - “አር-ረዴ-ደ ዏሇ’ሌ-ጀህሚያህ” ገፅ 33፣ 
ኢብኑ ዏብዱ’ሌ-በር - “አት-ተምሂዴ” ጥራዝ 7 ገፅ 151፣ አቡ ኑዏይም - 
“ሒሌየቱ’ሌ-አውሉያእ” ቅፅ 6 ገፅ 325-326፣ አሌ-ሊሇካኢይ - “ሸርሑ 
ኡሱሉ’ዕቲቃዱ አህሉ’ስ-ሱን-ነቲ ወሌ-ጀማዏህ” ጥራዝ 2 ቅፅ 3 ገፅ 398 ቁጥር 
664፣...በላልችም በርካታ መዛግብት ሰፍሯሌ። 



[18]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

(የሚሇው ጥያቄ መሌስ) በአዕምሮ የሚዯረስበት 
አይዯሇም፤ መሌዕክቱ ከአሊህ ዘንዴ ነው፤ 
በመሌዕክተኛው ሊይ ያሇው (ሀሊፊነት) ማዴረስ ነው፤ 
በእኛ ሊይ ያሇው (ግዳታ) መቀበሌ ነው።»1 

ይህን ይበሌጥ የሚያጎሊው ዯግሞ ተከታዩ ነጥብ 
ነው፦ 

1.4 መሇኮታዊ ርዕሶች በንፅፅራዊ አመክንዮ አይሇኩም! 

በእምነት ጉዲዮች ሊይ ንፅፅራዊ አመክንዮ መጠቀም 
እንዯማይፈቀዴ ቀዯምት የኢስሊም ሉቃውንት 
ተስማምተዋሌ። 

ታሊቁ የፊቅህ ምሁርና የአቡ ሐኒፋ ቅርብ ተማሪ 
አሌ-ኢማም አቡ ዩሱፍ (182 ዒ.ሂ) እንዱህ ብሇዋሌ፦ 

َولَْيَس التػَّْوِحيُد َِبْلِقَياِس َْلفَّ اْلِقياَس َيُكوُف ِف َشْيٍء لَُو 
ُ ََل شبو َلُو َوَل مثل  َشَبٌو َوَمَثٌل، َواَّللَّ

«ተውሒዴ በንፅፅራዊ አመክንዮ አይሆንም፤ 
ምክንያቱም ንፅፅር ቢጤና አምሳያ ሊሇው ነገር ብቻ 

                                                           
1 አሌ-በይሀቂይ - “አሌ-አስማኡ ወስ-ሲፋት” ጥራዝ 2 ገፅ 151፣ አሌ-ሊሇካኢይ - 

“ሸርሑ ኡሱሉ’ዕቲቃዱ አህሉ’ስ-ሱን-ነቲ ወሌ-ጀማዏህ” ጥራዝ 2 ቅፅ 3 ገፅ 
398፣ አሌ-ዑጅሉ - “ታሪኹ’ሥ-ሢቃት” ገፅ 158 ቁጥር 431፣ አዝ-ዘሀቢይ - 
“አሌ-ዐለዉ ሉሌ-ዏሉይ-ዪ’ሌ-ገፍ-ፋር” ገፅ 129 ቁጥር 352 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [19]  

 

የሚሆን ነው። አሊህ ዯግሞ ቢጤም አምሳያም 
የሇውም! »1 

እንዱሁም አሌ-ኢማም አሕመዴ (241 ዒ.ሂ) 
እንዱህ ብሇዋሌ፦ 

َوََل ُتْدَرُؾ  اْْلَْمثَاُؿ،َوََل ُتْضَرُب هَلَا  ِقَياٌس،َولَْيَس ِف السُّنَِّة 
َا ِىَي اَِلتَِّباُع َوتَػْرُؾ اهْلََوى اْْلَْىَواِء،َِبْلُعُقوِؿ َوََل   ِإَّنَّ

«ትክክሇኛው ፈሇግ ወስጥ ንፅፅራዊ ሌኬት የሇም፤ 
ምሳላም አይበጅሇትም! በአእምሮና በግሊዊ ዝንባላ 
የሚዯረስበትም አይዯሇም! መከተሌና ግሊዊ ዝንባላን 
መተው ብቻ ነው።»2 

እንዱሁም ታሊቁ ሉቅ ኢብኑ ዏብዱ’ሌ-በር (463 
ዒ.ሂ) እንዱህ ይሊለ፦ 

ََل ِخََلَؼ بَػْْيَ فُػَقَهاِء اْْلَْمَصاِر َوَسائِِر أَْىِل السُّنَِّة، َوُىْم 
 التػَّْوِحيدِ أَْىُل اْلِفْقِو َواْلَِْديِث ِف نَػْفِي اْلِقَياِس ِف 

                                                           
1 ኢብኑ መንዲህ - “አት-ተውሒዴ” ጥራዝ 3፣ ገፅ 306፣ ቁጥር 890፤ አቡ’ሌ-
ቃሲም አት-ተይሚይ - “አሌ-ሑጅ-ጃህ ፊ በያኒ’ሌ-መሓጅ-ጃህ” ጥራዝ 2 ገፅ 
122 

2 አሌ-ሊሇካኢይ - “ሸርሑ ኡሱሉ’ዕቲቃዱ አህሉ’ስ-ሱን-ናህ.” 1ኛው ጥራዝ፣ ቅፅ 1 
ገፅ 156 



[20]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

«በተውሒዴ ጉዲይ ሊይ ንፅፅራዊ ሌኬት ውዴቅ 
ስሇመሆኑ የየከተሞች ሉቃውንት እንዱሁም የፊቅህና 
የሐዱሥ እውቀት ባሇቤት የሆኑት ላልች አህለ’ስ-
ሱን-ናዎች መካከሌ ምንም ውዝግብ የሇም! »1 

በመሰሌ ርዕሰ-ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ ውዝግቦችን 
ሉቋጭ የሚችሇው ብቸኛው ፍርዴ ከበሊይ የሚመጣ 
አምሊካዊ ብይን ነው! ሁለም በራሱ አእምሯዊ ሚዛን 
የሚዲኝ ከሆነ ግን የሰዎች አእምሮ እንዯ መሌካቸው 
ዥንጉርጉር ነውና ስምምነት ሊይ አይዯረስም! 
ዯግሞም ትክክሇኛ አእምሯዊ አስረጆች የጌታን 
የበሊይነት እንዯሚያፀዴቁ አሇፍ ብሇን በምሳላ 
እናያሇን። 

1.5 ያሌተገሇጠው እውነታ የተገሇጠውን አይሽርም! 

እኛ በቁርኣንና በሐዱሥ መረጃዎች የተረጋገጡ 
እውነታዎችን ያሇ ምንም ቅሬታ እናፀዴቃሇን፤ 
በዝምታ የታሇፉ ጉዲዮችን ዯግሞ በዝምታ እናሌፋሇን! 
በእውቀት እንናገራሇን፤ አሉያም ዝም! ይህ ነው 
የዯጋጎቹ አበው መንገዴ! 
እናም አሊህ ሰማያትንና ምዴርን ፈጥሮ ሲያበቃ 
በዏርሹ ሊይ ከፍ ማሇቱን ነገረን እንጂ ዏርሹን 
ከመፈጠሩ በፊት የት እንዯነበረ አሊሳወቀንምና በመሊ 
ምት አንዘሊብዴም! 

