( اﻟﺤﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎﺗﮫ0) أﺳﻤﺎء ﷲ
আ�াহ্র (0) সুমহান নাম ও গুণাবলী িবষেয় আহলুছ্ ছু�াহ্
ওয়াল জামা‘আেতর ‘আ�ীদাহ্- িব�াস, নীিত ও আদশর্

সংকলক: শাইখ আবূ ছা 'আদা হা�াদ িব�াহ c

ই-বুক
কিপরাইটঃ- এেসা দব্ীন িশিখ পর্কাশনী
িবনামূেলয্ িবতরেণর জনয্ অনলাইেন পর্কািশত
পর্থম সংস্করণ
দর্ষ্টবয্ঃ- বইিট এেসা দব্ীন িশিখ পাবিলেকশন (www.eshodinshikhi.com) এর একিট অনলাইন পর্কাশনা।
িবেশষভােব িডজাইন ও িবনয্াস কের এিট পাঠকেদর জনয্ িফর্ অনলাইেন রাখা হেলা। েকানরূপ পিরবতর্নপিরবধর্ন বয্তীত অিবকল বইিট বয্বসা বা মুনাফা অজর্েনর উেদ্দেশয্ নয় বরং শুধুমাতর্ দব্ীন পর্চােরর উেদ্দেশয্
েকউ ইেচ্ছ করেল িপর্ন্ট, ফেটাকিপ কের িকংবা ইেলকটর্িনক মাধয্েম কতৃর্পেক্ষর অনুমিত বয্তীত পর্চার
করেত পারেবন। এই বই েথেক উদ্ধৃিত িদেত চাইেল অবশয্ই সূতর্িট উেল্লখ করেবন।
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t
আহ্লুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর ইমামগণ সকেলই এ িবষেয় একমত েয, েকব্ারআেন কারীম এবং
রাছূলুল্লাহ 1 এর িবশুদ্ধ ছুন্নাহ্েত আল্লাহ্র েয সকল সুন্দর নাম েযভােব বিণর্ত রেয়েছ, েকবলমাতর্
েসগুেলােক েসভােবই আল্লাহ্র নাম বেল িবশব্াস ও সব্ীকার করেত হেব। তােত েকানরূপ সংেযাজন,
িবেয়াজন, পিরবতর্ন িকংবা পিরবধর্ন করা যােব না। েকননা আল্লাহ্র নামসমূহ হেলা আম্ের তাওকব্ীফী তথা
সম্পূণর্রূেপ শারী‘য়াত কতৃর্ক সুিনধর্ািরত িবষয়। তাই তােত মানুেষর িনজসব্ জ্ঞান-বুিদ্ধর েকান স্থান বা
অবকাশ েনই। ইমাম নাওয়াওয়ী o বেলেছন:১

.ح
ٍ حي
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َ ل
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َّ ق إ
ُ طَل
ْ ال ُت
َ هلل َتَعاَلى َتْوِقيِفَّيٌة
َِّ سَماُء ا
ْ َأ

অথর্- আল্লাহ্র নামসমূহ হেলা তাওকব্ীফী তথা শারী‘আহ্ কতৃক সুিনধর্ািরত, তাই িবশুদ্ধ দালীল-পর্মাণ ছাড়া
েকান িকছুেক আল্লাহ্র নাম বলা যােব না।

২

অতএব, মানবীয় জ্ঞান বুিদ্ধ দব্ারা আল্লাহ্র নাম িনধর্ারেণর েকান অবকাশ েনই। (অথর্াৎ মহান আল্লাহ্র নাম
িনধর্ারেণর েক্ষেতর্ মনুষয্ জ্ঞান বা বুিদ্ধ চচর্ার েকান অবকাশ েনই) েকননা, আল্লাহ্র সুমহান সত্তার জনয্
যেথাপেযাগী নাম কী হেত পাের, িতিন (আল্লাহ 0) কী সব পিরপূণর্ সুমহান ও সবর্সুন্দর গুণাবলীর
অিধকারী, তা শুধু মানবীয় িবেবক-বুিদ্ধ দব্ারা জানা ও িনধর্ারণ করা আেদৗ সম্ভবপর নয়।
এ কারেণই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সব্ীকার ও অসব্ীকার িবষেয় আহলুছ্ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আত
পিরপূণর্রূেপ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত বিণর্ত সুস্পষ্ট দালীেলর উপর িনভর্র কেরন। তারা েকবল েসইসব নাম ও
গুণেকই আল্লাহ্র মহান নাম ও গুণ বেল িবশব্াস ও সব্ীকার কেরন, েয সব নােম ও গুেণ েকব্ারআেন কারীেম
আল্লাহ 0 িনেজেক আখয্ািয়ত কেরেছন িকংবা রাছূলূল্লাহ 1 সব্ীয় ছুন্নাহ্েত আল্লাহ্র (0) েয সব নাম
ও গুণাবলী বণর্না কেরেছন। েযমন, ইমাম আহ্মাদ o বেলেছন:- “আল্লাহ্েক েকবল ঐ সকল নােম ও
গুেণ আখয্ািয়ত করা যােব েয সকল নাম বা গুেণ িতিন িনেজেক িকংবা তাঁর রাছূল তাঁেক আখয্ািয়ত
কেরেছন, এ িবষেয় েকান অবস্থােতই আমরা েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েক অিতকর্ম করব না”।

১. ١٨٨/٧ -شرح النووي
২. শারহুন্ নাওয়াওয়ী- ৭/১৮৮
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আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পেকর্ এরূপ আেরা অেনক বক্তবয্ ‘উলামােয় িকরাম েথেক বিণর্ত রেয়েছ।
তােদর সকেলর বক্তবয্ েথেক একথা সুস্পষ্টভােব পর্মািণত হয় েয, আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর
‘আকব্ীদাহ্ হেলা:- আল্লাহ্র সবর্সুন্দর সুমহান নামগুেলা হেলা তাওকব্ীফী বা শারী‘আত কতৃর্ক সুিনধর্ািরত।
তাই েকান শব্দ বা বাকয্েক আল্লাহ্র নাম বেল আখয্ািয়ত করেত হেল অবশয্ই েকব্ারআন বা সাহীহ্ ছুন্নাহ্র
সুষ্পষ্ট দালীল থাকেত হেব এবং েসই দালীেল ঐ নামিট হুবহু শেব্দ অবশয্ই বিণর্ত থাকেত হেব।
আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত বিণর্ত েনই িকংবা েকব্ারআন ও সাহীহ্ ছুন্নাহ্েত
আল্লাহ্ 7 িনেজেক েযসব নাম বা গুেণ আখয্ািয়ত কেরনিন অথবা েযসব নাম বা গুণ েথেক িতিন
িনেজেক মুক্ত ও পিবতর্ েরেখেছন, এমন েকান নাম বা গুণ তারা আল্লাহ্র জেনয্ িনধর্ারণ কেরন না, বরং এর
িঠক িবপরীত পিরপূণর্ মহত্তম গুণিট আল্লাহ্র জনয্ সাবয্স্ত কেরন। েকননা সেবর্াচ্চ সম্মান ও মযর্াদার
অিধকারী সুমহান আল্লাহ 0, িতিন িনেজেক েযসব নােম আখয্ািয়ত কেরনিন এমন েকান নােম তাঁেক
নামকরণ করা- এ কাজিট মূলতঃ সিঠক দালীল-পর্মাণ ছাড়া না েজেন আল্লাহ 0 সম্পেকর্ েকান িকছু
বলার শািমল। আর এিট অতয্ন্ত জঘনয্ একিট পাপ। আল্লাহ 7 এরূপ কাজ তার বান্দাহ্র জনয্ হারাম
কের িদেয়েছন। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩
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অথর্াৎ- এবং েয িবষেয় েতামার েকান জ্ঞান েনই েস িবষেয়র িপছেন চেলা না। িনশ্চয় কণর্, চক্ষু এবং অন্তর
এেদর পর্েতয্েকই িজজ্ঞািসত হেব।

৪

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:طاًنا َوَأن َتُقوُلوْا
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অথর্াৎ- আপিন বলুন! আমার পালনকতর্া িনিষদ্ধ কের িদেয়েছন পর্কাশয্-অপর্কাশয্ অশ্লীলতা, পাপ কাজ,
অনয্ায় িবেদর্াহ এবং আল্লাহ্র সােথ এমন িকছুেক অংশীদার করােক, যার পেক্ষ আল্লাহ েকান দালীল-পর্মাণ
অবতীণর্ কেরনিন, আর আল্লাহ্র পর্িত এমন কথা আেরাপ করা, েয সমব্েন্ধ েতামােদর েকান জ্ঞান েনই।

৬

৩. ٣٦ -سورة اإلسراء
৪. ছূরা আল ইছ্রা- ৩৬
৫. ٣٣ -سورة األعراف
৬. ছূরা আল আ‘রাফ- ৩৩
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তাইেতা ইমাম ছুয়ূতী o বেলেছন:৭
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অথর্- েজেন রাখুন, আল্লাহ্র নামসমূহ হেলা তাওকব্ীফী। এর অথর্ হেলা- শারী‘য়ােতর অনুমিত েনই এমন
েকান নামেক আল্লাহ্র নাম বলা যােব না, যিদও এর সমাথর্ক েকান নাম শারী‘য়ােত (েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত)
আল্লাহ্র নাম বেল অিভিহত ও িনধর্ািরত হেয় থােক।

৮

েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত েয সব নাম বা গুণ আল্লাহ্র জেনয্ সব্ীকার বা অসব্ীকার েকানটাই করা হয়িন, এ
ধরেণর নাম বা গুেণর িবষেয় আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ িনরব ও িনশ্চুপ থােকন; এগুেলােক তারা
সব্ীকার কেরন না বা অসব্ীকারও কেরন না। তেব তারা এই িবশব্াস কেরন েয, আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া
তা‘আলার এমন অেনক মহান নাম রেয়েছ েযগুেলা সমব্েন্ধ একমাতর্ আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীন ছাড়া আর
েকউ অবিহত নয়।
আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ, েকব্ারআন ও সাহীহ্ ছুন্নাহ্েত বিণর্ত আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর েকানরূপ
তাহ্রীফ (পিরবতর্ন) বা তা’ওয়ীল (পর্মাণহীন বয্াখয্া পর্দান) কেরন না িকংবা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী
সমব্েন্ধ একথাও বেলন না েয, এর অথর্ আমরা জািননা েকবল আল্লাহ তা‘আলাই জােনন। তারা (আহ্লুছ্
ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) বরং আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলীর বািহয্ক ও সুস্পষ্ট অথর্টাই গর্হণ কেরন।
তারা (আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) মহান আল্লাহ্র যাত (সত্তা) বা িসফােতর েকানরূপ আকার-আকৃিত
বা উপমা িনধর্ারণ (তাশবীহ) কেরন না। তারা এগুেলার েকানরূপ সদৃশ, সমতুলয্ বা সমকক্ষ িনধর্ারণ
(তামছীল) কেরন না, েকানরূপ ধরণ বা অবস্থা িনধর্ারণ (তাকয়ীফ) কেরন না িকংবা আল্লাহ্র সুমহান নাম
বা গুণাবলীেক বািতব্ল বা অনথর্ক সাবয্স্থ (তা‘তীল) কেরন না। তারা (আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ)
মহান আল্লাহ্র গুণাবলী, তাঁর শান-শওকেতর মুওয়ািফকব্ তথা েযভােব হওয়া তাঁর সুমহান সত্তার জনয্
সমীচীন েসভােবই আেছ বেল দৃঢ়ভােব িবশব্াস ও সব্ীকার কেরন।
আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ িবশব্াস কেরন েয, আল্লাহ্র সবর্সুন্দর সকল নাম ও সুমহান গুণাবলী সকল
পর্কার েদাষ-তর্ুিট হেত সম্পূণর্রুেপ মুক্ত ও পূতঃপিবতর্ এবং সবর্পর্কার েশর্ষ্ঠতব্ ও মহেত্তব্র গুণাবলীেত
পিরপূণর্।
৭. ٢٧٥ -شرح سنن ابن ماجة
৮. শারহু ছুনােন ইবেন মাজাহ- ২৭৫
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েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৯

অথর্াৎ- তাঁর মেতা েকান বস্তু েনই, িতিন সবর্েশর্াতা, সবর্দর্ষ্টা।

.صيُر
ِ سِميُع الَب
َّ يٌء َوُهَو ال
ْ ش
َ س َكِمْثِلِه
َ َلْي

১০

এই আয়ােত “يٌء
ْ ش
َ س َكِمْثِلِه
َ (”َلْيতাঁর মেতা েকান বস্তু েনই) একথা বেল মুমাছ্িছলাহ সম্পর্দােয়র (যারা
আল্লাহ্র নােমর ও গুণাবলীর সদৃশ বা সমকক্ষ িনধর্ারণ কের) দািব ও ধারণােক বািতব্ল সাবয্স্থ কের
পর্তয্াখয্ান করা হেয়েছ।
আর “صيُر
ِ سِميُع الَب
َّ ( ”َوُهَو الিতিন সবর্েশর্াতা, সবর্দর্ষ্টা) একথা বেল মু‘আত্িতব্লাহ সম্পর্দােয়র (যারা আল্লাহ্র
নাম বা গুণাবলীেক অসব্ীকার কের িকংবা মহান আল্লাহ্র েকান গুণ েনই বেল দািব কের) ধারণা ও দািবেক
বািতব্ল সাবয্স্ত কের পর্তয্াখয্ান করা হেয়েছ।
মূলতঃ তামছীল (আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলীর সদৃশ িনধর্ারণ করা) এবং তা‘তীল (আল্লাহ্র সুমহান
নাম ও গুণাবলীেক অসব্ীকার করা িকংবা এগুেলােক অনথর্ক সাবয্স্ত করা) এ দু’িট কাজই হেলা তাওহীদুল
আছমা ওয়াস্ িসফােতর (নাম ও গুণাবলীেত আল্লাহ্র একতব্ অক্ষুন্ন রাখার) সম্পূণর্ পিরপিন্থ কাজ।
আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ এই িবশব্াস েপাষণ কেরন েয, মহান আল্লাহ্র কমর্ ও গুণাবলী অধয্ােয়র
তুলনায় তাঁর সুমহান নােমর অধয্ায়িট অেনক েবশী সুিনিদর্ষ্ট তথা খাস।
েযমন, এ সম্পেকর্ শাইখ ‘উছাইমীন o বেলেছন-‘‘মহান আল্লাহ্র কমর্ ও গুণাবলীর তুলনায় তাঁর
সুমহান নামগুেলা অেনক েবিশ সুিনিদর্ষ্ট। অথর্াৎ আল্লাহ্র কমর্ ও গুণাবলীর িবষয়িট যত বয্াপক, আল্লাহ্র
নােমর িবষয়িট তত বয্াপক নয়। তাই েকব্ারআেন কারীম ও রাছূলুল্লাহ 1 এর সাহীহ্ ছুন্নাহ্েত বিণর্ত
আল্লাহ্র (0) েকান গুণ বা কেমর্র উপর িভিত্ত কের আল্লাহ্র েকান নাম িনধর্াণ করা যােব না। পক্ষান্তের
আল্লাহ্র (0) েকান নােমর িভিত্তেত তাঁর কমর্ বা গুণ িনধর্ারণ করা যােব”।
েযমন- আল্লাহ্র একিট নাম হেলা “আর্ রাহমান” (পরম দয়ালু বা েমেহরবান), এই নােমর িভিত্তেত “রাহ্
মাত” গুণিট আল্লাহ্র জেনয্ িনধর্ারণ করা যােব অথর্াৎ বলা যােব েয, রাহ্মাত হেলা আল্লাহ্র একিট সুমহান
গুণ। এমিনভােব এই নােমর িভিত্তেত “রাহ্ম বা দয়া করা” এ কাজিট আল্লাহ্র জেনয্ িনধর্ারণ করা যােব,

