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প্রদানকারী, আস্থািাজন উনক )  
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ববেবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম 

িূনমকা 

বনশ্চয়ই েমস্ত প্রশংো আল্লাহর। আমরা তাাঁ র প্রশংো কবর, তাাঁ র 

কাসেই োহাযয কামনা কবর, তাাঁ র বনকটই ক্ষমা প্রার্থনা কবর, 

আমাসদর বনসেসদর অবনষ্ট লর্সক ও আমাসদর খারাপ কাে 

লর্সক তাাঁ র কাসে আশ্রয় িাই। আল্লাহ যাসক বহদায়াত দান কসরন 

তাাঁ র লকান পর্ ভ্রষ্টকারী লনই এবং যাসক বতবন ববপর্গামী কসরন 

তাাঁ র লকান পর্ বনসদথ শকারী লনই। আবম োক্ষয বদবি লয, আল্লাহ 

োড়া লকান (েতয) ইোহ লনই, বতবন একক, তাাঁ র লকান শরীক লনই। 

আবম আসরা োক্ষয বদবি লয, মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লাম তাাঁ র বান্দা ও রােুে। আল্লাহর শাবি ববষথত লহাক তাাঁ র 

উপর এবং তাাঁ র পবরবার-পবরেন ও োর্ীবসগথর উপর। 

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ   يَ َ   ٱتذُقوا    َءاَمُنوا    ٱَّلذ نُتم   إِلذ   َتُموُتنذ   َوَل   ُتَقاتِهِۦ  َحقذ   ٱّللذ

َ
ۡسلُِمونَ   َوأ : عمران   ال]  ﴾١٠٢مُّ

١٠٢   ] 

“সহ মুবমনগণ, লতামরা যর্াযথভাসব আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বন 

কসরা এবং লতামরা মুেবেম (পবরপূণথ আত্মেমপথণকারী) না হসয় 

লকান অবস্থায় মারা লযও না।” [েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ১০২]  

এ বকতাবটিসত আেমাউল্লাবহে হুেনা তর্া আল্লাহর েুন্দর 

গুণবািক নামেমূসহর বযাখযা ববশদভাসব দবেে েহকাসর 

আসোিনা করা হসয়সে। বকতাবটি লেখক বনসনাক্ত পদ্ধবতসত 

ববভক্ত কসরসেন।1 

অনিসন্দিম  পনরকল্পনা:  

 
1 এখাসন মুহাবিক মূে লেখক আবু্দর রহমান আে-ো‘দীর ববস্তাবরত ভূবমকা 

উসল্লখ কসরনবন। শুধু্ বকতাসবর ববনযাে পদ্ধবত উসল্লখ কসর েরােবর মূে 

বযাখযা তর্া আল্লাহর েুন্দর নাসমর আসোিনা করা হসয়সে। -অনুবাদক।  
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বইটি একটি ভূবমকা ও দু’টি অধ্যায় েম্ববেত যাসত আবম উসল্লখ 

কসরবে: 

১- ববষয়বস্তুর গুরুত্ব। 

২- ববষয় বনবথািসনর কারণেমূহ। 

৩- গসবষণা পবরকল্পনা। 

৪- গসবষণার লক্ষসত্র আমার অবেবম্বত পদ্ধবত। 

প্রথম অধ্যায়1: গসবষণা, যা িার ভাসগ ববভক্ত: 

প্রথম িা : শাইখ আবদুর রাহমান আে-ো‘দী রহ. এর েংবক্ষপ্ত 

েীবনী। 

নিতীয় িা : আেমাউে হুেনার লক্ষসত্র শাইখ ইবন আে-ো‘দী 

রহ. এর অনুেৃত পদ্ধবত। 

তৃতীয় িা : আল্লাহ তা‘আোর নামেমূহ “তাওক্বীবি” তর্া 

কুরআন ও হাদীসে লযগুসো লযভাসব এসেসে লেগুসোই লেভাসব 

োবযস্ত করা। 

চতুথম িা : “আল্লাহ তা‘আোর বনরানব্বই নাম” েংক্রাি হাদীে 

ও এই ববষসয় ববস্তাবরত আসোিনা। 

নিতীয় অধ্যায়: শাইখ আেো‘দী রবিত “আল্লাহ তা‘আোর 

েুন্দর নামেমূসহর বযাখযা” গ্রন্থটি েংকেন ও গসবষণার পর 

পবরমাবেথ তরূসপ পাঠসকর োমসন লপশ। 

ব্ইটির কক্ষহত্র আমার অব্ নম্বত পদ্ধনত:  

প্রথমত: শাইখ আবদুর রাহমান আে-ো‘দী রহ. রবিত বনসনাক্ত 

গ্রন্থাবেী লর্সক লেখার উপাদান েংগ্রহ:  