                                                           
1 ኢብኑ ዏብዱ’ሌ-በር - “ጃሚዐ በያኒ’ሌ-ዑሌሚ ወፈዴሉሂ” ጥራዝ 2 ገፅ 887 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [21]  

 

አሌ-ቡኻሪይ እና ላልች እንዯሚያስተሊሌፉት ታሊቁ 
ታቢዑይ ሱሇይማን አት-ተይሚይ (በ143 ዒ.ሂ ያረፉ) 
እንዱህ ብሇዋሌ፦ 

فَأَْيَن  َلْو ُسِئْلُت أَْيَن اَّللَُّ؟ َلُقْلُت: ِف السََّماِء، فَِإْف َقاَؿ: 
َكاَف َعْرُشُو قَػْبَل السََّماِء؟ َلُقْلُت: َعَلى اْلَماِء، فَِإْف قَاَؿ: 
فَأَْيَن َكاَف َعْرُشُو قَػْبَل اْلَماِء؟ َلُقْلُت: ََل أَْعَلُم! قَاَؿ أَبُو َعْبِد 
: َوَذِلَك ِلَقْولِِو تَػَعاََل: }َوََل ُيُِيطُوَف ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو  اَّللَِّ

َ ِإَلَّ بَِ   ا َشاَء{ يَػْعِِن: ِإَلَّ ِبَا بَػْيَّ
« “አሊህ የት ነው?” ተብዬ ብጠየቅ “በሰማይ!” 

እሊሇሁ፤ “ከሰማይ በፊት ዏርሹ የት ነበር?” ቢሇኝ 
“በውሃ ሊይ!” እሊሇሁ፤ “ከውሃ በፊት ዏርሹ የት 
ነበር?” ቢሇኝ “አሊውቅም!” እሊሇሁ።» 

አቡ ዏብዱ’ሊህ (አሌ-ቡኻሪይ - ከዘገባው ቀጥል) 
እንዱህ አለ፦ «ይህም፦ {ከእውቀቱም እርሱ የሚሻውን 
እንጂ ምንም አያካሌለም (አሌ-በቀራህ 255)} በሚሇው 
የአሊህ ቃሌ (መሰረት) ነው፤ ማሇትም፦ የገሇፀውን 
እንጂ (አያውቁም)! »1 

                                                           
1 አሌ-ቡኻሪይ - “ኸሌቁ አፍዒሉ’ሌ-ዑባዴ” በተሰኘው መፅሐፋቸው 2ኛው ጥራዝ፣ 
ገፅ 38 ፣ ቁጥር 64፤ እንዱሁም አሌ-ሊሇካኢይ - “ሸርሑ ኡሱሉ’ዕቲቃዱ አህሉ’ስ-
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ስሇዚህ ያሊወቅነውን አሇማወቃችን ያወቅነውን 
እንዴናስተባብሌ ምክንያት ሉሆነን አይችሌም! በዴብቁ 
ምክንያትም ከግሌፁ አንታወርም! 
ያስተውለ! ዏርሹ ከመፈጠሩ በፊት ስሇነበረው ሁኔታ 
አሇማወቃችን ከዚያ በኋሊ ስሊሇው እውነታ 
በማስረጃዎች የፀዯቀውን እምነት እንዴናስተባብሌ 
አያዯርገንም። 

አሌ-ኢማም ዏብደሌ-ዏዚዝ ኢብኑ’ሌ-ማጀሹን (በ164 
ዒ.ሂ ያረፉ) እንዯሚከተሇው ብሇዋሌ፦ 

الَِّذي َجَحَد َما َوَصَف الرَّبُّ ِمْن نَػْفِسِو تَػَعمًُّقا  ا.. فَأمَّ »
َراَف، َفَصاَر  َوَتَكلًُّفا فَقِد اْستَػْهَوْتُو الشََّياِطُْي ِف اْْلَْرِض َحيػْ
َيْسَتِدؿُّ بَزَعِمِو َعَلى َجْحِد َما َوَصَف الرَّبُّ َوََسَّى ِمْن 

ُو َكَذا ِمْن َأْف َيُكوَف َلُو  نَػْفِسِو ِِبَْف قَاَؿ: ََل بُدَّ ِإْف َكاَف لَ 
، وَجَحَد َما ََسَّى الرَّبُّ ِمْن  ِ َِبْْلَِفيِّ َكَذا! فَػَعِمَي َعِن اْلبَػْيِّ

 «نَػْفِسِو، بَصْمِت الرَّبُّ َعمَّا ملَْ ُيَسمِّ ِمنػَْها..
«...ጌታ ከራሱ ባህሪያት የገሇፀውን ጠሌቆ 

በመፈሊፈሌና በመፍጨርጨር ያስተባበሇውማ ግራ 

                                                                                                            
ሱን-ናህ.” 2ኛው ጥራዝ፣ ቅፅ 3 ፣ ቁጥር 671 ፤ ኢብኑ ቁዲማህ - “ኢሥባቱ 
ሲፈቲ’ሌ-ዐለው” ገፅ 165 ቁጥር 75 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [23]  

 

የተጋባ ሆኖ ሰይጣኖች (አታሌሇው) በምዴር ሊይ 
መንገዴ አስተውታሌ፤ በመሆኑም “እንዱህ ያሇ ነገር 
ያሇው ከሆነማ የግዴ እንዱህ ያሇ ነገርም ይኖረዋሌ...!” 
በማሇት ጌታ ከራሱ ባህሪያት የገሇፀውንና የሰየመውን 
ሇማስተባበሌ በርሱ ቤት መረጃ ማቅረብ ያዘ! በዴብቁ 
የተነሳ ከግሌፁ ታወረ! ጌታ ስሇ ራሱ ሳያወሳ በዝምታ 
ባሇፋቸው (ዝርዝሮች) ምክንያትም ስሇ ራሱ (በግሌፅ) 
ያወሳውን ካዯ! »1 

በርግጥ ሇጥያቄው ቀጥተኛ መሌስ ሉሆን የሚችሌ 
መሌዕክትን ያዘሇ አንዴ የሐዱሥ ዘገባ አሇ። እርሱም 
እንዯሚከተሇው ይነበባሌ፦ 

 -عن َأيب َرزِيٍن، قَاَؿ: قُػْلُت: ََي َرُسوَؿ هللِا، أَْيَن َكاَف رَبػَُّنا 
قَػْبَل َأْف ََيُْلَق َخْلَقُو؟ قَاَؿ: "َكاَف ِف َعَماٍء؛  -َعزَّ َوَجلَّ 

 َعَلى اْلَماِء".َما ََتَْتُو َىَواٌء، َوَما فَػْوَقُو َىَواٌء، ُُثَّ َخَلَق َعْرَشُو 
«አቡ ረዚን እንዱህ ይሊለ፦ “የአሊህ መሌዕክተኛ 

ሆይ! ጌታችን ፍጥረታቱን ከመፍጠሩ በፊት የት 
ነበር?” አሌኩኝ። 

                                                           
1 ኢብኑ በጥ-ጠህ - “አሌ-ኢባነህ” (ሶስተኛው ክፍሌ) ጥራዝ 3 ገፅ 64፣ አዝ-
ዘሀቢይ “አሌ-ዐለዉ ሉሌ-ዏሉይ-ዪ’ሌ-ገፍ-ፋር” ገፅ 142 ቁጥር 386 
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እርሳቸውም፦ “‘ዏማእ’ ውስጥ ነበር፤ ከሊዩም ባድ፣ 
ከስሩም ባድ! ከዚያም ዏርሹን በውሃ ሊይ ፈጠረ።” 
አለ።» በአንዯኛው የ “አሌ-በይሀቂይ” ዘገባ ሊይ ዯግሞ 
«ከዚያም በዏርሹ ሊይ ሆነ! » የሚሌ ጭማሪ አሇ።1 