৯. ١١ -سورة الشورى
১০. ছূরা আশ্শুরা- ১১
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অথর্াৎ এ কথা বলা যােব েয, আল্লাহ 0 করুণা ও দয়া কেরন, দয়া বা করুণা করা; এিট তাঁর কাজ।
অপরপেক্ষ১১

অথর্াৎ- অতঃপর যারা অপরাধ কেরিছল আিম তােদরেক শািস্ত িদেয়িছলাম।

.جَرُموا
ْ ن َأ
َ ن اَّلِذي
َ َفانَتَقْمَنا ِم

১২

৩১

.صًّفا
َ صًّفا
َ ك
ُ ك َواْلَمَل
َ جاء َرُّب
َ َو

অথর্াৎ- এবং যখন আপনার পালনকতর্া আগমন করেবন এবং িফিরশতাগণও সািরবদ্ধভােব উপিস্থত
হেবন।

১৪

উপেরাক্ত পর্থম আয়াত দব্ারা একথা পর্মািণত েয “ইনিতকব্াম” বা “শািস্ত পর্দান করা” এিট আল্লাহ্র একিট
কাজ। িকন্তু তাই বেল আল্লাহ্র নাম “মুনতািকব্ম” (শািস্ত দাতা) সাবয্স্ত করা যােব না।
আর িদব্তীয় আয়াত দব্ারা একথা পর্মািণত েয, “মাজইয়ুন” বা “আগমন করা” এিট আল্লাহ্র একিট কাজ।
িকন্তু তাই বেল আল্লাহ্র নাম “জা-য়ী” (আগমনকারী) বলা যােব না।
এমিনভােব “ ”رضاবা “সন্তুিষ্ট” , “ ”المحبةবা “ভােলাবাসা” এগুেলা আল্লাহ্র এেককিট সুমহান গুণ, িকন্তু
তাই বেল “( ”الراضيআর্ রা-িয) অথবা “( ”المحبআল মুিহবব্ু) এ বাকয্গুেলােক আল্লাহ্র নাম সাবয্স্ত করা
যােব না। েকননা শুধুমাতর্ েকব্ারআেন কারীম ও সাহীহ্ ছুন্নাহ্েত যা িকছু আল্লাহ্র নাম িহেসেব বিণর্ত হেয়েছ,
েকানরূপ পিরবতর্ন-পিরবধর্ন বয্তীত েকবল েসগুেলােকই আল্লাহ্র নাম বলা যােব, অনয্ িকছুেক নয়।
মহান আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী িবষেয় আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর িবরুদ্ধবাদী পর্ধান দলগুেলা হেলা
যথা
যথা::১) জাহ্িময়া সম্পর্দায়
সম্পর্দায়::- জাহ্ম িবন সাফওয়ােনর নােমই এই সম্পর্দােয়র নামকরণ করা হেয়েছ। এরা
আল্লাহ্র সবর্সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীেক পুেরাপুির অসব্ীকার কের।

১১. ٤٧ -سورة الروم
১২. ছূরা আর্রুম-৪৭
১৩. ٢٢ -سورة الفجر
১৪. ছূরা আল ফাজ্র-২২
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২) মু‘তািযলা সম্পর্দায়:- এই সম্পর্দােয়র পর্িতষ্ঠাতা হেলন ওয়ািসল িবন ‘আতা আল গায্যাল। তারা
আল্লাহ্র সবর্সুন্দর নামগুেলােক অথর্হীন বেল সব্ীকার কের, আর আল্লাহ্র সুমহান গুণাবলীেক পুেরাপুির
অসব্ীকার কের। তােদর ‘আকব্ীদাহ্ হেলা েয, আল্লাহ্র নাম আেছ বেট িকন্তু েসগুেলার েকান অথর্ েনই বরং
এগুেলা শুধুমাতর্ নাম সবর্সব্ নাম বা িনছ্ক িকছু শব্দ। েযমন, তােদর িবশব্াস ও দািব হেলা েয, আল্লাহ্র নাম
‘আলীম (সবর্জ্ঞানী), এটা েকবল একটা নামই, এর েকান অথর্ েনই এবং এ নােমর মেধয্ ‘ইল্ম (জ্ঞান) েয
গুণ, তা েনই। এমিনভােব আল্লাহ্র একিট নাম ছামী‘ (সবর্েশর্াতা), তেব এর েকান অথর্ েনই এবং এর মেধয্
ছাম‘উন তথা শর্বণ বা শুনার গুণ েনই। তাঁর নাম “বাসীর” (সবর্দর্ষ্টা), িকন্তু তার মেধয্ “বাসার” তথা
েদখার গুণ েনই। তাঁর নাম “কব্াদীর” (সবর্ময় ক্ষমতাবান), িকন্তু তার মেধয্ ক্ষমতার গুণ েনই ইতয্ািদ।
েমাটকথা, তােদর এরূপ দািবর অথর্ হেলা এটাই েয, আল্লাহ্র নাম ‘আলীম তেব তার েকান ‘ইল্ম বা জ্ঞান
েনই, তাঁর নাম ছামী‘(সবর্েশর্াতা) তেব তাঁর শর্বণশিক্ত েনই। তাঁর নাম “বাসীর” (সবর্দর্ষ্টা) তেব তাঁর
দৃিষ্টশিক্ত েনই। عُلًّوا َكِبيًرا
ُ ن
َ ظاِلُمو
َّ ل ال
ُ عَّما َيُقو
َ هلل
ُ َتَعاَلى? ا. (যািলমেদর এসব কথা-বাতর্া েথেক আল্লাহ 0 সম্পূণর্
মুক্ত ও পিবতর্)
মু‘তািযলারা মূলতঃ আল্লাহ্র এসব নামগুেলােকই অসব্ীকার করেত েচেয়িছল িকন্তু তেলায়ােরর ভেয় তারা
সরাসির তা করেত পােরিন। তাই তারা আল্লাহ্র সুমহান নামগুেলােক গুণহীন বা অথর্হীন বেল দািব কের,
যােত পেরাক্ষভােব আল্লাহ্র নামগুেলােক অসব্ীকার করা হেয় যায়।
৩) আশা
আশা‘‘ইরা সম্পর্দায়:- আশ‘আরী মতবােদর পর্বক্তা ইমাম আবুল হাছান আল আশ‘আরীর নামানুসাের
এই সম্পর্দােয়র নামকরণ করা হেয়েছ।
আশ‘আরী মতবাদীরা আল্লাহ্র মহান নামগুেলােক সব্ীকার কের (তেব তা পুেরাপুির আহ্েল ছুন্নাত ওয়াল
জামা‘আেতর মেতা কের নয়)। আর আল্লাহ্র 0 গুণাবলী বা িসফাত িবষেয় তারা দু’দেল িবভক্ত।
(ক) েকব্াদামা বা পূবর্বতর্ী আশ
আশ‘‘আরী মতবাদীগণ। তারা আল্লাহ্র যাবতীয় ঐিচ্ছক গুণাবলীেক (েয সব কাজ
আল্লাহ 0 যখন তাঁর ইচ্ছা হয় তখনই কের থােকন, েযমন- রাগ, সন্তুিষ্ট, আসা, যাওয়া ইতয্ািদ। এ
ধরেনর কাজ বা গুণাবলীেক আল্লাহ্র ঐিচ্ছক গুণাবলী বা ঐিচ্ছক কাজ বলা হয়।) অসব্ীকার কের।
(খ) পরবতর্ী যুেগর আশ
আশ‘‘আরী মতবাদীগণ
মতবাদীগণ।। এরা আল্লাহ্র সুমহান গুণাবলীর মধয্ হেত শুধুমাতর্ ‘ইল্ম
(জ্ঞান), েকব্াদরাত (ক্ষমতা বা শিক্ত), হায়াত (জীবন), ছাম‘উন (শর্বণ বা শর্বণ শিক্ত), “বাসার” (দৃিষ্ট বা
দশর্ন শিক্ত), ইরাদাহ্ (ইচ্ছা) এবং কালাম (কথা বলা) এই সাতিট গুণেক সিঠকভােব সব্ীকার কের। এছাড়া
অনয্ানয্ গুণাবলী বা িসফাতেক যিদও তারা সব্ীকার কের তেব েসগুেলার বািহয্ক ও সিঠক অথর্েক বাদ িদেয়
রূপক ও িভন্ন অথর্ গর্হণ কের। েযমন- তারা রাহ্মােতর বািহয্ক সিঠক অথর্েক বাদ িদেয় এর অথর্ কের
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থােক “পর্িতদান িকংবা পুরস্কার পর্দােনর ইচ্ছা”। আল ওয়াদূদ এর অথর্ কের থােক ‘‘কলয্াণ বা মঙ্গল
েপৗঁছােনার ইচ্ছা” ইতয্ািদ।
জাহ্িময়া ও মু‘তািযলা সম্পর্দায় এবং েকব্াদামা (পূবর্বতর্ী) আশ‘আরী মতবাদী, এই িতন দলই আহলুত্
তা
তা‘‘তব্ী
তব্ীল
ল তথা আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলীেক অসব্ীকার বা অনথর্ক সাবয্স্থকারী বেল গণয্। আর
পরবতর্ী যুেগর আশ‘আরী মতবাদীগণ যিদও তারা সরাসির মু‘আত্িতব্লা বা আহলুত্ তা‘তব্ীল সম্পর্দােয়র
অন্তভুর্ক্ত নয়, তেব তারা অবশয্ই আহলুত্ তাহ্রীফ তথা পিরবতর্ন ও িববতর্নকারী সম্পর্দায়। েকননা তারা
েকানরূপ সিঠক দালীল-পর্মাণ ছাড়া আল্লাহ্র নাম বা গুেণর বািহয্ক সুস্পষ্ট অথর্েক িভন্ন অথর্ িদেয়
পিরবতর্েনর মাধয্েম আল্লাহ্র েসই নাম বা গুণটােকই পেরাক্ষভােব বািতব্ল সাবয্স্ত কের থােক।
এখােন একিট কথা িবেশষভােব উেল্লখেযাগয্, আর তা হেলা এই েয, যিদও ইমাম আবুল হাছান আল
আশ‘আরী অেনক ভর্ান্ত মতবােদর উপর িছেলন, তেব িতিন তার জীবেনর েশষ িদেক পিরপূণর্রূেপ আহ্লুছ্
ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর পেথ িফের আেসন।
ইছলামী ‘আকব্ীদাহ্গত িদক িদেয় আবুল হাছান আল আশ‘আরী o এর জীবন ৩িট পযর্ােয় িছল।
পর্থম পযর্ােয় পর্ায় চিল্লশ বছর িতিন মু‘তািযলা মতবােদর একিনষ্ঠ অনুসারী িছেলন। এমনিক িতিন তােদর
ইমামও িছেলন। একদা হঠাৎ কের িতিন পেনেরা িদন েলাক চক্ষুর আড়ােল চেল যান এবং িনজ গৃেহ
অবস্থান কেরন। পেনেরা িদন পর িতিন বসরা-র জােম‘ মাছিজেদ জুমু‘আর সালােতর পর িমমব্াের দািড়েয়
বেলন:- “েহ জনগণ! আিম িবগত পেনেরা িদন আপনােদর মােঝ অনুপিস্থত (আপনােদর েথেক আড়ােল)
িছলাম। এসমেয় আিম অেনক িচন্তা-িফক্র কেরিছ িকন্ত েকানিট সতয্ েকানিট িমথয্া তা আমার কােছ
পিরষ্কার হয়িন। অতঃপর আিম আল্লাহ্র কােছ পর্াথর্না কির, িতিন েযন আমােক িহদায়াত তথা সিঠক পথ
পর্দশর্ন কেরন। এেত কের আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আমােক েয সিঠক পেথর িদশা েদন, আিম
আমার এসব পুস্তেক তা-ই িলিপবদ্ধ কেরিছ। আর আিম পূেবর্ েয সব ‘আকব্ীদাহ্-িবশব্াস েপাষণ করতাম,
েসগুেলােক েতমিন ছুঁেড় েফেল িদেয়িছ েযভােব আিম আমার এই েপাষাক খুেল ছুঁেড় েফেল িদলাম। একথা
বেলই িতিন তাঁর পরেনর জামা খুেল ছুঁেড় মােরন এবং সােথ সােথ িতিন তার সদয্ িলিখত “আললুমা‘”
“কাশফুল আছরার ওয়া হাতকুল আছরার” ইতয্ািদ পুস্তক েলাকজনেক পর্দান কেরন। এসব বই পেড়
অসংখয্ েলাক মু‘তািযলা মতবাদ পিরতয্াগ কের আবুল হাছান আশ‘আরীর অনুসৃত মতবােদর অনুসারী হেয়
যায় এবং তারা তােক ইমাম িহেসেব গর্হণ কের। আর তখন েখেকই তারা তােদর অনুসৃত এই মতবাদেক
আশ‘আরী মাযহাব বা মতবাদ বেল আখয্ািয়ত কের।
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িদব্তীয় পযর্ােয় িতিন আবূ েমাহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ছা‘য়ীদ ইবেন মুহাম্মাদ ইবেন কুলাব এর মতবাদ
অবলমব্েন আল্লাহ্র (0) েকবলমাতর্ সাতিট ‘আকব্লী তথা বুিদ্ধিভিত্তক গুণেক সব্ীকার কেরন এবং এছাড়া
অনয্ িসফাতগুেলােক অসব্ীকার কেরন। তাঁর এ অবস্থা সম্পেকর্ মাজমূ‘উল ফাতাওয়া িল ইবেন কব্ািছম গর্েন্থর
১৬ নং ভিলয়েমর ৪৭১ নং পৃষ্ঠায় শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইিময়াহ o বেলেছন: – আশ‘আরী (আবুল
হাছান আল আশ‘আরী) এবং তাঁর মেতা আেরা যারা রেয়েছ, তােদর অবস্থান হেলা বার্যােখর অবস্থােনর
মেতা; ছালােফ সািলহীেনর (p) সিঠক ‘আকব্ীদাহ আর জাহ্িময়া সম্পর্দােয়র ভর্ান্ত ‘আকব্ীদাহ্র মধয্বতর্ী
স্থেল। (অথর্াৎ বার্যােখর অবস্থান েযভােব না জান্নাত না জাহান্নাম বরং এ দু’েয়র মধয্বতর্ী স্থেল, েতমিন
তােদর অবস্থান হেলা ছালােফ সািলহীেনর (p) সিঠক ‘আকব্ীদাহ আর জাহ্িময়া সম্পর্দােয়র ভর্ান্ত
‘আকব্ীদাহ্র মধয্বতর্ী স্থেল। তারা না ছালােফ সািলহীেনর ‘আকব্ীদাহ-িবশব্াস পেরাপুির গর্হণ কেরেছ আর না
তারা জাহ্িময়া সম্পর্দােয়র ভর্ান্ত ‘আকব্ীদাহ পিরপূণর্রূেপ বজর্ন কেরেছ।)
তৃতীয় পযর্ােয় িতিন জাহিময়া ও মু‘তািযলাসহ সকল পর্কার ভর্ান্ত ‘আকব্ীদা-িবশব্াস পিরপূণর্রূেপ বজর্ন কের
ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল o এর অনুসরেণ পিরপূণর্রূেপ একিনষ্ঠভােব আহেল হাদীছ তথা আহেল
ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আেতর মাযহাব অবলমব্ন কেরন। মৃতুয্ পযর্ন্ত এই মাযহােবর (আহেল ছুন্নাত ওয়াল
জামা‘আেতর) উপরই িতিন অটল ও অিবচল িছেলন। জীবেনর এই তৃতীয় পযর্ােয় এেসই িতিন ‘‘আল
ইবানাহ ‘আন উসূিলদ্ িদয়ানাহ” নামক পর্খয্াত গর্ন্থ রচনা কেরন। (আল্লাহ 7 তাঁেক অেশষ রাহ্ম করুন)
৪) মুশািবব্হা সম্পর্দায়
সম্পর্দায়::- এই মতবােদর পর্বতর্ক হেলা িহশাম ইবনুল হাকাম আর্ রািফযী এবং বয়ান ইবেন
ছাম‘আন আততামীমী।
তারা আল্লাহ্েক (0) তাঁর সৃিষ্টর সােথ তুলনা কের, তার সদৃশ িনধর্ারণ কের এবং আল্লাহ্র সুমহান
গুণাবলীেক সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর সমজাতীয় তথা অনুরূপ বেল মেন কের। (আর একারেণই তােদরেক
মুশািবব্হা অথর্াৎ তুলনাকারী বা সাদৃশয্ িনণর্য়কারী সম্পর্দায় বলা হয়।)
অথচ আল্লাহ b অতয্ন্ত স্পষ্টভােব েঘাষণা কেরেছন েয, সৃিষ্টর সােথ তাঁর েকানরূপ সাদৃশয্ েনই,
সৃষ্টজগেত তাঁর েকান উপমা, তুলনা বা অনুরূপ িকছু েনই। েকব্ারআেন কারীেম িতিন ইরশাদ কেরেছন:৫১