“ዏማእ” ወይም “ዏማ” የሚሇውን ቃሌ አንዯኛው 
የሐዱሡ አስተሊሊፊ አሌ-ኢማም የዚዴ ኢብኑ ሃሩን 
“ከርሱ ጋር ምንም ነገር የላሇበት” ሲለ እንዲብራሩት 
አት-ቲርሚዚይ አያይዘው ጠቅሰዋሌ። ይህን ትርጓሜ 
የመረጡ እንዲለ ሁለ ከዚህ የተሇየ ትርጉም 
የሰጡትም አለ።2 

ሆኖም ይህ ዘገባ ጤናማ መሆኑ ያጠራጥራሌ፤ 
ምክንያቱም ሐዱሡን ከአቡ ረዚን (ሇቂይጥ ኢብኑ 
ዒሚር) ያስተሊሇፈው የወንዴማቸው ሌጅ “ወኪዕ 
ኢብኑ ሑደስ” (አንዲንድች “ዐደስ” ይለታሌ) 
ሁኔታው ያሌተጣራ “መጅሁሌ” እንዯሆነ በርካታ 
የሐዱሥ ጠቢባን ፈርዯዋሌና።3 

ስሇሆነም ምሊሻችንን በመሰሌ አጠራጣሪ ወይም 
ዯካማ ሰነዴ ሊይ አንመሰርትም። ይብሊኝ ሇነርሱ እንጂ! 

                                                           
1 አሕመዴ (ቁጥር 16188) ፣ አት-ቲርሚዚይ (ቁጥር 3109) ፣ ኢብኑ ማጀህ 
(ቁጥር 182) ፣ አሌ-በይሀቂይ - “አሌ-አስማኡ ወስ-ሲፋት” ቁጥር 801 እና 864 
እና ላልችም ዘግበውታሌ። 
2 ሇምሳላ፦ “አሌ-አስማኡ ወስ-ሲፋት” ከቁጥር 864 ቀጥል፣ “አሌ-ተምሂዴ” ጥራዝ 
7 ገፅ 138፣ እንዱሁም “አን-ኒሃየቱ ፊ ገሪቢ’ሌ-ሐዱሥ” ጥራዝ 3 ገፅ 304 
ይመሌከቱ። 
3 ሇምሳላ፦ “ተህዚቡ’ት-ተህዚብ” የተሰኘውን የኢብኑ ሐጀር መፅሀፍ ጥራዝ 11 ገፅ 
131 ይመሌከቱ። 
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ሁለተኛው መንገድ  

የሙግቱ አሰካክ ሊይ ያነጣጠረ ዝርዝር ምሊሽ 

« “አሊህ በዏርሹ ሊይ ነው!” ካሊችሁ ዏርሽን 
ከመፍጠሩ በፊት የት ነበር?!» «ዏርሽም ሆነ ላሊ ቦታ 
ሳይፈጠር የነበረ ጌታ ነው፤ እርሱ የማይቀያየር 
በመሆኑ ዛሬም እንዯያኔው ያሇ ቦታ ነው ያሇው! » 

የሚሇውን የሙግት አሰካክ በታትነን እንመርምረው፦ 

2.1 በቅድሚያ « “አሊህ በዏርሹ ሊይ ነው!” ካሊችሁ 
ዏርሽን ከመፍጠሩ በፊት የት ነበር?!» የሚሇው ቃና 
ራሱ ስህተት ነው። 

ምክንያቱም “የት” የሚሇው ጥያቄ መሌስ የሚያገኘው 
ሇገሇፃ የሚያግዝ መነሻ (reference) ሲኖር ነው! 
ሇዚህም ነው “አሊህ የት ነው?” ሲባሌ፦ “ከዏርሹ 
በሊይ፣ ከፍጥረተ-ዒሇሙ ውጭ፤... ወዘተ” የምንሇው። 
በዚህ ገሇፃ ሊይ ዏርሽን ወይም አጠቃሊይ ፍጥረተ 
አሇሙን እንዯ መነሻ በማጣቀስ የአሊህ የበሊይነትን 
አውስተናሌ። ሆኖም ዏርሽም ሆነ ላሊ ፍጡር ጭራሽ 
ባሌነበረበት ሁኔታ አሊህ የት እንዯነበር በምን ቋንቋ 
መመሇስ ይቻሊሌ? ከምንስ በሊይ ነበር ይባሊሌ? 
ሌብ ይበለ! የህሌውናው የበሊይነት (ዐለው) ከማንነቱ 
የማይነጠሌ የዝንተ አሇም መገሇጫው ነው! ዏርሹን 
ከፈጠረ በኋሊ በርሱ ሊይ መሆኑ (ኢስቲዋእ) ዯግሞ 
ይህንን የሚያጎሊ አዴራጎታዊ መገሇጫ ነው። 
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ዯግሞም ከሊይ እንዯተብራራው የማናውቀው እውነታ 
የምናውቀውን አይሽርም! 

2.2 «አሊህ ዏርሽም ሆነ ላሊ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ 
ነው! » የሚሇውን መነሻ ከመሌዕክት አንፃር ስንፈትሸው 
ዯግሞ፦ 

ይህ በመሰረቱ የውዝግብ ርዕስ አይዯሇም፤ ሆኖም 
አሊህ ከዏርሹ በሊይ ከመሆኑ እውነታ ጋር በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ የሚጋጭ ባሇመሆኑ በዚህ ሂዯት 
መጠቀሱ ምንም አይፈይዴም! 
ይህን ይበሌጥ የሚያብራራው ዯግሞ ቀጣዩ ነጥብ 
ነው፦ 

2.3 «እርሱ የማይቀያየር ጌታ ስሇሆነ...» የሚሇውን ገሇፃ 

በተመሇከተ ዯግሞ ጥቂት ነጥቦችን አብረን እንቃኝ፦ 

ሀ - በቁርኣንና በሐዱሥ የተረጋገጡትን የጌታ ባህሪያት 
በሚያጠራጥር ወይም በሚያሳቅቅ ቃሌ መግሇፅ 
እውነታውን አይቀይረውም 

ሌብ ይበለ! አሌ-ኢማም አሕመዴ (241 ዒ.ሂ) እንዱህ 
ብሇው ነበር፦     

 نُزِيُل َعْنُو ِصَفًة ِمْن ِصَفاتِِو لَشَناَعٍة ُشنَِّعْت.. .. َوََل 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [27]  

 

«የሚፀየፍ ተፀይፎ ስሊወገዘ (ብሇን) ከባህሪያቱ 
አንደንም አናስወግዴም! »1 

ሇ - “መቀየር” ፣ “መሇወጥ” እና መሰሌ ቃሊት በዚህ 
ሂዯት የሚፈሇግባቸው ፍሌስፍናዊ ይዘታቸው እንጂ 
ቋንቋዊው መሌዕክታቸው አሇመሆኑን ማወቅ የግዴ 
ይሇናሌ። 

በዚህም መሰረት የሊይኛው ሙግት ባሇቤቶች የአሊህን 
ከዏርሹ በሊይ መሆን ብቻ ሳይሆን እርሱ በሚሻ ጊዜ 
የሚፈፅማቸውን አዴራጎታዊ መገሇጫዎች በሙለ በ 
“መቀየር” እና በ “ክስተት” ስም ውዴቅ ያዯርጋለ! 

ሇምሳላ፦ በፈሇገው ጊዜ መናገሩን “‘ክስተት’ ነው!” 
በማሇት ያጣጥለታሌ፤ በቁርኣኑ እንዲፀዯቀው በእሇተ-
ቂያማህ ሇፍርዴ መምጣቱን “እንቅስቃሴ ነው...!” ሲለ 
ያስተባብለታሌ። ምክንያቱን ሲያብራሩ ዯግሞ 
«መንቀሳቀስም ሆነ አሇመንቀሳቀስ ሁሇቱም ክስተት 
ናቸው! ክስተት ዯግሞ መቀየር ነው! ፈጣሪ ዯግሞ 
አይቀየርም! » ይሊለ። 

በመሰረቱ እኛ በቁርኣንና በሐዱሥ የላለ አሻሚ 
ገሇፃዎችን በአዎንታዊም ይሁን በአፍራሽ መሌኩ 
አንጠቀምም! በቃ! በእምነታችን ሊይ የቁርኣንና 
የሐዱሥ ገሇፃን አንተሊሇፍም! እንዯ “ክስተት” እና 

                                                           
1 ኢብኑ በጥ-ጠህ - “አሌ-ኢባና” ጥራዝ 3 ገፅ 326፣ ኢብኑ ቁዲማህ - “ዘም-
ሙ’ት-ተእዊሌ” ገፅ 22 



[28]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

“መቀየር” ያለ ቃሊት እውነታን በሚጥስ መሌኩ 
ሇሚታሇመው ውጤት እንዱውለ የሚቆሇመሙና 
ከቋንቋዊ ይዘታቸው የወጡ መሌዕክቶች 
የሚታጨቁባቸው አሻሚ ገሇፃዎች ናቸውና! 

በዚህ ሊይ ዯግሞ መናገርም ይሁን መንቀሳቀስና 
አሇመንቀሳቀስ “መቀየር” መሆናቸው የነሱ ፍሌስፍናዊ 
አጠራር እንጂ ላልች ባሇ አእምሮዎች የሚስማሙበት 
እንዲሌሆነ ግሌፅ ነው! 

እንዯሚታወቀው በየትኛውም ቋንቋ አንዴ ነገር 
“ተቀየረ” የሚባሇው ከቀዴሞው ይዘቱ የተሇየ አዱስ 
መገሇጫ ሲኖረው ነው። 

ሇምሳላ፦ አንዴ ሰው በበሽታ ምክንያት ሲከሳ ወይም 
ሲጠቁር ፣ ወይም አርጅቶ ፀጉሩ ሲሸብት አሉያም 
በምቾት ሲወፍር ወይም ሲቀሊ “ተቀየረ” ይባሊሌ። 

ስነ-ምግባሩ ሲሻሻሌ ወይም ሲበሊሽም “ተቀየረ” 
ይባሊሌ። 

የአየሩ ሙቀት ከተሇመዯው በሊይ ከፍ ወይም ዝቅ 
ሲሌ እንዱሁም ምግብ ሲሻግት ወይም ጠረኑ ሲሇወጥ 
አሉያም የመጠጥ ቀሇም ይዘቱን ሲሇቅ እንዯዚሁ 
“ተቀየረ” ይባሊሌ። ወዘተ... 

በአንፃሩ ዯግሞ አንዴ ሰው መናገር ሲጀምር ወይም 
ተናግሮ ዝም ሲሌ፣ ወይም ሲቆም አሉያም ሲቀመጥ፣ 
በጥቅለ ሲንቀሳቀስና እስቅስቃሴውን ሲተው ከሌማደ 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [29]  

 

እስካሌወጣ ዴረስ “ተቀየረ” አይባሌም። በጥቅለ አንዴን 
ዴርጊት ስሇፈፀመ ብቻ ዴርጊቱ እንዯ “መቀየር” 
አይታሰብም፤ በዚህ ቃሌም አይገሇፅም!1 

በዚህ መሰረት “አሊህ አይቀያየርም!” ሲባሌ 
የህሌውናው የበሊይነት መቼም የማይሇወጥ፣ የባህሪያቱ 
ምጥቀት መቼም የማይከስም፣ ዘሌአሇማዊነቱ 
የማይቋረጥ፣ እንዯፍጡራን የጉዴሇት ክስተቶችን 
የማያስተናግዴ ፍፁም መሆኑን ሇማሳየት ከሆነ 
ትክክሇኛ መሌዕክት ይሆናሌ። 

እነዚያ ሙግተኞች ይህን የሚለት ግን ይህን ጉሌህ 
መሌዕክት ወጥነው አይዯሇም! አዎን! “ፈጣሪ 
አይቀያየርም!” ሲለ የሰማ የዋህ ሇጌትነቱ ከማይገቡ 
ጉዴሇቶችና ጠንቆች እያሊቁት ይመስሇው ይሆናሌ! 
እውነታው ግን የ “መቀየር” ን የታወቀ መሌዕክት 
በመቀየር አሊህ ስሇራሱ ያፀዯቃቸውን እውነታዎች 
እየቀየሩ፣ አዴራጊነቱንም እየገዯቡ መሆናቸው ነው! 
አዎን! በአሻሚ ገሇፃዎች ተከሌሇው በቁርኣን 
የተረጋገጡ መገሇጫዎቹን ይንዲለ! 

ሙስሉሞች እንዯ ንግግር፣ መፍጠር፣ ሇፍርደ 
መምጣት፣ ከዏርሹ ሊይ መሆን ያለ መሰሌ 
አዴራጎታዊ የጌታ መገሇጫዎችን እንዯ መቀየር 

                                                           
1 ሇተጨማሪ ማብራሪያ “ዯርኡ ተዒሩዱ’ሌ-ዏቅሉ ወን-ነቅሌ” ጥራዝ 4 ገፅ 72-75 
እንዱሁም “መጅሙዐ’ሌ-ፈታዋ” ቅፅ 6 ገፅ 249-250 ይመሌከቱ። 



[30]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

እንዯማያስቡ ግሌፅ ነው። የፍጡር አዴራጎት እንኳ 
መቀየር ካሌሆነ የአሊህ አዴራጎት ሁኔታ ጭራሽ 
በአእምሮ የማይዯረስበትና ከፍጡራን ሁኔታ እጅግ 
የተሇየና የሊቀ መሆኑ እየታወቀ እንዳት በ “መቀየር” 
ይገሇፃሌ?! 

እንዯሚታወቀው ፍጥረታት ከመፈጠራቸው በፊትና 
ከተፈጠሩ በኋሊ ያሇው ሌዩነት በቀጥታ የሚመሇከተው 
ፈጣሪን ሳይሆን ፍጡራንን ራሳቸውን ነው! የፍጡራን 
ህሌውና ካሇመኖር ወዯ መኖር በመሸጋገሩ የአዱስነት 
ክስተትን አስተናግዶሌ። አሊህ ግን ሁላም ፈጣሪ፣ 
ሁላም የሻውን አዴራጊ ከመሆን አሌተወገዯም! ያኔ 
ብቻውን የነበረ መሆኑ፣ አሁን ዯግሞ ፍጡራን 
በመኖራቸው ከነርሱ በሊይ መሆኑ የማንነት ሇውጥ 
ነውን? 

ከሊይ እንዲየነው የህሌውናው የበሊይነት (ዐለው) 
ከማንነቱ የማይነጠሌ የዝንተ አሇም መገሇጫው ነው! 
ዏርሹን ከፈጠረ በኋሊ በርሱ ሊይ መሆኑ (ኢስቲዋእ) 
ዯግሞ ይህንን የሚያጎሊ አዴራጎታዊ መገሇጫ እንጂ 
መቀየር አይዯሇም! 