অথর্াৎ- তাঁর মেতা েকান বস্তু েনই।

. يٌء
ْ ش
َ س َكِمْثِلِه
َ َلْي

১৬

১৫. ١١ -سورة الشورى
১৬. ছূরা আশ্শূরা- ১১
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৭১

অথর্াৎ- তাঁর সমতুলয্ েকউ েনই।

.حٌد
َ ن َلُه ُكُفًوا َأ
ْ َوَلْم َيُك

১৮

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৯১

অথর্াৎ- অতএব আল্লাহ্র েকান সদৃশ-সমতুলয্ সাবয্স্ত কেরা না।

.ل
َ ألْمَثا
َْ هلل ا
َِّ ضِرُبوا
ْ ال َت
َ َف

২০

আল্লাহ্র (0)) সবর্সুন্দর নাম কয়িট এবং িক িক?
আবূ হুরাইরাহ 3 হেত বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:১২

.جَّنَة
َ ل اْل
َخ
َ صاَها َد
َ ح
ْ ن َأ
ْ حًدا َم
ِ ال َوا
َّ سَما ِماَئًة ِإ
ْنا
َ سِعي
ْ سَعًة َوِت
ْ هلل ِت
ِ ن
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয়ই আল্লাহ্র এমন িনরান্নবব্ইিট তথা এক কম একশ’িট নাম রেয়েছ, েয বয্িক্ত ওগুেলা
যথাথর্ভােব গণনা করেব েস জান্নােত পর্েবশ করেব।

২২

এই হাদীছ েথেক আমরা শুধুমাতর্ এটুকুই জানেত পাির েয, আল্লাহ্র এমন িনরান্নবব্ইিট নাম রেয়েছ,
েযগুেলা যথাথর্ভােব গণনা করেল জান্নােত পর্েবশ করা যােব। িকন্তু আল্লাহ্র সুমহান নাম সমূেহর মেধয্
েকান ৯৯িট নাম গণনা করেল জান্নােত যাওয়া যােব, েস সম্পেকর্ রাছূলুল্লাহ 1 েথেক েকান বণর্না পাওয়া
যায়না, িকংবা রাছূলুল্লাহ 1 েথেক বিণর্ত েকান বণর্নায় সুিনধর্ািরতভােব ঐ ৯৯িট নােমর উেল্লখ রেয়েছ
অথবা িতিন ঐ ৯৯িট নাম িনধর্ািরত কের িদেয়েছন মেমর্ েকান বণর্না পর্মািণত েনই। জােম‘ িতরিমযী এবং
১৭. ٤ -سورة اإلخالص
১৮. ছূরা আল ইখলাস-৪
১৯. ٧٤ -سورة النحل
২০. ছূরা আন্ নাহ্ল-৭৪
২১. رواه البخاري و مسلم
২২. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
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ছুনানু ইবেন মাজাহ্-েত আল্লাহ্র ৯৯িট নােমর বণর্না সমব্িলত েয বণর্না রেয়েছ, েসটা েয রাছূলুল্লাহ 1 এর
েকান হাদীছ নয়, েস িবষয়িট মুহািদ্দছীন ও আিয়ময্ােয় িকরােমর (4) সকেলরই জানা এবং এ িবষেয়
তােদর কােরা েকান িদব্মত েনই।
উপেরাক্ত সাহীহ্ হাদীছ দব্ারা একথাও পর্মািণত হয় েয, আল্লাহ্র (0) সুমহান নােমর সংখয্া েকবলমাতর্
৯৯িট নয় বরং অেনক অেনক েবিশ। তাঁর নােমর সংখয্া কত বা িক পিরমাণ, তা একমাতর্ আল্লাহ রাবব্ুল
‘আলামীন বয্তীত আর েকউই জােনন না।
মহান আল্লাহ্র সবর্ সুন্দর নাম সমূেহর সংখয্া িনণর্য় করা িকংবা এগুেলােক গণনা করা সম্ভবপর নয়, েকননা
আল্লাহ্র এমন অেনক নাম রেয়েছ েযগুেলা একমাতর্ আল্লাহ 7 বয্িতত আর েকউ জােন না, এমনিক তাঁর
ৈনকটয্ লাভকারী েকান মালা-ইকাহ (িফিরশতাহ) বা তাঁর েপর্িরত েকান নাবী-রাছূলও জােনন না। তাইেতা
িবশুদ্ধ হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৩২

.ك
َ عْنَد
ِ ب
ِ عْلِم اْلَغْي
ِ ت ِبِه ِفي
َ سَتْأَثْر
ْ  َأِو ا،ك
َ خْلِق
َ ن
ْ حًدا ِم
َ عَّلْمُتُه َأ
َ  َأْو،ك
َ  َأْو َأْنَزْلُتُه ِفي ِكَتاِب،ك
َ س
َ ت ِبِه َنْف
َ سَّمْي
َ ك
َ سٍم ُهَو َل
ْلا
ِّ ك ِبُك
َ سَأُل
ْ َأ

অথর্- (েহ আল্লাহ্) আিম আপনার কােছ আপনার এমন পর্িতিট নােমর ওছীলাহ্ ধের পর্াথর্না করিছ, েযসকল
নােম আপিন িনেজেক আখয্ািয়ত কেরেছন, অথবা েযসকল নাম আপিন আপনার িকতােব অবতীণর্ কেরছন,
িকংবা আপনার সৃিষ্টর মধয্ হেত কাউেক িশক্ষা িদেয়েছন অথবা েযসব নাম আপিন একান্তভােব আপনার
গাইবী ‘ইলেম েরেখ িদেয়েছন।

২৪

এই হাদীছ েথেক জানা যায় েয, আল্লাহ b েযসব নােম িনেজেক আখয্ািয়ত বা নামকরণ কেরেছন,
েসইসব সবর্সুন্দর নাম সমূহ িতনভােগ িবভক্ত:(এক) আল্লাহ্ 0 তাঁর েয সকল নাম িফিরশতাহ বা অনয্ িবেশষ কােরা কােছ পর্কাশ কেরেছন এবং িশক্ষা
িদেয়েছন িকন্তু তা তাঁর িকতােব অবতীণর্ কেরনিন।
(দুই) েয সকল নাম আল্লাহ্ 7 তাঁর িকতােব অবতীণর্ কেরেছন এবং তাঁর বান্দাহ্েদরেক জািনেয়
িদেয়েছন।

২৩. رواه أحمد و الحاكم و الطبراني
২৪. মুছনাদু ইমাম আহ্মাদ, হািকম, তব্াবারানী

১১

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

(িতন) েয সকল নাম একান্তভােব িতিন তাঁর গাইবী ‘ইল্ম িহেসেব েরেখ িদেয়েছন, েযগুেলা সম্পেকর্ িতিন
কাউেক িবন্দুমাতর্ অবিহত কেরনিন। মহান আল্লাহ্র এই পর্কার নােমর পর্িত ইিঙ্গত কেরই শাফা‘আত
িবষয়ক হাদীেছ রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫২

.حٍد َقْبِلي
َ عَلى َأ
َ حُه
ْ  َلْم َيْفَت،شْيًئا
َ عَلْيِه
َ ن الَّثَناِء
ِس
ْح
ُ حاِمِدِه َو
َ ن َم
ْ ي ِم
َّ عَل
َ هلل
َُّ ح ا
ُ ُثَّم َيْفَت

অথর্- তখন আল্লাহ আমার সামেন তাঁর হাম্দ এবং চমৎকার পর্শংসাসূচক এমন িকছু আমার জনয্ উন্মুক্ত
কের েদেবন (আমােক জািনেয় েদেবন) যা আমার পূেবর্ অনয্ কােরা জনয্ উন্মুক্ত করা হয়িন (অনয্ কাউেক
জানােনা হয়িন)।

২৬

মহান আল্লাহ্র এই পর্কার নােমর পর্িত ইিঙ্গত কেরই অনয্ হাদীেছ রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭২

.ك
َ س
ِ عَلى َنْف
َ ت
َ ت َكَما َأْثَنْي
َ ك َأْن
َ عَلْي
َ صي َثَناًء
ِ ح
ْ ال ُأ
َ

অথর্- (েহ আল্লাহ!) আিম আপনার পর্শংসা গণনা করেত পািরনা (আপনার মিহমা ও পর্শংসা গণনা করার
সাধয্ আমার েনই), আপিন বরং িঠক েসভােবই পর্শংিসত েযভােব আপিন িনেজ আপনার মিহমা ও পর্শংসা
বণর্না কেরেছন।

২৮

েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত িবশদ এবং সুস্পষ্টভােব বিণর্ত ও পর্মািণত আল্লাহ্র সবর্সুন্দর সুমহান নামগুেলা হেলা
যথা:১। ( اهللআল্লাহ)। অথর্- আল্লাহ, সুিনধর্ািরত সবর্সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীর অিধকারী এক ও অিদব্তীয়
উপাসয্। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এই আয়াত৯২

অথর্াৎ- িতিনই আল্লাহ্,িযিন বয্তীত আর েকান (পর্কৃত) উপাসয্ েনই।

.ال ُهَو
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ هلل اَّلِذي
َُّ ُهَو ا

৩০

২৫. رواه البخاري
২৬. সাহীহ্ বুখারী
২৭. رواه مسلم
২৮. সাহীহ্ মুছিলম
২৯. ٢٣ -سورة الحشر
৩০. ছূরা আল হাশ্র- ২৩
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২। ن
ُ حَم
ْ ( الَّرআর্ রাহমান)। অথর্- পরম করুণাময়, অতীব েমেহরবান, যার দয়া সবর্বয্াপী ও সামিগর্ক, পরম
দয়াময়।
৩। حيُم
ِ ( الَّرআর্ রাহীম)। অথর্- অেশষ করুণা দাতা, অেশষ দয়া পর্দশর্নকারী, অতয্ন্ত দয়ালু।
এ দু’িট েয মহান আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীেনর নাম, এর পর্মাণ হেলা:- েকব্ারআেন কারীেমর এ
আয়াত১৩

.حيِم
ِ ن الَّر
ِ حم
ْ ن الَّر
َ ل ِم
ٌ  َتْنِزي.حم

অথর্াৎ- হা-মী-ম। এিট (আল েকব্ারআন) আর্রাহমান আর্রাহীেমর (পরম করুণাময়, অেশষ দয়াময়-এর)
পক্ষ হেত নািযলকৃত।