ስሇሆነም የአሊህ ከዏርሹ በሊይ መሆን ከመቀየር ጋር 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚዛመዴበት መንገዴ 
የሇምና በባድ ማስፈራሪያ ፅኑ መሇኮታዊ እውነታን 
መፃረር አይቻሌም! 
ደግሞም፦ 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [31]  

 

ሐ - አሊህ የሻውን ሁለ ማዴረጉ የምለእነቱ መገሇጫ እንጂ 

ጉዴሇት ሉሆን አይችሌም! እንዱያውም አዴራጊ የሆኑ 

ነገሮች አዴራጊ ባሌሆኑት ሊይ መሰረታዊ ብሌጫ 
እንዲሊቸው የማንም አእምሮ አይክዴም! ስሇሆነም ይህንን 

ፅኑ እውነታ በአሻሚ ቃሊት መናዴ አይቻሌም! 

ታዋቂው የኢስሊም ሉቅ አሌ-ፉዯይሌ ኢብኑ ዑያዴ 
(187 ዒ.ሂ) እንዱህ ይሊለ፦     

َمَكانِِو، ِإَذا قَاَؿ َلَك َجْهِميٌّ: أَََن َأْكُفُر ِبَربٍّ يَػُزوُؿ َعْن »
 «فَػُقْل: َأََن أُْؤِمُن ِبَربٍّ يَػْفَعُل َما َيَشاءُ 

«አንዴ ጀህሚይ “እኔ ከቦታው በሚወገዴ ጌታ 
እክዲሇሁ!” ካሇህ “እኔ ዯግሞ የሻውን በሚሰራ ጌታ 
አምናሇሁ!” በሌ! »1 

እንዱሁም አሌ-ኢማም ኢስሓቅ ኢብኑ ራሀወይህ (238 
ዒ.ሂ) እና አሌ-ኢማም የሕያ ኢብኑ መዑን (233 ዒ.ሂ) 
ተመሳሳይ ንግግር አስፍረዋሌ።2  

                                                           
1አሌ-ቡኻሪይ - “ኸሌቁ አፍዒሉ’ሌ-ዑባዴ” ጥራዝ 2 ገፅ 36 ቁጥር 61፣ ኢብኑ 
በጥ-ጠህ - “አሌ-ኢባናህ” (ሶስተኛው ክፍሌ) ጥራዝ 3 ገፅ 204፣ አሌ-ሊሇካኢይ - 
“ሸርሑ ኡሱሉ’ዕቲቃዱ አህሉ’ስ-ሱን-ናህ” ጥራዝ 2 ቅፅ 3 ገፅ 452  
2 ኢብኑ በጥ-ጠህ - “አሌ-ኢባናህ” (ሶስተኛው ክፍሌ) ጥራዝ 3 ገፅ 206፣ አሌ-
ሊሇካኢይ - “ሸርሑ ኡሱሉ’ዕቲቃዱ አህሉ’ስ-ሱን-ናህ” ጥራዝ 2 ቅፅ 3 ገፅ 453፣ 
አሌ-በይሀቂይ - “አሌ-አስማኡ ወ’ስ-ሲፋት” ጥራዝ 2 ገፅ 375-376፣ አዝ-ዘሀቢይ 
- “ሲየሩ አዕሊሚ’ን-ኑበሊእ” ጥራዝ 11 ገፅ 376 



[32]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

ስሇዚህ በመሰሌ ስሌቶች ቁርኣናዊ እውነታን 
መጋፋት መረጃዎችን ከማጣመም በቀር የሚፈይዯው 
ትርፍ የሇም! 

2.4 «...አሊህ አሁንም ያሇ ቦታ ነው! » የሚሇው ገሇፃ ዯግሞ 
በሚከተለት ነጥቦች ይብራራሌ፦ 

“ቦታ” የሚሇው ቃሌ ሁሇት አይነት ግንዛቤን 
ሉያስጨብጥ የሚችሌ በመሆኑ የተፈሇገበትን 
መሌዕክት ሳናጣራ በዯፈናው ማፅዯቅ ወይም ማፋረስ 
ተገቢ አይሆንም። ስሇዚህም፦ 

ሀ- “ቦታ” በፍጥረታት ክሌሌ የተገዯበ ግኝ ስፍራ 
ከታሰበበት በርግጥ አሊህ ከፍጥረተ አሇሙ ውጭ 
ነውና በእንዱህ ያሇ “ቦታ” አይዯሇም! 

ዏርሽ የፍጥረት ክሌሌ ማብቂያ የመጨረሻው ጣሪያ 
ነውና! አሊህ ከዏርሹ በሊይ መሆኑን መናገር ዯግሞ 
ይህንን አያስገነዝብም! በተሇያዩ ቁርኣናዊና ነብያዊ 
ማስረጃዎች ሊይ “በሰማይ” መሆኑ መነገሩ ዯግሞ 
ስርወቃለ በዏረብኛ ቋንቋ ጥቅሌ ከፍታን የሚጠቁም 
በመሆኑ እንጂ አሊህ እንዯ መሊእክት በሰማያት ውስጥ 
የተገዯበ እንዯሆነ የሚያስብ አንዴም ሙስሉም የሇም! 

ሇ- ከቦታዎች ወሰን ውጭና ከፍጥረታት ክሌሌ በሊይ ያሇው 

በአንፃራዊ ይዘቱ እንዯ “ቦታ” ከታሰበ ዯግሞ ቃለን ፈርተን 

ብቻ ስፍር ቁጥር በላሊቸው መረጃዎች የተረጋገጠውን 
የበሊይነቱን አናስተባብሌም። 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [33]  

 

በየትኛውም የአሊህ፣ የመሌዕክተኛውና የቀዯምት 
ምርጥ ትውሌድች ንግግር ሊይ ጭራሽ ባሌተወሳው 
“አሊሁ መውጁደን ቢሊ መካን!” (አሊህ ያሇ ቦታ ያሇ 
ነው!) በሚሇው የኑፋቄ መፈክር ተሸብረን እንዱህ 
ቁሌጭ ያሇ ሸሪዒዊና አእምሯዊ እውነታን አንጋፋም! 

እንዱያውም ስሇ አሊህ ከሁለም ፍጡር ይበሌጥ አዋቂ 
የሆኑት መሌዕክተኛ የባሪያዪቱን አማኝነት ሇማረጋገጥ 
“አሊህ የት ነው?” ማሇታቸው ይህን እውነታ አጉሌቶ 
ያሳያሌ!1 

በዚሁ አጋጣሚ “አሊህ ያሇ ቦታ ነው!” የሚሇው 
መፈክር ከሙዕተዚሊዎች የተወረሰ መሆኑን 
ሇማረጋገጥ ከፈሇጉ “መቃሊቱ’ሌ-ኢስሊሚይ-ዪን” 
የተሰኘውን የአቡ’ሌ-ሐሰን አሌ-አሽዏሪይ መፅሐፍ 
ጥራዝ 1 ገፅ 286 ይመሌከቱ! 

«አሊህ በሁሇተኛው መሌእክት ሊይ በተብራራው "ቦታ" 
ሊይም አይዯሇም! » ካለ ዯግሞ ህሌውናውን እያፋረሱ 
ነው! 

የሚከተሇው ነጥብ ይህን ይበሌጥ ያጎሊሌ፦ 

2.5 ህሌውና ወይስ ህሉናዊ?! 

                                                           
1 ሰሒሑ ሙስሉም ቁጥር (537) ይመሌከቱ! 



[34]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

ሌብ ይበለ! የጥያቄው ውጤት የሚያመራው የፈጣሪን 
የበሊይነት ወዯ ማረጋገጥ እንጂ ወዯ ማስተባበሌ ሉሆን 
አይችሌም! 

ሇዚህም አሌ-ኢማም አሕመዴ (241 ዒ.ሂ) በፅሁፋቸው 
ያሰፈሩትን የሚከተሇውን አእምሯዊ እውነታ 
እናስተውሌ፦ 

قاؿ اْلماـ أْحد ابن حنبل: وإذا أردت أف تعلم أف 
اْلهمّي كاذٌب على هللا حْي زعم أف هللا ِف كل مكاف، 
وَل يكوف ِف مكاف دوف مكاف، فقل لو: أليس هللا كاف 
وَل شيء؟ فسيقوؿ: نعم. فقل لو: حْي خَلَق الشيَء 

َلثة خلَقو ِف نفسو أو خارًجا من نفسو؟ فإنو يصري إَل ث
 أقاويل، َلبد لو من واحد منها:

إف زعم أف هللا َخَلق اْلْلق ِف نفسو فقد كفر، حْي زعم 
 أنو خلق اْلن والشياطْي وإبليس ِف نفسو.



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [35]  

 

إف قاؿ: خلقهم خارًجا من نفسو ُث دخل فيهم، كاف 
ىذا كفرًا أيًضا حْي زعم أنو دخل ِف كل مكاف وحٍش 

 قِذر رديء.
نفسو، ُث مل يدخل فيهم،  وإف قاؿ: خلقهم خارًجا عن

 رجع عن قولو كلِّو أمجع، وىو قوؿ أىل السنة.
«ጀህሚዩ አሊህ በሁለ ቦታ እንዲሇና በአንዴ ቦታ 

ሳይኖር በላሊ እንዯማይሆን ሲሞግት በአሊህ ሊይ 
እየዋሸ መሆኑን ሇማወቅ “አሊህ ምንም ነገር ሳይኖር 
የነበረ አይዯሇምን?” በሇው! እርሱም “ነበረ!” ይሊሌ። 
“ነገሮችን በፈጠረ ጊዜ በራሱ ውስጥ ፈጠራቸው ወይስ 
ከራሱ ውጭ?” በሇው። ያኔ ወዯ ሶስት መሌሶች 
ያመራሌ፤ ከነርሱ አንደን ከመምረጥ ውጭ አማራጭ 
የሇውም፦ 

1ኛ- አሊህ ፍጡራንን በራሱ ውስጥ እንዯፈጠራቸው 
ከሞገተ በርግጥ ይከፍራሌ፤ አጋንንትን፣ 
ሰይጣናትንና ኢብሉስን በውስጡ እንዯፈጠረ 
ሞግቷሌና! 



[36]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

2ኛ- “ከራሱ ውጭ ፈጥሯቸው ከዚያም በውስጣቸው 
ገብቷሌ!” ካሇም ክህዯት ነው፤ በአፀያፊ፣ በቆሻሻና 
በተሌካሻ ቦታ ሁለ እንዯገባ ሞግቷሌና! 

3ኛ- “ከራሱ ውጭ ፈጥሯቸው ሲያበቃ በውስጣቸው 
አሌገባም!” ካሇ ዯግሞ ከመጀመሪያው ንግግሩ መለ 
በሙለ ተመሌሷሌ! ይኸኛውም የአህለ’ስ-ሱና አቋም 
ነው! »1 

ሌብ ይበለ! “አሊህ አሁን ያሇው ያኔ እንዯነበረው 
ነው!” በሚሇው ብንስማማ በሊይኛው የኢማሙ 
ማብራሪያ መሰረት ከፍጥረተ አሇሙ የቦታ ገዯብ 
ውጭ መሆኑን አረጋገጥን ማሇት ነው፤ አሊህ 
ፍጡራኑን ያስገኘው ከራሱ ውጭ እንዯሆነ ግሌፅ 
ነውና! ከውጭ ከሆነ ዯግሞ ከበሊያቸው እንጂ ከበታች 
አይሆንም! እነዚያ ሙግተኞች ግን ከፍጥረተ አሇሙ 
ውጭ መሆኑን ራሱ አይቀበለም! የኢማሙ ጥያቄ 
እጅግ ቀሊሌ ስላት ሆኖ ሳሇ የዘንዴሮ ጀህሚያዎች 
የመረጡት የሽሽት መሌስ ግን እንዯ ሚስጥረ ስሊሴ 
የተቋጠረ ነው! «በፍጥረተ አሇሙ ውስጥ አይዯሇም፤ 
ከዚያ ውጭም አይዯሇም! ከሊይም አይዯሇም፤ ከታችም 
አይዯሇም! » ይለናሌ። 

ሇመሆኑ የአሊህ ህሌውና ህሉናዊ ብቻ ነው ወይስ 
እውን? 

                                                           
1 አሕመዴ ኢብኑ ሐንበሌ - “አር-ረዴ-ደ ዏሇ’ዝ-ዘናዱቀቲ ወ’ሌ-ጀህሚይ-ያህ” ገፅ 
300-301 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [37]  

 

የቀዴሞው የአሽዏሪይ-ያህ መንገዴ እውነተኛ ጠንሳሽ 
የሆነው ኢብኑ ኩሌ-ሊብ (243 ዒ.ሂ) እንኳ ያኔ እንዱህ 
ብል ነበር፦ 

وَأْخرَُج من النظر واْلرب قوُؿ من قاؿ: َل ىو ِف العامل وَل 
خارٌج منو! فنفاه نفًيا مستوًَي؛ ْلنو لو قيل لو: صفو 

 َبلعدـ، ما قدر أف يقوَؿ فيو أكثَر منو
«ከአእምሯዊ ምሌከታም ከነጋሪት ማስረጃዎችም 
(ቁርኣንና ሐዱሥ) ይበሌጥ ያፈነገጠው ዯግሞ 
“በፍጥረተ-ዒሇሙ ውስጥም አይዯሇም፤ ውጭም 
አይዯሇም!” በማሇት (ሁሇቱንም) እኩሌ የሚያፈርሰው 
ተናጋሪ ንግግር ነው! ምክንያቱም “(አሊህን) ጭራሽ 
የማይገኝ በሆነ ኢምንትነት መገሇጫ ግሇፀው!” ቢባሌ 
ከዚህ የበሇጠ ንግግር ሉናገር አይችሌምና! »1 

አዎን! ይህ አፍራሽ ሀተታ «አሊህ የሇም! » ከሚሇው 
መሌዕክት የሚሇይበትን ይዘት የሚያብራሩበት 
አንዯበት የሊቸውም! እንዱሁ ብቻ «አሊሁ መውጁደን 
ቢሊ ከይፍ! » ማሇትም፦ «አሊህ ያሇ ሁኔታ የሚገኝ 
ነው! » ወዯሚሌ መፈክር ይጣዯፋለ! ያ የማይፈታ 
ትንግርታቸው የሚያሳዴረውን አለታዊ እንዴምታ 
                                                           
1 “በያኑ ተሌቢሲ’ሌ-ጀህሚይ-ያህ” ጥራዝ 1ገፅ 44፣ “ዯርኡ ተዒሩዱ’ሌ-ዏቅሉ ወን-
ነቅሌ” ጥራዝ 6/119) (-ከኢብኑ ፉረክ እንዲተሊሇፉት) 



[38]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

ሇማሇዘብ የመረጡት መሸሻ ይህ ነው። ይህን ንግግር 
አስመሌክቶ ሶስት ነጥቦችን ሇማንሳት እወዲሇሁ፦ 

1ኛ- ማንኛውም ነገር የራሱ የሆነ ሁኔታ ሳይኖረው 
ገሀዲዊ ግኝት ሉኖረው አይችሌም፤ ሉታሰብ ይችሌ 
ይሆናሌ፤ እውን ግን አይሆንም! 