৩২

৪। ( الَمِلكআল মািলক), ( َالَمِليكআল মালীক) অথর্- মহান সমর্াট, রাজািধরাজ, শাহানশাহ, সবর্ািধপিত। َالَمِليك
আল্লাহ্র একিট সুমহান নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৩৩

অথর্াৎ- েযাগয্ আসেন সবর্ািধপিত সবর্ময় ক্ষমতার অিধকারী আল্লাহ্র সািন্নেধয্।

.ك ُمْقَتِدٍر
ٍ عْنَد َمِلي
ِ ق
ٍ صْد
ِ ِفي َمْقَعِد

৩৪

৫। س
ُ ( الُقُّدوআল েকব্াদ্দূছ)। অথর্- মিহমািনব্ত, শুিচতাপূণর্ সত্তা।
৬। سالُم
َّ ( الআছ্ ছালাম)। অথর্- শািন্ত ও িনরাপত্তার আধার, পরম পর্শািন্ত।
৭। ن
ُ ( الُمْؤِمআল মু’িমন)। অথর্- পূণর্ িনরাপত্তা দানকারী, সামিগর্ক িনরাপত্তা িবধায়ক।
৮। ن
ُ ( الُمَهْيِمআল মুহাইিমন)। অথর্- অেশষ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক-সংরক্ষক, সবর্েশর্ষ্ঠ রক্ষণােবক্ষণকারী।
৯। ( الَعِزيُزআল ‘আযীয)। অথর্- পরাকর্মশালী, পরাকর্ান্ত।

৩১. ٢-١ -سورة فصلت
৩২. ছূরা ফুস্িসলাত- ১-২
৩৩. ٥٥ -سورة القمر
৩৪. ছূরা আল কব্ামার-৫৫

১৩

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

১০। جَّباُر
َ ( الআল জাবব্ার)। অথর্- পর্বল, পর্তাপশালী।
১১। ( الُمَتَكِّبُرআল মুতাকািবব্র)। অথর্- সবর্ময় গবর্, অহঙ্কার ও েশর্ষ্ঠেতব্র দািবদার, অতীব মিহমািনব্ত, পরম
মাহাত্ময্শীল।
উপেরাক্ত আটিট নাম েয মহান আল্লাহ্ রাবব্ুল ‘আলমীেনর, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত
আয়াত৫৩

.ن
َ شِرُكو
ْ عَّما ُي
َ هلل
َِّ ن ا
َ حا
َ سْب
ُ جَّباُر اْلُمَتَكِّبُر
َ ن اْلَعِزيُز اْل
ُ ن اْلُمَهْيِم
ُ الُم اْلُمْؤِم
َس
َّ س ال
ُ ك اْلُقُّدو
ُ ال ُهَو اْلَمِل
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ هلل اَّلِذي
َُّ ُهَو ا

অথর্াৎ- িতিনই আল্লাহ্। িতিন বয্তীত েকান মা‘বূদ েনই। িতিনই রাজািধরাজ, িতিনই পিবতর্, িতিনই শািন্ত,
িতিনই পূণর্াঙ্গ িনরাপত্তা িবধায়ক, িতিনই অেশষ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক-সংরক্ষক, িতিনই পরাকর্মশালী, িতিনই
পর্বল-পর্তাপািনব্ত, িতিনই পরম মাহাত্ময্শীল। তারা যা িকছুেক অংশীদার কের আল্লাহ্ তা হেত সম্পূণর্
পূতঃপিবতর্।

৩৬

১২। ق
ُ خاِل
َ ( الআল খািলকব্), ق
ُ ال
َّ خ
َ ( الআল খাল্লাকব্)। অথর্- মহান সৃিষ্টকতর্া, মহান সর্ষ্টা, সবর্সর্ষ্টা বা সকল িকছুর
একক সৃিষ্টকতর্া। ق
ُ ال
َّ خ
َ  الএিট আল্লাহ্র একিট সুমহান নাম। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৭৩

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আপনার পালনকতর্া মহান সর্ষ্টা, মহাজ্ঞানী।

.ق اْلَعِليُم
ُ خال
َ ك ُهَو اْل
َ ن َرَّب
َّ ِإ

৩৮

১৩। ئ
ُ ( الَباِرআল বািরয়ু) অথর্- পিরকিল্পত িচতর্ বা নকশা বাস্তবায়নকারী, উদ্ভাবক, সব্ীয় পিরকিল্পত িচতর্
বা নকশা অনুযায়ী পর্াণী সৃিষ্টকারী।
১৪। صِّوُر
َ ( الُمআল মুসাওিয়র)। অথর্- রূপদাতা বা রূপদানকারী, চূড়ান্ত রূেপ রূপায়ণকারী বা চূড়ান্ত
আকার-আকৃিত পর্দানকারী, রূপকার, িচতর্ বা নকশা পর্ণয়নকারী। এ িতনিট েয আল্লাহ্র (0) নাম,এর
পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯৩

.صِّوُر
َ ئ اْلُم
ُ ق اْلَباِر
ُ خاِل
َ هلل اْل
َُّ ُهَو ا

৩৫. ٢٣ -سورة الحشر
৩৬. ছূরা আল হাশ্র-২৩
৩৭. ٨٦ -سورة الحجر
৩৮. ছূরা আল িহজ্র-৮৬

১৪
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অথর্াৎ- িতিনই আল্লাহ্, সৃিষ্টকতর্া, উদ্ভাবক, রূপদাতা।

৪০

১৫। سِميُع
َّ ( الআছ্ ছামী‘উ)। অথর্- সবর্েশর্াতা।
১৬। صيُر
ِ ( الَبআল বাসীর)। অথর্- সবর্দর্ষ্টা । এ দু’িটর পর্মাণ হেলা েকব্রাআেন কারীেমর এ আয়াত১৪

অথর্াৎ- েকান িকছুই তাঁর সদৃশ নয়, িতিন সবর্েশর্াতা, সবর্দর্ষ্টা।

.صيُر
ِ سِميُع الَب
َّ يٌء َوُهَوال
ْ ش
َ س َكِمْثِلِه
َ َلْي

৪২

১৭। ي
ُّ ( الَقِوআল কব্াওিয়য়ুয্)। অথর্- সবর্শিক্তধর, সবর্শিক্তমান। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ
আয়াত৩৪

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই েতামার রাব্ িতিনই সবর্শিক্তমান, পরাকর্মশালী।

.ي اْلَعِزيُز
ُّ ك ُهَو اْلَقِو
َ ن َرَّب
َّ ِإ

৪৪

১৮। ن
ُ ( الَمِتيআল মাতীন)। অথর্- পর্বল পরাকর্ান্ত/সুদৃঢ়। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৪

অথর্াৎ- িনশ্চয় আল্লাই েতা িরয্কব্দাতা, শিক্তর আধার, পর্বল পরাকর্ান্ত।

.ن
ُ ق ُذو اْلُقَّوِة اْلَمِتي
ُ هلل ُهَو الَّرَّزا
ََّ ن ا
َّ ِإ

৪৬

১৯। ي
ُّ ح
َ ( الআল হাইয়ুয্)। অথর্- িচরঞ্জীব, অিবনশব্র।

৩৯. ٢٤ -سورة الحشر
৪০. ছূরা আল হাশ্র- ২৪
৪১. ١١ -سورة الشورى
৪২. ছূরা আশ্শূরা-১১
৪৩. ٦٦ -سورة الهود
৪৪. ছূরা আল হুদ- ৬৬
৪৫. ٥٨ -سورة الذاريات
৪৬. ছূরা আয্যািরয়া-ত -৫৮
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২০। ( الَقُّيومআল কব্াইয়ূয্ম)। অথর্- িচরস্থায়ী, িচরন্তন, িচর-িবরাজমান, শাশব্ত-সব্পর্িতিষ্ঠত, জগেতর সকল
িকছু যার িনেদর্েশ পর্িতষ্ঠা লাভ কের। এ দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন
কারীেমর এ আয়াত৭৪

.ي اْلَقُّيوُم
ُّ ح
َ ال ُهَو اْل
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ هلل
َُّ ا

অথর্াৎ- আল্লাহ্! িতিন বয্তীত েকান উপাসয্ েনই। িতিন িচরঞ্জীব, িচর িবরাজমান, জগেতর সকল িকছুর
পর্িতষ্ঠা যার িনেদর্েশর উপর িনভর্রশীল।

৪৮

২১। ظيُم
ِ ( الَعআল ‘আযীম)। অথর্- সুমহান বা মহীয়ান। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯৪

অথর্াৎ- আর িতিনই সেবর্াচ্চ, সবর্ােপক্ষা মহীয়ান।

.ظيُم
ِ ي الَع
ُّ َوُهَو الَعِل

৫০

২২। شُكوُر
َّ ( الআশ্শাকূর), شاِكُر
َّ ( الআশ্শা-িকর)। অথর্- গুণগর্াহী/অল্প কােজ সবর্ািধক পর্িতদান পর্দানকারী।
এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:১৫

অথর্াৎ- আর আল্লাহ্ অিতশয় গুণগর্াহী, মহাজ্ঞানী।

.عِليمًا
َ شاِكرًا
َ هلل
ُ نا
َ َوَكا

৫২

২৩। حِليُم
َ ( الআল হালীম)। অথর্- সহনশীল।
এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৩৫

.حِليٌم
َ شُكوٌر
َ هلل
ُ َوا

৪৭. ٢٥٥ -سورة البقرة
৪৮. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৫৫
৪৯. ٢٥٥ -سورة البقرة
৫০. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৫৫
৫১. ١٤٧ -سورة النساء
৫২. ছূরা আন্ িনছা- ১৪৭
৫৩. ١٧ -سورة التغابن
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অথর্াৎ- আল্লাহ্ অিতশয় গুণগর্াহী ও পরম সহনশীল।

৫৪

২৪। سُع
ِ ( الَواআল ওয়ািছ‘উ)। অথর্- সবর্বয্াপী, সীমাহীন পর্শস্ততার অিধকারী।
২৫।( الَعِليُمআল ‘আলীম)। অথর্- সবর্ িবষেয় জ্ঞানবান বা সবর্জ্ঞ।
এ দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৫

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আল্লাহ্ সবর্বয্াপী, সবর্জ্ঞ।

.عِليٌم
َ سٌع
ِ هلل َوا
ََّ ن ا
َّ ِإ

৫৬

২৬। حُد
َ أل
َ ( اআল আহাদ)। অথর্- একক /অিদব্তীয়।
২৭। صَمُد
َّ ( الআস্ সামাদ)। অথর্- সম্পূণর্রূেপ অমুখােপক্ষী।
এ দু’িট েয আল্লাহ্র (b) নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৭৫

অথর্াৎ- বলুন, িতিনই আল্লাহ্, একক-অিদব্তীয়। আল্লাহ্ কারও মুখােপক্ষী নন।

.صَمُد
َّ هلل ال
َُّ  ا.حٌد
َ هلل َأ
َُّ ل ُهَو ا
ْ ُق

৫৮

২৮। ب
ُ ( الَقِريআল কব্ারীব)। অথর্- অিত িনকটবতর্ী।
২৯। ب
ُ ( الُمجيআল মুজীব)। অথর্- আেবদন গর্হণকারী, ডােক সাড়া দানকারী। এ দু’িট েয আল্লাহ্র (8)
সুমহান নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯৫

.ب
ٌ جي
ِ ب ُم
ٌ ن َرِّبي َقِري
َّ ِإ

৫৪. ছূরা আত্ তাগাবুন- ১৭
৫৫. ١١٥ -سورة البقرة
৫৬. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১১৫
৫৭. ٢-١ -سورة اإلخالص
৫৮. ছূরা আল ইখলাস- ১-২
৫৯. ٦١ -سورة الهود

১৭
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অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আমার পর্িতপালক অিত সিন্নকেট রেয়েছন এবং িতিন ডােক সাড়া দানকারী।

৬০

৩০। ( الَودوُدআল ওয়াদূদ)। অথর্- অতয্ন্ত েপর্মময়।
এিট েয আল্লাহ্র মহান নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত১৬

অথর্াৎ- এবং িতিন অিতশয় ক্ষমাশীল, অতয্ন্ত েপর্মময়।

.َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد

৬২

৩১। حميُد
َ ( الআল হামীদ)। অথর্- অিতশয় পর্শংিসত। এ দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ হেলা
েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৩৬

অথর্াৎ- আর িতিনই অিভভাবক, অিতশয় পর্শংিসত।

.حِميُد
َ ي اْل
ُّ َوُهَو اْلَوِل

৬৪

৩২। ظ
ُ حفي
َ ( الআল হাফীয), حاِفظ
َ ( َالআল হািফয)। অথর্- পরম সংরক্ষণকারী, িহফাযতকারী। পর্থমিটর পর্মাণ
হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৬

অথর্াৎ- আর আপনার পালনকতর্া সকল িকছুর সংরক্ষণকারী।

.ظ
ٌ حِفي
َ يٍء
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ ك
َ َوَرُّب

৬৬

িদব্তীয়িটর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৭৬

.ن
َ حِمي
ِ حُم الَّرا
َ ظا َوُهَو َأْر
ً حاِف
َ خْيٌر
َ هلل
َُّ َفا

৬০. ছূরা আল হুদ- ৬১
৬১. ١٤ -سورة البروج
৬২. ছূরা আল বুরূজ- ১৪
৬৩. ٢٨ -سورة الشورى
৬৪. ছূরা আশ্শূরা- ২৮
৬৫. ٢١ -سورة سبا
৬৬. ছূরা ছাবা- ২১
৬৭. ٦٤ -سورة يوسف

১৮
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অথর্াৎ- আর আল্লাহ্ই সেবর্াত্তম িহফাযাতকারী এবং িতিন েশর্ষ্ঠতম দয়ালু।

৬৮

৩৩। ( الَمجيُدআল মাজীদ)। অথর্- পরম সম্মািনত ও েগৗরবময়। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ
আয়াত৯৬

অথর্াৎ- ‘আরেশর অিধপিত, পরম সম্মািনত ও েগৗরবময়।

.جيُد
ِ ش اْلَم
ِ ُذو اْلَعْر

৭০

৩৪। ح
ُ ( الَفَّتاআল ফাত্তাহ্)। অথর্- উেন্মাচনকারী, উদঘাটনকারী, উদ্ভাসনকারী। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র
(b) এ বাণী:১৭

অথর্াৎ- আর িতিনই েশর্ষ্ট ফায়সালাকারী, সবর্জ্ঞ।

.ح اْلَعِليُم
ُ َوُهَو اْلَفَّتا

৭২

(উেল্লখয্ েয, সতয্েক সতয্ িহেসেব এবং িমথয্ােক িমথয্া িহেসেব উদঘাটন ও উদ্ভাসন কের েদয়াই হেলা
ফায়সালা)
৩৫। شهيُد
َّ ( الআশ্ শাহীদ)। অথর্- েশর্ষ্ঠ পর্তয্ক্ষদশর্ী, েশর্ষ্ঠ সাক্ষী। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৩৭

অথর্াৎ- এবং িতিন (আল্লাহ) সবর্ িবষেয় পর্তয্ক্ষদশর্ী।

.شِهيٌد
َ يٍء
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ َوُهَو

৭৪

৩৬। ق
ُ ( الَّرَّزاআর্রায্যাকব্), ( َالَراِزقআর্ রািযকব্)। অথর্- অিধক িরয্কব্দাতা, খাদয্-খাবােরর বয্বস্থাপক,
জীিবকা দানকারী বা সরবরাহকারী, আহাযর্দাতা। পর্থমিটর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৬৮. ছূরা ইউছুফ- ৬৪
৬৯. ١٥ -سورة البروج
৭০. ছূরা আল বুরূজ- ১৫
৭১. ٢٦ -سورة سبا
৭২. ছূরা ছাবা-২৬
৭৩. ٤٧ -سورة سبا
৭৪. ছূরা আছ্ ছাবা- ৪৭

১৯

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৫৭

অথর্াৎ- িনশ্চয় আল্লাহ্ই েতা একমাতর্ িরয্কব্ দাতা, িতিন পর্বল, পরাকর্ান্ত।

.ن
ُ ق ُذو اْلُقَّوِة اْلَمِتي
ُ هلل ُهَو الَّرَّزا
ََّ ن ا
َّ ِإ

৭৬

িদব্তীয়িটর পর্মাণ হেলা রাছূলুল্লাহ্ 1 এর এই হাদীছ৭৭

.سِّعُر
َ  اْلُم،ق
ُ ط الَّراِز
ُس
ِ  اْلَبا،ض
ُ ق اْلَقاِب
ُ خاِل
َ هلل ُهَو اْل
ََّ ن ا
َّ ِإ

অথর্াৎ- িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলাই হেলন জগেতর সকল িকছুর সৃিষ্টকতর্া, িনয়ন্তর্ণকারী, সম্পর্সারণকারী, িরয্
কব্ দানকারী এবং িতিনই হেলন মূলয্ িনধর্ারণকারী।

৭৮

৩৭। ب
ُ ( الَّرقيআর্রাকব্ীব)। অথর্- তীক্ষ্ণ দৃিষ্টসম্পন্ন পযর্েবক্ষক। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ
আয়াত৯৭

অথর্াৎ- আর আল্লাহ সব িকছুর উপরই তীক্ষ্ণ দৃিষ্ট রােখন।

.يٍء َرِقيًبا
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ هلل
َُّ ن ا
َ َوَكا

৮০

৩৮। ب
ُ حسي
َ ( الআল হাছীব)। অথর্- িহসাব গর্হণকারী।
এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0)এ বাণী:১৮

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আল্লাহ্ সবর্ িবষেয় িহসাব গর্হণকারী।

.سيًبا
ِح
َ يٍء
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ ن
َ هلل َكا
ََّ ن ا
َّ ِإ

৮২

৭৫. ٥٨ -سورة الذاريات
৭৬. ছূরা আয্ যািরয়াত- ৫৮
৭৭. رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجة
৭৮. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, ছুনানু আবী দাঊদ, ইবনু মাজাহ
৭৯. ٥٢ -سورة األحزاب
৮০. ছূরা আল আহ্যাব- ৫২
৮১. ٨٦ -سورة النساء
৮২. ছূরা আ◌ান্িনছা-৮৬
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৩৯। ( الَغَّفارআল গাফ্ফার), ( الَغُفوُرআল গাফূরু)। অথর্- মহাক্ষমাশীল, অিতশয় ক্ষমাশীল। এর পর্মাণ হেলা
আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৩৮

.ض َوَما َبْيَنُهَما اْلَعِزيُز اْلَغَّفاُر
ِ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ب ال
ُّ َر

অথর্াৎ- িযিন আকাশমন্ডলী, পৃিথবী এবং এগুেলার মধয্িস্থত সব িকছুর পর্িতপালক, িযিন পরাকর্মশালী,
মহাক্ষমাশীল।

৮৪

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৫৮

অথর্াৎ- এবং িতিন অিতশয় ক্ষমাশীল, েপর্মময়।

.َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد

৮৬

৪০। ف
ُ ( الَّرءوআর্ রাঊফ)। অথর্- পরম সদাশয়, পরম দয়াদর্র্। এর পর্মাণ হেলা- আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৭৮

অথর্াৎ- এবং আল্লাহ পরম সদাশয়, পরম দয়ালু।

.حيٌم
ِ ف َر
ٌ هلل َرُءو
ََّ ن ا
َّ َوَأ

৮৮

৪১। ب
ُّ ( الَّرআর্ রাবব্ু)। অথর্- পর্িতপালক, লালন-পালনকতর্া। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৯৮

অথর্াৎ- পরম দয়ালু পালনকতর্ার পক্ষ হেত তােদরেক বলা হেব ছালাম।

.حيٍم
ِ ب َر
ٍّ ن َر
ْ ال ِم
ً الٌم َقْو
َس
َ

৯০

৮৩. ٦٦ -سورة ص
৮৪. ছূরা েসায়াদ- ৬৬
৮৫. ١٤ -سورة البروج
৮৬. ছূরা আলবুরূজ- ১৪
৮৭. ٢٠ -سورة النور
৮৮. ছূরা আন্নূর- ২০
৮৯. ٥٨ -سورة يس
৯০. ছূরা ইয়া-ছীন-৫৮

২১
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৪২। ( العليআল ‘আিলয়ুয্)। على
ْ ( األআল আ‘লা)। অথর্- সুমহান, সবর্মহান, সমুচ্চ, সেবর্াচ্চ। এর পর্মাণ হেলা
েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়াত১৯

অথর্াৎ- িতিনই সেবর্াচ্চ, সবর্মহান।

.ظيُم
ِ ي اْلَع
ُّ َوُهَو اْلَعِل

৯২

অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩৯

অথর্াৎ- আপিন আপনার সুমহান পালনকতর্ার নােমর পিবতর্তা েঘাষণা করুন।

.عَلى
ْ أل
َْ ك ا
َ سَم َرِّب
ْحا
ِ سِّب
َ

৯৪

৪৩। إللُه
ِ ( اআল ইলাহ)। অথর্- উপাসয্ বা মা‘বূদ। এর পর্মাণ হেলা েকারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৯

.حيُم
ِ ن الَّر
ُ حَم
ْ ال ُهَو الَّر
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ حٌد
ِ َوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َوا

অথর্াৎ- আর েতামােদর উপাসয্ই একমাতর্ উপাসয্। িতিন ছাড়া অনয্ েকান উপাসয্ েনই। িতিন মহা
করুণাময়, পরম দয়ালু।

৯৬

৪৪। ض
ُ ( الَقاِبআল কব্ািবয)। অথর্- সব িকছুর িনয়ন্তর্ণকারী।
৪৫। ط
ُس
ِ ( الَباআল বািছতব্)। অথর্- পর্শস্তকারী/সম্পর্সারণকারী।
এ দু’িট েয মহান আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ হেলা- আনাছ 3 েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয,
রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৭৯

.سِّعُر
َ  اْلُم،ق
ُ ط الَّراِز
ُس
ِ  اْلَبا،ض
ُ ق اْلَقاِب
ُ خاِل
َ هلل ُهَو اْل
ََّ ن ا
َّ ِإ

৯১. ٢٥٥ -سورة البقرة
৯২. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৫৫
৯৩. ١ -سورة األعلى
৯৪. ছূরা আল আ‘লা- ১
৯৫. ١٦٣ -سورة البقرة
৯৬. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১৬৩

২২
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অথর্াৎ- িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলাই হেলন জগেতর সকল িকছুর সৃিষ্টকতর্া, িনয়ন্তর্ণকারী, সম্পর্সারণকারী, িরয্
কব্ দানকারী এবং িতিনই হেলন মূলয্ িনধর্ারণকারী।

৯৮

৪৬।ن
ُ ( الدَّياআদ্ দাইয়য্ান)। অথর্- যথাথর্ পর্িতফল বা পর্িতদান পর্দানকারী, কমর্ফল পর্দানকারী। এর পর্মাণ
হেলা আনাছ 3 েথেক বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৯৯

.ن
ُ  َأَنا الَّدَّيا،ك
ُ  َأَنا الَمِل:ب
َ ن َقُر
ْ سَمُعُه َم
ْ ن َبُعَد َكَما َي
ْ سَمُعُه َم
ْ ت َي
ٍ صْو
َ  َفُيَناِديِهْم ِب،هلل الِعَباَد
َُّ شُر ا
ُح
ْ َي

অথর্- আল্লাহ 7 সকল বান্দাহ্েক সমেবত করেবন, িতিন তােদরেক এমনভােব ডাক িদেবন যা
িনকটবতর্ীরা েযভােব শুনেব দূরবতর্ীরাও িঠক েতমিন শুনেত পােব। িতিন তােদরেক েডেক বলেবন- আিমই
রাজািধরাজ, আিমই যথাথর্ভােব কমর্ফল পর্দানকারী।

১০০

৪৭। شاِفي
َّ ( الআশ্ শাফী)। অথর্- আেরাগয্ দানকারী, েরাগ েথেক মুিক্ত দানকারী। এর পর্মাণ হেলা ‘আিয়শা
f হেত বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১০১

.شاِفي
َّ ت ال
َ َوَأْن

অথর্- (েহ আল্লাহ!) আপিন েরাগ েথেক মুিক্ত দান করুন, েকননা একমাতর্ আপিনই হেলন আেরাগয্
দানকারী।

১০২

৪৮।( الُمْعطيআল মু‘তব্ী)। অথর্- যথাথর্ দানকারী, পর্দানকারী।
এর পর্মাণ হেলা- মু‘আওিয়য়াহ ইবনু আবী ছুফইয়ান h েথেক বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1
ইরশাদকেরেছন:৩০১

.سُم
ِ طي َوَأَنا الَقا
ِ هلل الُمْع
َُّ ا

৯৭. رواه أحمد وأبو داؤود وابن ماجة
৯৮. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, ছুনানু আবী দাঊদ, ইবনু মাজাহ
৯৯. رواه البخاري و أحمد
১০০. সাহীহ্ বুখারী, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
১০১. رواه البخاري و مسلم
১০২. সাহীহ্ বুখারী এবং সাহীহ্ মুছিলম
১০৩. رواه البخاري

২৩
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অথর্- আল্লাহ হেলন যথাথর্ পর্দানকারী, আর আিম হলাম িবতরণকারী।

১০৪

৪৯। جَواُد
َ ( الআল জাওয়াদ)। অথর্- অিতশয় বদানয্, পরম উদার। এর পর্মাণ হেলা- ছা‘দ ইবনু আবী
ওয়াকব্কব্াস 3 েথেক বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৫০১

.جوَد
ُ ب اْل
ُّ ح
ِ جَواٌد ُي
َ هلل
َ نا
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয় আল্লাহ্ই (0) অিতশয় বদানয্, িতিন বদানয্তা-দানশীলতা পছন্দ কেরন।

১০৬

৫০। سبوح
ُّ ( الআছ্ ছুব্বূহ্)। অথর্- অিতব পূতঃপিবতর্, সম্পূণর্রূেপ পিবতর্। এর পর্মাণ হেলা- ‘আিয়শা f
হেত বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭০১

.ح
ِ الِئَكِة َوالُّرو
َ ب اْلَم
ُّ  َر،س
ٌ ح ُقُّدو
ٌ سُّبو
ُ

অথর্াৎ- সম্পূণর্রূেপ পূতঃপিবতর্, মিহমািনব্ত, িফিরশতাগেণর এবং রূেহর (িজবরাঈল 5 এর)
পালনকতর্া।

১০৮

৫১। ( المقدمআল েমাকব্ািদ্দম)। অথর্- অগর্সরকারী।
৫২। ( المؤخرআল মুআখ্িখর)। অথর্- পশ্চাদপদকারী। এ দু’িটর পর্মাণ হেলা- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আবব্াছ
h েথেক বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:ِّ عَلى ُك
ل
َ ت
َ  َوَأْن،خُر
ِّ ت اْلُمَؤ
َ ت اْلُمَقِّدُم َوَأْن
َ  َأْن،عَلُم ِبِه ِمِّني
ْ ت َأ
َ  َوَما َأْن،ت
ُ عَلْن
ْ ت َوَما َأ
ُ سَرْر
ْ  َوَما َأ،ت
ُ خْر
َّ ت َوَما َأ
ُ غِفْر ِلي َما َقَّدْم
ْ اللُهَّم ا
৯০১

.يٍء َقِديٌر
ْ ش
َ

অথর্- েহ আল্লাহ! আমার পূেবর্র ও পেরর েগাপনীয় ও পর্কাশয্ এবং আমার যত গুনাহ সম্পেকর্ আপিন
অবগত েসসকল গুনাহ ক্ষমা কের িদন। আপিনই অগর্সরকারী এবং আপিনই পশ্চাদপদকারী (অথর্াৎ আপিন
যা চান আেগ কেরন, যা চান পের কেরন) এবং আপিনই সবর্িবষেয় সবর্ময় ক্ষমতাবান।

১১০

১০৪. সাহীহ্ বুখারী
১০৫. رواه الترمذي و البيهقي في شعب اإليمان
১০৬. জােম‘ িতরিমযী, বায়হাকব্ী
১০৭. رواه مسلم
১০৮. সাহীহ্ মুছিলম
১০৯. رواه البخاري و مسلم

২৪
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৫৩। ( المحيطআল মুহীতব্)। অথর্- আয়তব্কারী, পিরেবষ্টনকারী।
১১১