ሇዚህም ነው ከጥንት ጀምሮ የኢስሊም ሉቃውንት ስሇ 
አሊህና መገሇጫዎቹ ሁኔታ “እንዳት” (ከይፍ) እያለ 
መጠየቅን ያወገዙት ስሇ ጉዲዩ ስሊሌተነገረንና 
አእምሯችንም ስሇማይዯርስበት እንጂ “አሊህ ያሇ 
ሁኔታ ያሇ ነው!” በሚሌ መነሻ አይዯሇም! 

ሇምሳላ አሌ-ኢማም ዏብደ’ሌ-ዏዚዝ አሌ-ማጀሹን (164 
ዒ.ሂ) የአሊህን ባህሪያት ስሇሚያስተባብለት 
ጀህሚያዎች በሰጡት ምሊሽ ሊይ የተናገሩትን 
እንዯምሳላ እንይ፦   

َا يُػَقاُؿ: َكْيَف َكاَف؟،  ِلَمْن ملَْ َيُكْن َمرًَّة ُُثَّ َكاَف، فََأمَّا َوِإَّنَّ
الَِّذي ََل َُيُوُؿ، َوََل يَػُزوُؿ، َوملَْ يَػَزْؿ، َولَْيَس َلُو ِمْثٌل، فَِإنَُّو ََل 

 يَػْعَلُم َكْيَف ُىَو ِإَلَّ ُىوَ 
 ያሌነበረ ጊዜ አንዴ እኮ የሚባሇው ”?ሆነ እንዳት« “
 የማይሇወጠው፣ ጭራሽ! ነው ነገር ስሇሆነ ከዚያ ሆኖ



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [39]  

 

 ግን የላሇው አምሳያ የነበረውና ሁላም የማይወገዯው፣
1» !የሇም የሚያውቅ በቀር ከርሱ እንዲሇ እንዳት እርሱ 

 ከርሱ እንዲሇ እንዳት“ ሳይሆን ”የሇውም ሁኔታ አሊህ“
ይሰመርበት። ማሇታቸው ”!የሇም የሚያውቅ በቀር 

2ኛ- በቁርኣንና በሐዱሥ የተረጋገጡ የጌታ ባህሪያትን 
በጥቅለ ማፅዯቅ ሁኔታቸውን ከመግሇፅ 
አይመዯብም፤ ያ ላሊ ይሄ ላሊ! ያስተውለ! 
ስሇባህሪያቱ ዝርዝር ይዘትና ሁኔታ መናገርን 
ያወገዙት የአበው ሉቃውንት ራሳቸው እነዚያን 
ባህሪያት ያፀዴቁ እንዯነበር፤ ብልም የማያፀዴቁትን 
ሁለ አጥብቀው ይኮንኑ እንዯነበር የጥንቶቹ 
መዛግብት በሙለ ይመሰክራለ! 

3ኛ -አሌ-ኢማም ኢብኑ ዏብዱ’ሌ-በር (463 ዒ.ሂ) 
ሇመሰሌ ውዥንብር መሌስ ሲሰጡ እንዱህ ይሊለ፦     

فِإْف قَاَؿ: ِإنَُّو ََل َيُكوُف ُمْسَتِوًَي َعَلى َمَكاٍف ِإَلَّ َمْقُروًَن 
َِبلتَّْكِييِف، ِقيَل: َقْد َيُكوُف اَِلْسِتَواُء َواِجًبا َوالتَّْكِييُف 
ُمْرَتِفٌع، َولَْيَس َرْفُع التَّْكِييِف يُوِجُب َرْفَع اَِلْسِتَواِء، َوَلْو َلِزـَ 

ِييُف ِف اْْلََزِؿ؛ ِْلَنَُّو ََل َيُكوُف َكاِئٌن ِف ََل َىَذا َلِزـَ التَّكْ 
                                                           
1 ኢብኑ በጥ-ጠህ - “አሌ-ኢባነህ” (ሶስተኛው ክፍሌ) ጥራዝ 3 ገፅ 64፣ አዝ-
ዘሀቢይ “አሌ-ዐለዉ ሉሌ-ዏሉይ-ዪ’ሌ-ገፍ-ፋር” ገፅ 141 ቁጥር 386 



[40]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

َنا َأفَّ  َمَكاٍف ِإَلَّ َمْقُروًَن َِبلتَّْكِييِف، َوَقْد َعقْلَنا َوأَْدرَْكَنا ِِبََواسِّ
لََنا أَْرَواًحا ِف أَْبَدانَِنا َوََل نَػْعَلُم َكْيِفيََّة َذِلَك، َولَْيَس َجْهلَُنا 

ْرَواِح يُوِجُب َأْف لَْيَس لََنا أَْرَواٌح! وََكَذِلَك لَْيَس ِبَكْيِفيَِّة اْْلَ 
 َجْهلَُنا ِبَكْيِفيَّة "َعَلى َعْرِشِو" يُوِجُب أَنَُّو لَْيَس َعَلى َعْرِشوِ 

« “(አሊህ) ሁኔታው አብሮ ሳይገሇፅ በ ‘ቦታ’ ሊይ 
መሆን አይችሌም!” ካሇ እንዱህ ይባሊሌ፦ 

“ስሇሁኔታው ጭራሽ የማይወሳ ሆኖ እያሇ ‘ኢስቲዋእ’ 
(በዏርሹ ሊይ መሆኑ) የፀና ይሆናሌ! ስሇሁኔታው 
አሇመወሳቱ የ ‘ኢስቲዋእ’ መሻርን አያስከትሌም! ይህ 
የግዴ ቢሆን ኖሮ ዝንተ አሇሙን (ፍጡራን ገና 
ሳይኖሩ በፊት) ስሇ ነበረበት ሁኔታ ማውሳትን 
ያስከትሌ ነበር! ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ሁኔታ 
ሳይኖረው ያሇ ቦታም ሉኖር አይችሌምና! መቼም 
በሰውነታችን ሩሕ (ነፍስ) እንዲሇን ተገንዝበናሌ፤ 
በህዋሳችንም ዯርሰንበታሌ! ስሇ ሁኔታዋ ግን 
አናውቅም! ስሇ ሩሓችን ሁኔታ አሇማወቃችን ግን ሩሕ 
እንዯላሇን አያመሇክትም! ሌክ እንዱሁ (አሊህ) በዏርሹ 
ሊይ የሆነበትን ሁኔታ አሇማወቃችን በዏርሹ ሊይ 
አሇመሆኑን አያመሇክትም!” »1 

                                                           
1 ኢብኑ ዏብዱ’ሌ-በር - “አት-ተምሂዴ” ጥራዝ 7 ገፅ 137 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [41]  

 

በመጨረሻም ከሊይኛው ጥያቄ ጋር ተያይዞ የሚነሳ 
አንዴ የተሇመዯ መፈክር አሇ፦ «አሊህ ዏርሽ ወይም ላሊ 
ቦታ አያስፈሌገውም! » 

ይህን አስመሌክቶ ሁሇት መሌሶችን ብቻ እንጥቀስ፦ 

 ሀ - አሊህ ከዏርሹ በሊይ የሆነው ቦታ ስሇሚያስፈሌገው 
እንዯሆነ የሞገተ አንዴም ሙስሉም ሳይኖር ይህንን 
ክርክር ማንሳት ከንቱ ነው፤ ከርዕሱ የወጣም ዛዛታ 
ነው! 

አሊህ ከማንኛውም ፍጡር ምንም አይነት እርዲታ 
የማይፈሌግ ተብቃቂ ጌታ ነው! ዏርሽን፣ ሰማያትንና 
ምዴርን እንዱሁም መሊ ፍጡራንን በወሰን-የሇሽ 
ችልታው የሚቆጣጠረውና የሚያስተናብረው ማን 
ሆነና?! ያሇ እርሱ እርዲታ የትኛውም ፍጡር ሉኖርም 
ሆነ ሉቆም መች ይችሌና?! ሃያለ አምሊካችን ሌቅናና 
ጥራት የተገባው ነው!    