.ط
ٌ حي
ِ ن ُم
َ هلل ِبَما َيْعَمُلو
ََّ ن ا
َّ شْيًئا ِإ
َ ضُّرُكْم َكْيُدُهْم
ُ ال َي
َ صِبُروا َوَتَّتُقوا
ْ ن َت
ْ حوا ِبَها َوِإ
ُ سِّيَئٌة َيْفَر
َ صْبُكْم
ِ ن ُت
ْ سْؤُهْم َوِإ
ُ سَنٌة َت
َح
َ سُكْم
ْس
َ ن َتْم
ْ ِإ

অথর্াৎ- যিদ েতামােদর েকান মঙ্গল হয় তাহেল তােদর খারাপ লােগ,আর যিদ েতামােদর েকান অমঙ্গল হয়
তাহেল তােত তারা আনিন্দত হয়, আর যিদ েতামরা ৈধযর্ধারণ কেরা এবং তাকব্ওয়া অবলমব্ন কেরা তেব
তােদর পর্তারণায় েতামােদর েকানই ক্ষিত হেব না। িনশ্চয়ই তারা যা িকছু কের েস সমস্তই আল্লাহ্র আয়েত্ত
রেয়েছ।

১১২

৫৪। ( البديعআল বাদী‘উ)। অথর্- অননয্ বা অপূবর্ সৃিষ্টকারী। এর পর্মাণ হেলা েকারআেন কারীেমর এ
আয়াত৩১১

অথর্াৎ- িতিন নেভামন্ডল ও ভূমন্ডেলর অপূবর্ সৃিষ্টকতর্া।

.ض
ِ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ َبِديُع ال

১১৪

৫৫। ( الهاديআল্ হাদী)। অথর্- পথ-পর্দশর্ক। এর পর্মাণ হেলা েকারআেন কারীেমর এ আয়াত৫১১

.سَتِقيٍم
ْ ط ُم
ٍ صَرا
ِ ن آَمُنوا ِإَلى
َ هلل َلَهاِد اَّلِذي
ََّ ن ا
َّ َوِإ

অথর্াৎ- যারা ঈমান এেনেছ তােদরেক আল্লাহ্ সরল পেথ পিরচািলত কেরন।
৭১১

১১৬

.صيًرا
ِ ك َهاِدًيا َوَن
َ ن َوَكَفى ِبَرِّب
َ جِرِمي
ْ ن اْلُم
َ عُدًّوا ِم
َ ي
ٍّ ل َنِب
ِّ جَعْلَنا ِلُك
َ ك
َ َوَكَذِل

অথর্াৎ- (আল্লাহ্ বেলন) এই ভােবই পর্েতয্ক নাবীর শতর্ু কেরিছলাম আিম অপরাধীেদরেক। েতামার জেনয্
েতামার পর্িতপালকই পথ-পর্দশর্ক ও সাহাযয্কারীরূেপ যেথষ্ট।

১১৮

১১০. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
১১১. ١٢٠ -سورة آل عمران
১১২. ছূরা আেল ‘ইমরান- ১২০
১১৩. ١١٧ -سورة البقرة
১১৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১১৭
১১৫. ٥٤ -سورة الحج
১১৬. ছূরা আল হাজ্জ-৫৪
১১৭. ٣١ -سورة الفرقان

২৫
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৫৬। ( المحيআল মুহয়ী)। অথর্- জীবন দানকারী। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯১১

অথর্াৎ- িযিন ভূিমেক জীিবত কেরন, িতিনই মৃেতর জীবন দানকারী।

.ي اْلَمْوَتى
ِح
ْ حَياَها َلُم
ْ ن اَّلِذي َأ
َّ ِإ

১২০

৫৭। ( الحنانআল্ হান্নান)। অথর্- সবর্ািধক েস্নহশীল, পরম মমতাশীল। এর পর্মাণ হেলা, সাহীহ্ ইবনু িহবব্ান
গর্েন্থ বিণর্ত এই হাদীছ১২১

.ي َيا َقَّياُم
ُّ ح
َ  َيا،إلْكَراِم
ِْ ل َوا
ِ ال
َج
َ  َيا َذا اْل،ض
ِ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ  َبِديُع ال،ن
ُ ن اْلَمَّنا
ُ حَّنا
َ ت اْل
َ ال َأْن
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ،حْمَد
َ ك اْل
َ ن َل
َّ ك ِبَأ
َ سَأُل
ْ الَّلُهَّم ِإِّني َأ

অথর্- েহ আল্লাহ আিম েতামার িনকট পর্াথর্না করিছ এই মেমর্ েয, সকল পর্শংসা একমাতর্ েতামারই, তুিম
ছাড়া আর েকান মা‘বূদ েনই, তুিম পরম েস্নহশীল, মহাদানশীল, আছমান ও যমীেনর অননয্ সৃিষ্টকারী, েহ
সবর্ পর্কার মাহাত্ময্, েগৗরব ও সম্মােনর মািলক (সবর্পর্কার পিরপূণর্ শান-শওকেতর মািলক) এবং সবর্পর্কার
পিরপূণর্ উন্নত গুণাবলীর (মহেত্তব্র) অিধকারী! েহ িচরঞ্জীব, েহ িচরস্থায়ী!

১২২

৫৮। ( الكافيআল কাফী)। অথর্-এককভােব যেথষ্ট, পিরতৃপ্তকারী।
৩২১

অথর্াৎ- আল্লাহ্ই িক তার বান্দাহ্র জেনয্ যেথষ্ট নয়?

.عْبَدُه
َ ف
ٍ هلل ِبَكا
َُّ س ا
َ َأَلْي

১২৪

৫৯। إلْكَراِم
ِْ ل َوا
ِ ال
َج
َ ( ذو اْلযুল জালাল ওয়াল ইকরাম)। অথর্- সবর্ পর্কার মাহাত্ময্, শান-শওকত, েগৗরব ও
সম্মােনর মািলক এবং সবর্পর্কার উন্নত গুণাবলীর তথা মহেত্তব্র আিধকারী। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন
কারীেমর এ আয়াত:৫২১

.إلْكَراِم
ِْ ل َوا
ِ ال
َج
َ ك ِذي اْل
َ سُم َرِّب
ْكا
َ َتَباَر

১১৮. ছূরা আল ফুরকব্ান- ৩১
১১৯. ٣٩ -سورة فصلت
১২০. ছূরা ফুস্িসলাত-৩৯
১২১. صحيح ابن حبان
১২২. সাহীহ্ ইবনু িহবব্ান
১২৩. ٣٦ -سورة الزمر
১২৪. ছূরা আয্ যুমার-৩৬
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অথর্াৎ- পূণয্ময় আপনার পালনকতর্ার নাম, িযিন সবর্পর্কার মাহাত্ময্ ও মহেত্তব্র একক অিধকারী।

১২৬

৬০। ي
ّ ( الحييআল হািয়য়ুয্)। অথর্- অতয্ন্ত লজ্জাপরায়ণ।
৬১। ستيُر
ِّ ( الআছ্ িছত্তীর)। অথর্- সবেচেয় েবিশ েগাপনীয়তা রক্ষাকারী। এ দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম,
এর পর্মাণ হেলা- ইয়া‘লা ইবনু উমাইয়য্াহ 3 েথেক বিণর্ত রাছূলুল্লাহ 1 এর এই হাদীছ৭২১

.سْتَر
َّ حَياَء َوال
َ ب اْل
ُّ ح
ِ سِّتيٌر ُي
ِ ي
ٌّ حِي
َ ل
َّ ج
َ عَّز َو
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয়ই আল্লাহ অতয্ন্ত লজ্জাপরায়ণ, সবেচেয় েবিশ েগাপনীয়তা রক্ষাকারী, িতিন লজ্জাশীলতা ও
েগাপনীয়তা রক্ষা করা পছন্দ কেরন।

১২৮

৬২। حَكُم
َ ( الআল হাকাম)। অথর্- হুকুমকতর্া, িবচারক, ফয়সালাকারী, আইন ও িবধানদাতা। আল্লাহ্র িবেশষণ
বা িসফাত حَكُم
َ  الমােন িতিনই একমাতর্ িবচারক, চূড়ান্ত ফয়সালা পর্দানকারী। এর পর্মাণ হেলা- শুরাইহ্ ইবনু
হানী 3 েথেক বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৯২১

.حْكُم
ُ  َوِإَلْيِه اْل،حَكُم
َ هلل ُهَو اْل
ََّ ن ا
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয় আল্লাহ্ই (0) হেলন িবচারক, িবচার বা ফয়সালা দােনর মািলক একমাতর্ িতিনই।

১৩০

৬৩। ل
ُ ألَّو
َ ( اআল আউওয়াল)। অথর্- সবর্ আিদ, সবর্পর্থম।
৬৪। خُر
ِ ( اآلআল আিখর)। অথর্- সবর্ অন্ত, সবর্েশষ।
৬৫। ظاِهُر
َّ ( الআয্যািহর)। অথর্- স্পষ্ট, বয্ক্ত, পর্কাশয্।
৬৬। ن
ُط
ِ ( الَباআল বািতব্ন)। অথর্- গুপ্ত, সুপ্ত, লুকািয়ত, পর্চ্ছন্ন। উপেরাক্ত চারিট েয আল্লাহ্র (b) নাম, এর
পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত১২৫. ٧٨ -سورة الرحمن
১২৬. ছূরা আর্ রাহমান-৭৮
১২৭. سنن أبي داؤود
১২৮. ছুনানু আবী দাঊদ
১২৯. سنن أبي داؤود
১৩০. ছুনানু আবী দাঊদ

২৭
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১৩১

.عِليٌم
َ يٍء
ْ ش
َ ل
ِّ ن َوُهَو ِبُك
ُط
ِ ظاِهُر َواْلَبا
َّ خُر َوال
ِ آل
ْ ل َوا
ُ ألَّو
َْ ُهَو ا

অথর্াৎ- িতিনই আিদ, িতিনই অন্ত, িতিনই পর্কাশয্, িতিনই গুপ্ত এবং িতিন সবর্ িবষেয় সময্ক অবিহত।

১৩২

৬৭। ( اْلَعُفُّوআল ‘আফুওউ◌্য)। অথর্- পরম ক্ষমাশীল, মাজর্নাকারী, শািস্ত েথেক অবয্াহিত পর্দানকারী।
৬৮। ( الَقِديُرআল কব্াদীর),( الَقاِدُرআল কব্া-িদরু)। অথর্- সবর্ময় ক্ষমতার অিধকারী, সবর্শিক্তমান। “”اْلَعُفّو
এবং “”القَِديُر
” এ দু’িট আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৩৩১

অথর্াৎ- (তাহেল েজেন েরেখা!) িনশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সবর্ িবষেয় ক্ষমতাবান।

.عُفّوًا َقِديرا
َ ن
َ هلل َكا
َ نا
َّ َفِإ

১৩৪

“( ”الَقاِدُرআল কব্া-িদরু) আল্লাহ্র একিট মহান নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৩১

অথর্াৎ- আিম এটােক গঠন কেরিছ পিরিমতভােব, আিম কত িনপূণ সর্ষ্টা।

.ن
َ َفَقَدْرَنا َفِنْعَم الَقاِدُرو

১৩৬

৬৯। ( الَكِبيُرআল কাবীর)। অথর্- সবর্ পর্ধান, সবেচেয় বড়, সবর্মহান।
৭০। ل
ِ ( اْلُمَتَعاআল মুতা‘আল)। অথর্- সবর্পর্কার েদাষ-তর্ুিটর ঊেধব্র্, সেবর্াৎকৃষ্ট, সেবর্াত্তম, সবর্েশর্ষ্ঠ। এ দু’িট
েয আল্লাহ্র (b) নাম,এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত:৭৩১

.ل
ِ شَهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعا
َّ ب َوال
ِ عاِلُم اْلَغْي
َ

অথর্াৎ- িতিন সকল অদৃশয্ ও দৃশয্মান িবষয় অবগত, িতিন সবর্পর্ধান, সেবর্াৎকৃষ্ট।

১৩৮

১৩১. ٣ -سورة الحديد
১৩২. ছূরা আল হাদীদ- ৩
১৩৩. ١٤٩ -سورة النساء
১৩৪. ছূরা আন্িনছা- ১৪৯
১৩৫. ٢٣ -سورة المرسالت
১৩৬. ছূরা আল মুরছালাত- ২৩
১৩৭. ٩ -الرعد
১৩৮. ছূরা আর্রা‘দ- ৯

২৮
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৭১। حد
ِ ( الَواআল ওয়ািহদ)। অথর্- সেবর্াতভােব এক, অিদব্তীয়।
৭২। ( الَقَّهاُرআল কব্াহ্হার), ( الَقاِهُرআল কব্ািহর)। অথর্- পরাকর্মশালী, েদাদর্ন্ড পর্তাপশালী, অিতশয়
ক্ষমতাধর, কিঠন শািস্তদাতা। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯৩১

.حُد الَقَّهاُر
ِ يٍء َوُهَو الَوا
ْ ش
َ ق ُكل
ُ خال
َ هلل
ُ ُقل ا

অথর্াৎ- বলুন, আল্লাহ্ সকল িকছুর সর্ষ্টা, িতিন সেবর্াতভােব এক, মহা পরাকর্মশালী।

১৪০

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:১৪১

অথর্াৎ- আর িতিনই তাঁর বান্দাহ্েদর উপর একচ্ছতর্ ক্ষমতার অিধকারী।

.عَباِدِه
ِ ق
َ َوُهَو اْلَقاِهُر َفْو

১৪২

৭৩। ق
ُّ ( الَحআল হাকব্কব্ু)। অথর্- পরম সতয্।
৭৪। ن
ُ ( اْلُمِبيআল মুবীন)। অথর্- সুস্পষ্ট পর্কাশক।
এ দু’িটর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৩৪১

.ق اْلُمِبين
ُّ ح
َ هلل ُهَو اْل
ََّ ن ا
َّ ن َأ
َ ق َوَيْعَلُمو
َّ ح
َ هلل ِديَنُهُم اْل
َُّ َيْوَمِئٍذ ُيَوِّفيِهُم ا

অথর্াৎ- েসই িদন আল্লাহ তােদর পর্াপয্ পর্িতফল পুেরাপুির িদেবন এবং তারা জানেব েয, আল্লাহ্ই সতয্,
স্পষ্ট পর্কাশক।

১৪৪

১৩৯. ١٦ -سورة الرعد
১৪০. ছূরা আর্রা‘দ- ১৬
১৪১. سورة األنعام১৪২. ছূরা আল আন‘আম- ১৮
১৪৩. ٢٥ -سورة النور
১৪৪. ছূরা আন্নূর- ২৫

২৯
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৭৫। ي
ُّ ( الَغِنআল গািনয়ুয্)। অথর্- সম্পূণর্রূেপ অভাবমুক্ত বা অভাবশূনয্, ধন-সম্পেদর আধার, অফুরন্ত
িবত্তশালী। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৪১

.ي َكِريٌم
ٌّ غِن
َ ن َرِّبي
َّ ن َكَفَر َفِإ
ْ َوَم

অথর্াৎ- আর েয অকৃতজ্ঞ হয়, েস েজেন রাখুক েয, আমার পর্িতপালক সম্পূণর্রূেপ অভাবমুক্ত, মহানুভব।

১৪৬

৭৬। ( الَوَّهابআল ওয়াহ্হাব)। অথর্- মহান দাতা, অিতশয় দানশীল, িবনামূেলয্ ও িনঃসব্াথর্ দানশীল। এর
পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b)এ বাণী:৭৪১

.ب
ِ ك اْلَعِزيِز اْلَوَّها
َ حَمِة َرِّب
ْ ن َر
ُ خَزاِئ
َ عْنَدُهْم
ِ َأْم

অথর্াৎ- তােদর িনকট িক আেছ অনুগর্েহর ভান্ডার আপনার পালনকতর্ার, িযিন মহাপরাকর্মশালী, সুমহান
দাতা?