تِ  ِسكُ ٱَّللََّ ميُ  ِإفَّ  { وََٰ  زَالََتا َولَِئن تَػُزوََل  َأف َوٱَْلرضَ  ٱلسَّمََٰ
 َغُفورا َحِليًما َكافَ  ۥِإنَّوُ  ۦ  ۚٓبَعِدهِ  مِّن َأَحد ِمن أَمَسَكُهَما ِإف
 [14سورة فاطر ]}

 



[42]  አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ! 
 

 

«አሊህ ሰማያትንና ምዴርን እንዲይወገደ 
ይይዛቸዋሌ፤ ቢወገደ ከርሱ ላሊ አንዴም የሚይዛቸው 
የሇም! እነሆ እርሱ ሁላም ታጋሽ መሀሪ ነውና።»1 

ግን ይህ የሚያሳየው ጀህሚያዎችና ተከታዮቻቸው 
በቁርኣንና በሱን-ናህ የተረጋገጡትን የጌታ ባህሪያት 
መሌዕክት እንዱቆሇምሙ ያዯረጋቸው ቀዴሞውኑ 
የመረጃዎቹን መሌዕክት የተረደት የፍጡራን 
ባህሪያትን በሚረደበት ይዘት መሆኑን ነው! 

ሇምሳላ፦ አሊህ በዏርሹ ሊይ መሆኑን የሚያረጋግጡ 
ማስረጃዎችን ሲሰሙ የሚገነዘቡት መሌዕክት አንዴ 
ፍጡር በላሊ ነገር ሊይ መሆኑን በሚገነዘቡበት ይዘት 
ስሇሆነ “አሊህ ከዏርሽ በሊይ ከሆነ ሇርሱ ዏርሽ 
ያስፈሌገዋሌ ማሇት ነው! ዏርሽ ይሸከመዋሌ ማሇት 
ነው! ...ወዘተ” በሚሌ ፈሉጥ የበሊይነት መገሇጫውን 
ወዯማፋረስ አቀኑ! አዎን! እነርሱ ናቸው አመሳሳዮቹ! 
ቀዴሞውኑ ይህን የፍጡር መገሇጫ ከማስረጃዎቹ 
የሚረዲው ህሉናው በማመሳሰሌ አባዜ የተበከሇ ብቻ 
ነውና! 

ይህንና ላልች ትክክሇኛ መገሇጫዎቹን ያሇ ምንም 
አጉሌ ፈሉጥ ሇጌታ ማንነት በሚገባው መሌኩ 
የሚያፀዴቁት ላልች ሙስሉሞች ግን አሊህ ከእንዯዚህ 
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አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [43]  

 

አይነት ጉዴሇት የጠራ መሆኑን አስቀዴመው 
ስሇሚያምኑ መረጃዎቹን ማጣመም አሊስፈሇጋቸውም! 

 ሇ - አሊህ በጥበቡ የሚፈፅማቸውን አዴራጎቶች በእንዱህ 
ያሇ ሰንካሊ መነሻ መጋፈጥ አያስኬዴም! 

አሊህ ማንኛውንም ነገር በአንዴ ቃሌ በቅፅበት 
ማከናወን የሚችሌ ሃያሌ ጌታ ከመሆኑ ጋር በጥበቡ 
ሰማያትንና ምዴርን በስዴስት ቀናት ፈጥሯሌ። ታዱያ 
እርሱ ምንም የሚሳነው ባሇመሆኑ ብቻ የስዴስት 
ቀናቱን እውነታ እናስተባብሊሇን?! 

እንዱሁም አሊህ የማንም እገዛ ሳያስፈሌገው ሁለን 
ማከናወን የሚችሌ ከመሆኑ ጋር የተሇያዩ የፍጥረተ 
አሇም ክንውኖችን በርሱ ፈቃዴ የሚያስተናብሩ 
መሊእክትን ፈጥሯሌ። ታዱያ እርሱ እገዛ 
የሚያስፈሌገው ባሇመሆኑ የመሊኢካን ህሌውና 
እንክዲሇን?! 

ሇእንዱህ አይነት ጥያቄ በር ከተከፈተ በአንፃሩ ዯግሞ 
ማብቂያ የላሊቸው ምሳላዎችም ይዥጎዯጎዲለ! 

ያሳለፍናቸውን ነጥቦች በአጭሩ እንከልሳቸው 
 

ጥቅሌ ምሊሾቹ አምስት ሲሆኑ እነርሱም እንዯሚከተሇው 
ይቀርባለ፦ 
1- የአሊህ የበሊይነት በፅኑ ማስረጃዎች የተረጋገጠ 
በመሆኑ ጥያቄን አያስተናግዴም! 
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2- በአንፃሩ ዯግሞ ይህ ሙግት በየትኛውም መረጃ 
ሊይ አይገኝም! 
3- መሰሌ ጥያቄዎችን ማንሳት የተወገዘ ፈጠራ ነው! 
4- ተውሒዴ በንፅፅራዊ አመክንዮ አይሇካም! 
5- ያሊወቅነው እውነታ ያወቅነውን አይሽርም! 
 

ዝርዝር ምሊሾቹ ዯግሞ ባጭሩ የሚከተለት ነበሩ፦ 
1- «ቅዴሚያ የት ነበር?!» የሚሇው ቃና ራሱ ስህተት 
ነው! ምንም ባሌነበረበት ከምን በሊይ ነበር ይባሊሌ?! 

2- «ዏርሽም ሆነ ላሊ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ ነው! 
» የሚሇው ዯግሞ ከዏርሹ በሊይ ከመሆኑ ጋር 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አይጋጭም! 

3- «...የማይቀያየር ጌታ ስሇሆነ...» የሚሇው ዯግሞ 
የማሸማቀቂያ ስሌት እንዯሆነና ከዏርሹ በሊይ መሆኑ 
በየትኛውም ቋንቋ "መቀየር" ተብል እንዯማይጠራ፣ 
ያንንም የሚያስገነዝብ እንዲሌሆነ ተብራርቷሌ። 

4- «አሁንም እንዯያኔው ያሇ ቦታ ነው...» የሚሇው 
አሻሚ ቃሌ ዯግሞ "ቦታ" የፍጡራን ክሌሌ ውስጥ ያሇ 
ግኝ ስፍራ ከታሰበበት ያስማማናሌ፤ ከቦታዎች ክሌሌ 
ውጭ ያሇው በአንፃራዊ ገሇፃ "ቦታ" ከተሰኘ ዯግሞ 
ቃለን ፈርተን የበሊይነቱን አናስተባብሌም! 

5- የአሊህ ህሌውና እውን መሆኑን ካመኑ ፍጡራኑን 
ያስገኘው ከራሱ ውጭ ነውና ሁላም ከበሊያቸው እንጂ 
ከበታች እንዯማይሆን ሉያረጋግጡ የግዴ ይሊሌ! 



አንድ ጥያቄና አስር መሌሶቹ!              [45]  

 

በመጨረሻም "አሊህ ቦታ አያስፈሌገውም!" የሚሇው 
ነጥብ ውዝግብ የላሇበት መሆኑንና በዏርሹ ሊይ መሆኑ 
መገሇፁም ይህንን መሰሌ ጉዴሇት የሚያስገነዝብ 
እንዲሌሆነ በምሳላዎች ቃኝተናሌ! 

ሇጊዜው ጨርሻሇሁ!     