১৪৮

৭৭। ( الِوْترআল ওিয়তরু) অথর্- েবেজাড়, এক ও অিদব্তীয় । এর পর্মাণ হেলা আবূ হুরাইরাহ 3 েথেক
বিণর্ত রাছূলুল্লাহ 1 এর এই হাদীছ৯৪১

অথর্- এবং আল্লাহ্ হেলন ওিয়তর তথা েবেজাড়, িতিন েবেজাড় পছন্দ কেরন।

.ب اْلِوْتَر
ُّ ح
ِ هلل ِوْتٌر ُي
َ نا
َّ َوِإ

১৫০

৭৮। ل
ُ جِمي
َ ( الআল জামীল)। অথর্- পরম সুন্দর। এর পর্মাণ হেলা ইবনু মাছ‘ঊদ 3 েথেক বিণর্ত
রাছূলুল্লাহ 1 এর এই হাদীছ১৫১

.ل
َ جَما
َ ب اْل
ُّ ح
ِ ل ُي
ٌ جِمي
َ هلل
َ نا
َّ ِإ

১৪৫. ٤٠ -سورة النمل
১৪৬. ছূরা আন্ নাম্ল- ৪০
১৪৭. ٩ -سورة ص
১৪৮. ছূরা েসায়াদ- ৯
১৪৯. رواه مسلم
১৫০. সাহীহ্ মুছিলম
১৫১. رواه مسلم
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অথর্- িনশ্চয়ই আল্লাহ হেলন জামীল তথা সুন্দর, িতিন সুন্দরেক পছন্দ কেরন।

১৫২

৭৯। ( الَمْوَلىআল মাওলা)। অথর্- অিভভাবক ও মহান মািলক, পর্কৃত অিভভাবক।
৮০। صيُر
ِ ( الَّنআন্ নাসীর)। অথর্- অিতশয় বা পরম সাহাযয্কারী।
এ দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৩৫১

.صيُر
ِ الُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم الَّن
َ هلل ُهَو َمْو
َِّ صُموا ِبا
ِ عَت
ْ َوا

অথর্াৎ- আর েতামরা আল্লাহ্েক শক্তভােব ধারণ কেরা। িতিনই েতামােদর পর্কৃত অিভভাবক এবং কতইনা
েশর্ষ্ঠ অিভভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহাযয্কারী িতিন।

১৫৪

৮১। ب
ُ ( الَّتواআত্ তাওয়াব)। অথর্- তাওবাহ গর্হণকারী, (েসই মহান মহত্তম সত্তা) িযিন বার বার ক্ষমা-সুন্দর
দৃিষ্টেত িফের তাকান।
৮২। حِكيُم
َ ( الআল হাকীম)। অথর্- পরম পর্জ্ঞাময়, অিতশয় িহকমাতওয়ালা।
এ দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫৫১

অথর্াৎ- এবং আল্লাহ্ তাওবাহ গর্হণকারী ও পরম পর্জ্ঞাময়।

.حِكيٌم
َ ب
ٌ هلل َتَّوا
ََّ ن ا
َّ َوَأ

১৫৬

৮৩। ( اللطيفআল লাতব্ীফ)। অথর্- সুেকামল-সূক্ষ্মদশর্ী বা সুক্ষ্মজ্ঞানী, বান্দাহ্র অজােন্ত বা েগাপেন বান্দাহ্র
পর্িত অনুগর্হকারী, (েসই মহান মিহমাময় সত্তা িযিন বান্দাহ্র কলয্াণ িবষেয় অতয্ন্ত সূক্ষ্মজ্ঞানী আর েসই
কলয্াণ তথা মঙ্গল বান্দাহেক েপৗঁেছ েদয়ার েক্ষেতর্ অিত েকামল বা সদাশয়।)।

১৫২. সাহীহ্ মুছিলম
১৫৩. ٧٨ -سورة الحج
১৫৪. ছূরা আল হাজ্জ- ৭৮
১৫৫. ١٠ -سورة النور
১৫৬. ছূরা আন্নূর- ১০
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৮৪। خِبير
َ ( الআল খাবীর)। অথর্- সবর্িবষেয় অবগত। উপেরাক্ত দু’িট েয আল্লাহ্র (0) নাম, এর পর্মাণ
হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৭৫১

.خِبيُر
َ ف اْل
ُ طي
ِ ق َوُهَو الَّل
َ خَل
َ ن
ْ ال َيْعَلُم َم
َ َأ

অথর্াৎ- িযিন সৃিষ্ট কেরেছন, িতিন িক কের জানেবন না? (অথচ) িতিন সূক্ষ্মদশর্ী, সময্ক অবগত।

১৫৮

৮৫। ( الكريمআলকারীম), ألْكَرُم
َ ( اআল আকরাম) । অথর্- মহা মিহমািনব্ত, পরম মযর্াদাবান ও সম্মািনত,
পরম উদার, মহানুভব। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৯৫১

.ك اْلَكِريِم
َ ك ِبَرِّب
َ غَّر
َ ن َما
ُ سا
َ إلْن
ِْ َيا َأُّيَها ا

অথর্াৎ- েহ মানুষ! িকেস েতামােক েতামার মহামিহম পালনকতর্া সম্পেকর্ পর্তািরত করল?

১৬০

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:১৬১

অথর্াৎ- পাঠ করুন, আর আপনার পালনকতর্া মহা মিহমািনব্ত।

.ألْكَرُم
َْ ك ا
َ اْقَرْأ َوَرُّب

১৬২

৮৬। ل
ُ ( الَوكيআল ওয়াকীল)। অথর্- কমর্িবধায়ক, উকীল, মহাবয্বস্থাপক, েয মহান সত্তার উপর সবর্ িবষেয়
পূণর্ আস্থা সহকাের িনভর্র করা যায়। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত:৩৬১

.ل
ُ هلل َوِنْعَم اْلَوِكي
َُّ سُبَنا ا
ْح
َ َوَقاُلوا

অথর্াৎ- এবং তারা বেলিছল- আল্লাহ্ই আমােদর জনয্ যেথষ্ট এবং িতিন অিত উত্তম কমর্িবধায়ক।

১৬৪

১৫৭. ١٤ -سورة الملك
১৫৮. ছূরা আল মুল্ক- ১৪
১৫৯. ٦ -سورة اإلنفطار
১৬০. ছূরা আল ইনিফতব্ার- ৬
১৬১. ٣ -سورة العلق
১৬২. ছূরা আল ‘আলাকব্- ৩
১৬৩. ١٧٣ -سورة آل عمران
১৬৪. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ১৭৩

৩২
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৮৭। ن
ُ ( الَمَناআল মান্নান)। অথর্- সদা সবর্দা অনুগর্হকারী, মহান উপকারক, িনরন্তর তথা ধারাবািহকভােব
অনুদান পর্দানকারী, িনতয্-িনয়িমত মহাদানশীল। এর পর্মাণ হেলা, আনাছ 3 েথেক বিণর্ত েয,
রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৫৬১

অথর্-(েহ আল্লাহ) িনতয্-িনরন্তর দানশীল! একমাতর্ তুিম ছাড়া আর েকান উপাসয্ েনই।

.ن
ُ ت اْلَمَّنا
َ ال َأْن
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ

১৬৬

৮৮। ث
ُ ( الَواِرআল ওয়ািরছ)। অথর্- চূড়ান্ত মািলকানার অিধকারী বা িচরন্তন মািলক। এর পর্মাণ হেলা
েকারআেন কারীেমর এ আয়াত৭৬১

.ن
َ ن اْلَواِرُثو
ُح
ْ ت َوَن
ُ حِيي َوُنِمي
ْ ن ُن
ُح
ْ َوِإَّنا َلَن

অথর্াৎ- এবং আিমই জীবন দান কির ও মৃতুয্ ঘটাই এবং আিমই চূড়ান্ত মািলকানার অিধকারী।

১৬৮

৮৯। ك
ُ ( الَماِلআল মা-িলক)। অথর্- অিধপিত, পর্কৃত মািলক বা সব্ত্তব্ািধকারী। এর পর্মাণ হেলা- আবূ হরাইরাহ
3 েথেক বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৯৬১

অথর্- আল্লাহ 7 বয্তীত আর েকান মািলক বা সব্ত্তব্ািধকারী েনই।

.ل
َّ ج
َ عَّز َو
َ هلل
ُ ال ا
َّ ك ِإ
َ ال َماِل
َ

১৭০

৯০। ( الُمقيتআল মুকব্ীত)। অথর্- সবর্শিক্তমান সুরক্ষাকারী, আহাযর্ বা জীিবকা দাতা, পর্েয়াজনীয় খাদয্ ও
শিক্তর েযাগান িদেয় িহফাযাতকারী। এর পর্মাণ েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত-১৭১

.يٍء ُمِقيًتا
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ هلل
َُّ ن ا
َ َوَكا

১৬৫. رواه أبو داؤود
১৬৬. সাহীহ্ আবূ দাউদ
১৬৭. ٢٣ -سورة الحجر
১৬৮. ছূরা আল িহজ্র- ২৩
১৬৯. رواه مسلم
১৭০. সাহীহ্ মুছিলম
১৭১. ٨٥ -سورة النساء

৩৩

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অথর্াৎ- আর আল্লাহ্ সবর্ িবষেয় সবর্শিক্তমান িহফাযাতকারী।।

১৭২

৯১। ( الَبُّرআল বার্রু)। অথর্- মিহমািনব্ত কৃপাময়, পরম কলয্াণময়। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ
বাণী:৩৭১

.حيُم
ِ عوُه ِإَّنُه ُهَو اْلَبُّر الَّر
ُ ل َنْد
ُ ن َقْب
ْ ِإَّنا ُكَّنا ِم

অথর্াৎ- আমরা পূেবর্ও তােক আহবান করতাম। িতিন েতা মিহমািনব্ত কৃপাময়, পরম দয়ালু।

১৭৪

৯২। ب
ُ طِّي
َّ ( الআত্তব্ািয়য্ব)। অথর্- পূতঃপিবতর্ ও সেবর্াত্তম, সেবর্াৎকৃষ্ট। এর পর্মাণ হেলা- আবূ হুরাইরাহ 3
েথেক বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৫৭১

.طِّيًبا
َ ال
َّ ل ِإ
ُ ال َيْقَب
َ ب
ٌ طِّي
َ هلل
َ نا
َّ ِإ

অথর্- আল্লাহ্ b হেলন পূতঃপিবতর্ সেবর্াত্তম, িতিন উত্তম পিবতর্ বস্তু ছাড়া িকছু গর্হণ কেরন না।

১৭৬

৯৩। ق
ُ ( الِّرفيআর্ রাফীকব্)। অথর্- অিতশয় সুনমর্, সরল, সুেকামল । এর পর্মাণ হেলা-‘আিয়শাহ f হেত
বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭৭১

.ألْمِر ُكِّلِه
َ ق ِفي ا
َ ب الِّرْف
ُّ ح
ِ ق ُي
ٌ هلل َرِفي
ََّ ن ا
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয় আল্লাহ অিতশয় সরল-সুনমর্। সকল কােজ িতিন সরলতা ও নমর্তা পছন্দ কেরন।

১৭৮

৯৪। ( النورআন্ নূরু)। অথর্- েজয্ািত, মহান আেলা। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯৭১

.ض
ِ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ هلل ُنوُر ال
َُّ ا

১৭২. ছূরা আন্িনছা- ৮৫
১৭৩. ٢٨ -سورة الطور
১৭৪. ছূরা আত্ েতব্ার- ২৮
১৭৫. رواه مسلم
১৭৬. সাহীহ্ মুছিলম
১৭৭. رواه البخاري
১৭৮. সাহীহ্ বুখারী
১৭৯. ٣٥ -سورة النور
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অথর্াৎ- আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃিথবীর েজয্ািত।

১৮০

৯৫ ( الكفيلআল কাফীল)। অথর্- সুমহান যািমনদার বা িযম্মাদার, দািয়তব্শীল। এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন
কারীেমর এ আয়াত১৮১

.ن
َ هلل َيْعَلُم َما َتْفَعُلو
ََّ ن ا
َّ ال ِإ
ً عَلْيُكْم َكِفي
َ هلل
ََّ جَعْلُتُم ا
َ ن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد
َ ألْيَما
َْ ضوا ا
ُ ال َتْنُق
َ َو

অথর্াৎ- এবং দৃঢ়ভােব শপথ করার পর তা ভঙ্গ কেরা না, েকননা েতামরা আল্লাহ্েক েতামােদর উপর জািমন
বািনেয়ছ।

১৮২

এছাড়া মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ এবং সাহীহ্ বুখারীেত মু‘আল্লাকব্ িহেসেব বিণর্ত একিট হাদীেছ রেয়েছ৩৮১

অথর্- কাফীল (যামীন) িহেসেব আল্লাহ্ই যেথষ্ট।

.ال
ً هلل َكِفي
َِّ َكَفى ِبا

১৮৪

৯৬। ( الولىআল ওয়ািলয়ুয্)। অথর্- মহান অিভভাবক ও বন্ধু, পরম বন্ধু । এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন
কারীেমর এ আয়াত৫৮১

.حِميُد
َ ي اْل
ُّ حَمَتُه َوُهَو اْلَوِل
ْ شُر َر
ُ طوا َوَيْن
ُ ن َبْعِد َما َقَن
ْ ث ِم
َ ل اْلَغْي
ُ َوُهَو اَّلِذي ُيَنِّز

অথর্াৎ- তারা যখন হতাশাগর্স্থ হেয় পেড় তখনই িতিন বৃিষ্ট বষর্ণ কেরন এবং তাঁর রহমত িবস্তার কেরন।
িতিনই সুিপর্য় অিভভাবক, অিতশয় পর্শংিসত।

১৮৬

৯৭। سِّيُد
َّ ( الআছ্ছািয়য্দ)। অথর্- সবর্পর্ধান (যার উপের আর েকান কতর্া বা অিভভাবক েনই), কতৃর্েতব্র একক
মািলক, যার আনুগতয্ করা অতয্াবশয্ক, সবর্পর্ধান মািলক বা অিভভাবক।

১৮০. ছূরা আন্নূর- ৩৫
১৮১. ٩١ -سورة النحل
১৮২. ছূরা আন্ নাহ্ল- ৯১
১৮৩. رواه البخاري و أحمد
১৮৪. সাহীহ্ বুখারী, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
১৮৫. ٢٨ -سورة الشورى
১৮৬. ছূরা আশ্শূরা-২৮
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এর পর্মাণ হেলা- ‘আব্দুল্লাহ ইবনুশ্ িশখ্খীর 3 হেত বিণর্ত েয, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৭৮১

অথর্- আল্লাহ্ই হেলন সবর্পর্ধান কতর্া বা মািলক, যার অনুগতয্ করা পর্েতয্েকর উপর ওয়ািজব।

.هلل
َُّ سِّيُد ا
َّ ال

১৮৮

৯৮। ( الفاطرআল্ ফািতব্রু)। অথর্- সবর্পর্থম উদ্ভাবক বা সৃিষ্টকতর্া, েমৗিলক উপাদান সৃিষ্টকারী, সবর্পর্থম
িবদীণর্কারী, সবর্পর্থম উন্মুক্তকারী, সৃিষ্টর সূচনাকারী। এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৯৮১

.ال
ًس
ُ الِئَكِة ُر
َ ل اْلَم
ِع
ِ جا
َ ض
ِ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ طِر ال
ِ هلل َفا
َِّ حْمُد
َ اْل

অথর্াৎ- সকল পর্শংসা আকাশমন্ডলী ও পৃিথবীর সবর্পর্থম সৃিষ্টকতর্া আল্লাহ্রই- িযিন িফিরশতােদরেক বাণী
বাহক কেরন ।

১৯০

৯৯। ن
ُس
ِح
ْ ( الُمআল মুহ্িছন)। অথর্- িনঃসব্াথর্ভােব অেশষ অনুগর্হকারী। এর পর্মাণ হেলা-শাদ্দাদ ইবনু আউছ
3 েথেক বিণর্ত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:১৯১

.ن
َ سا
َح
ْ إل
ِْ ب ا
ُّ ح
ِ ن ُي
ٌس
ِح
ْ ل ُم
َّ ج
َ عَّز َو
َ هلل
َ نا
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয়ই আল্লাহ 7 অেশষ অনুগর্হকারী, িতিন িনঃসব্াথর্ভােব অনুগর্হ করােক পছন্দ কেরন।

১৯২

এখােন িবেশষভােব কেয়কিট িবষয় উেল্লখ করা একান্ত পর্েয়াজন মেন করিছ।
পর্থমতঃ- উপের আমরা আল্লাহ্র (0) েয ৯৯ িট মহান নাম উেল্লখ কেরিছ, তােত একই ধাতু েথেক
িনগর্ত িবিভন্ন ফেমর্ পর্কািশত েকব্ারআেন কারীম িকংবা সাহীহ্ হাদীেছ বিণর্ত আল্লাহ্র (7) েযসব নােমর
বািহয্ক মূল অেথর্র মেধয্ েকান িভন্নতা েনই, এমন সব নামগুেলােক িভন্ন িভন্ন সংখয্ায় গণনা না কের বরং
১৮৭. رواه أبو داؤود
১৮৮. সাহীহ্ আবূ দাঊদ
১৮৯. ١ -سورة الفاطر
১৯০. ছূরা আল ফািতব্র- ১
১৯১. المعجم الكبير للطبراني
১৯২. আল মু‘জামুল কাবীর
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একিট সংখয্ার আওতাভুক্ত কের গণনা কেরিছ। েমাটকথা, একই মাসদার বা মাদ্দা েথেক উৎপিত্ত, আল্লাহ্র
েযসব নােমর বািহয্ক মূল অথর্ এক ও অিভন্ন, এমনসব নামগুেলােক আমরা একই নাম িহেসেব গণনা
কেরিছ। যিদও পৃথক পৃথকভােব িনঃসেন্দেহ এগুেলার পর্িতিট আল্লাহ্র (0) এক একিট সুমহান নাম।
েযমন-( القديرআল কব্াদীর) ( القادرআল কব্া-িদর) ( المقتدرআল মুকব্তািদর) এই িতনিট নােমরই বািহয্ক অথর্
পর্ায় এক। এজনয্ আমরা এ িতনিট নামেক পৃথক সংখয্ায় গণনা না কের বরং একই নাম িহেসেব গণনা
কেরিছ। এর িপছেন আমােদর মূল উেদ্দশয্ হেলা -صُدوِر
ُّ ت ال
ِ عِليٌم ِبَذا
َ هلل
َُّ َوا- যথাসম্ভব িভন্ন িভন্ন অথর্েবাধক ও
সব্তন্তর্ গুণ সমব্িলত আল্লাহ্র (8) ৯৯ িট সুমহান নাম গণনা ও সংরক্ষণ করা। েকননা েদখা যায় েয, যিদ
এই িনয়েম গণনা করা না হয়, তাহেল েকব্ারআেন কারীম ও সাহীহ্ ছুন্নাহ দব্ারা সুস্পষ্টভােব পর্মািণত
েবশক’িট নাম েকান কারণ ছাড়াই ৯৯ এর শুমারী েথেক বাইের েথেক যায়।
িদব্তীয়তঃ- এখােন আমরা আল্লাহ্র (0) েয ৯৯ িট মহান নাম উেল্লখ কেরিছ, তন্মেধয্ িতন চতুথর্াংেশরও
েবিশ নােমর বয্াপাের পূবর্বতর্ী এবং পরবতর্ী আহলুছ্ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আেতর
আিয়ময্াহ্ ও ‘উলামােয় িকরােমর ঐকমতয্ রেয়েছ।
তৃতীয়তঃ- েযেহতু মহান আল্লাহ্র পর্িতিট নামই েশর্ষ্ঠতব্, মহত্তব্ আর সেবর্ান্নত গুণাবলীেত এতই সমৃদ্ধ ও
পিরপূণর্ েয, মানুেষর দব্ারা এসব সুমহান নােমর পর্কৃত অথর্ ও তাৎপযর্ পুেরাপুির বুঝা িকংবা মানুেষর ভাষায়
এসব নােমর পর্কৃত অথর্ যথাযথভােব পর্কাশ করা েকানকর্েমই সম্ভব নয়। আর িবেশষ কের বাংলা ভাষায়,
েসটা েতা আেরা দুরূহ। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 যথাথর্ই ইরশাদ কেরেছন:৩৯১

অথর্াৎ- িকন্ত তারা জ্ঞান দব্ারা তােক আয়ত্ত করেত পাের না।

.عْلًما
ِ ن ِبِه
َ طو
ُ حي
ِ ال ُي
َ َو

১৯৪

আমরা এখােন আল্লাহ্র মহান নাম সমূেহর েয অথর্ কেরিছ, েসটােক েকবল শািব্দক বা আিভধািনক অথর্ বলা
যায়। আয়াত বা হাদীেছর েপর্ক্ষাপট অনুযায়ী এসব অেথর্ েহরেফর হওয়া খুবই সব্াভািবক। েকননা ‘আরাবী
ভাষায় একিট শব্দ বা বােকয্র অবস্থান এবং তার আেগর িপেছর বণর্না অনুসাের অেনক সময় একই শেব্দর
িভন্ন িভন্ন অথর্ হেয় থােক।

১৯৩. ١١٠ -سورة طه
১৯৪. ছূরা তব্া-হা- ১১০
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চতুথর্তঃ- আমােদর পূবর্বতর্ী অেনক ‘উলামা ও আিয়ময্ােয় িকরাম এমনিক বতর্মান যুেগরও অেনক
‘উলামােয় িকরাম তােদর সাধয্ানুযায়ী েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র আেলােক আল্লাহ্র এমন ৯৯িট নাম বাছাইেয়র
েচষ্টা কেরেছন, রাছূলুল্লাহ 1 এর সাহীহ্ হাদীেছর ভাষয্ অনুযায়ী েয নামগুেলা যথাথর্ভােব গণনা করেল
জান্নাত লাভ করা যােব। এসব নাম তারা তােদর িকতাব সমূেহ িলিপবদ্ধও কেরেছন। িকন্তু তােদর েকউই
সুিনিশ্চতভােব একথা বেলনিন বা বলেত পােরনিন েয, তাঁর বাছাইকৃত বা গনণাকৃত এই নামগুেলাই হেলা
েসই কািঙ্ক্ষত ৯৯ নাম।
তাইেতা এ িবষেয় ‘আল্লামা ইবনুল ওয়াযীর আল ইয়ামানী o অিত চমৎকার এবং খুবই যথাথর্ একিট
কথা বেলেছন। িতিন বেলেছন:- “এটা পর্মািণত েয, জুমু‘আর িদেনর দু‘আ কব্বূল হওয়ার মূহুতর্টা েযভােব
আল্লাহ 0 পর্দত্ত তাওফীকব্ ছাড়া লাভ করা যায় না, েতমিন আল্লাহ্র (7) ৯৯িট নাম িনণর্য় করাও
আল্লাহ্র (8) তাওফীকব্ বয্তীত েকানকর্েমই সম্ভব নয়। েকননা, এই ৯৯িট নামই হেলা আল্লাহ্র যাবতীয়
সুমহান নােমর সারসংেক্ষপ”।

১৯৫

আমরাও এখােন আমােদর পূবর্বতর্ী ‘উলামােয় িকরােমর পদাঙ্ক অনুসরেণ আল্লাহ্র (b) েয ৯৯িট নাম
বাছাই কের সম্মািনত পাঠকেদর সামেন তুেল ধেরিছ, এ িবষেয় আমােদর বক্তবয্ হেলা েয, িবশুদ্ধ ও সতয্
পাওয়ার জনয্ আমরা আল্লাহ পর্দত্ত তাওফীকব্ িনেয় যথাসাধয্ েচষ্টা কেরিছ মাতর্। তেব কতটুকু সতয্ েপেয়িছ
তা েকবল আল্লাহ 0-ই ভােলা জােনন।
আমরা আল্লাহ্র কােছ তাঁর সবর্সুন্দর নাম সমূেহর এবং তাঁর সুমহান সকল গুণাবিলর অছীলা ধের পর্াথর্না
করিছ, িতিন েযন আমােদর এই ক্ষুদর্ পর্েচষ্টা কব্বূল কেরন এবং আমােদরেক তাঁর েসই সব বান্দাহ্র
অন্তভুর্ক্ত কেরন যারা সিঠকভােব আল্লাহ্র ৯৯িট নাম গনণা ও সংরক্ষণ কেরেছন এবং তাঁর রাছূেলর (1)
এই হাদীছিট“جَّنَة
َ ل اْل
َخ
َ صاَها َد
َ ح
ْ ن َأ
ْ ”َم
েযন আমােদর েক্ষেতর্ বাস্তেব পর্িতফিলত কেরন। আ-মী-ন।

১৯৫. ঈছারুল হাকব্ ‘আলাল খালকব্- িল ইবিনল ওয়াযীর
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তথয্সূতর্:১) ফাতহুল বারী ফী শারিহল বুখারী- ইমাম আল হািফয ইবনু হাজ্র আল ‘আছকব্ালানী।
২) আল মুহাল্লা- ইমাম ইবনু হায্ম আল আন্দুলূছী।
৩) আল কব্াওয়া‘ইদুল মুছলা ফী িসফািতল্লািহ ওয়া আছমা-ইিহল হুছনা- আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্
আল ‘উছাইমীন।
৪) শারহুল ‘আকব্ীদািতছ্ ছাফারীিনয়য্াহ- আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন।
৫) আছমা-উল্লািহল হুছনা আল হা-িদয়াতু ইলাল্লা-িহ ওয়াল মা‘িরফাতু িবহী- ড. ‘উমার ছুলাইমান আল
আশকব্ার।
৬) আল ইরশাদ ইলা সাহীিহল ই‘িতকব্াদ- আশ্শাইখ সািলহ্ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান।
৭) আছমা-উল্লা-িহল হুছনা আছ্ছা-িবতাতু িফল িকতািব ওয়াছ্ ছুন্নাহ- ড. মাহমূদ ‘আব্দুর্ রায্যাকব্ আর্
িরযওয়ানী।
৮) আল ইবানাহ ‘আন উসূিলদ্ িদয়ানাহ- ইমাম আবুল হাছান ‘আলী ইবনু ইছমা‘ঈল আল আশ‘আরী।
৯) বাদাই‘উল ফাওয়াইদ- ইমাম ইবনুল কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ।
১০) আল কব্াওয়া‘ইদুল কুিল্লয়য্াহ- আশ্শাইখ ইবরাহীম আল বারীকান।
১১) ফা-ইদাহ জালীলাহ ফী কব্াওয়া‘ইিদল আছমা-ইল হুছনা- (তাহকব্ীকব্) আশ্শাইখ ‘আিব্দর্ রায্যাকব্ ইবনু
‘আিব্দল মুহ্িছন আল ‘আবব্াদ আল বাদ্র।
১২) ফাতাওয়া আরকানুল ইছলাম- আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন।

৩৯

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