 
1 বইটিসত প্রর্ম অধ্যসয় শাইখ আবদুর রাহমান আে-ো‘দী রহ. এর েংবক্ষপ্ত 

েীবনী ও অনযানয ববষয় আসোিনা না কসর শুধু্ “আল্লাহ তা‘আোর বনরানব্বই 

নাম” েংক্রাি হাদীে ও এই ববষসয় ববস্তাবরত আসোিনা কসর েরােবর বিতীয় 

অধ্যয় আসোিনা করা হসয়সে। -অনুবাদক।  
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১- তাইবেরুে কারীবমর রাহমান বি তািেীবর কাোবমে মান্নান। 

২- তাইবেরুে োবত্ববিে মান্নান বি খুোোবত তািেীবরে 

কুরআন, লযটিসক আবম েূত্র উসল্লযখ করার েময় েংসক্ষসপ 

“আে-খুোোহ” নাসম ইশারা কসরবে। 

৩- তাওদীহুে কাবিয়যাহ আশ-শাবিয়যাহ।  

৪- আে হাকু্বে ওয়াবদহুে মুববন বি শারবহ তাওহীবদে আবম্বয়াবয় 

ওয়াে মুরোেীন বমনাে কাবিয়াবতশ শাবিয়াহ। 

৫- আে মাওয়াবহবুর রাব্বাবনয়যাহ বমনাে আয়াবতে 

কুরআবনয়যাহ। 

৬- বাহোতু কুেুববে আবরার ওয়া কুররাতু ‘উয়ূবনে আখইয়ার 

বি শারবহ োওয়াবমবয়ে আখবার। 

৭- মােমু‘ঊে িাওয়াবয়দ ওয়াক্ববতনােুে আওয়াববদ। 

নিতীয়ত: আল্লাহ তা‘আোর গুণবািক নামেমূসহর মাসে 

প্রসতযক নাসমর বযাপাসর শাইখ আে-ো‘দী যা বসেসেন লেগুসো 

গভীর ভাসব ববসবিনার পর গ্রন্থায়ণ ও ববনযাে, এবং লয েব ববষয় 

একাধ্ীকবার এসেসে লেগুসো বাদ বদসয় পবরমাবেথ তরূসপ 

েংকেন। 

তৃতীয়ত: আেমা’ঊে হুেনাসক বণথমাোর অক্ষরক্রবমসক 

ববনযাে ও ক্রমানুোসর েংখযাবয়ত কসর প্রসতযক নাসমর বযাপাসর 

শাইখ আে-ো‘দীর বক্তবযসক উদৃ্ধবত বিসের মাধ্যসম লপশ। 

চতুথমত: আেমা’ঊে হুেনার মাসে লকাসনা নাম যবদ শাইখ আে-

ো‘দী দবেোয়ীত না কসর র্াসকন; লেসক্ষসত্র কুরআন ও হাদীে 

লর্সক দবেে পাওয়া লগসে তাসক দবেে প্রমাসনর মাধ্যসম প্র 

প্রমাবণত রূসপ উপস্থাপন কসর তা পাদটীকায় উসল্লখ করা। 

পঞ্চমত: লকার্াও যবদ টীকা-টিপ্পনী, মিবয ইতযাবদর মাধ্যসম 

বাকযসক স্পষ্ট করার প্রসয়ােন পসড় তাহসে লেখাসন তা কসরবে। 

ষষ্ঠত:  কুরআসনর আয়াতেমূহসক েূরা ও নাম্বার েহকাসর 

উসল্লযখ কসরবে।  
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সপ্তমত: গ্রসন্থ উবল্লবখত হাদীেেমূসহর েূত্র ইতযাবদ বণথনা। 

অষ্টমত: গ্রসন্থর লশসষ আসোিনার োরবনযথাে উসল্লযখ কসর 

গসবষণাকােীন েবথাসপক্ষা গুরুত্বপূণথ লয েব িোিসে আবম 

উপনীত হসয়বে তার উপেংহার টানা। 

নব্মত: বইসয়র আবশযকীয় েূিীপত্র ততরী। 

পনরহেহষ, েমস্ত প্রশংোই আল্লাহ তা‘আোর েনয, তাাঁ র 

অনুগ্রসহই কােটির েমাবপ্ত েম্ভব হসয়সে, েবথাবস্থাই তাাঁ র েনয 

কৃতজ্ঞতা, এই েংকেনটির যাবতীয় কাে ও প্রকাশ প্রবক্রয়া 

েহে কসর লদওয়ার েনয আল্লাহর প্রশংো জ্ঞাপন করবে। আশা 

করবে বতবন এর েংগ্রহকারী, পাঠক, ও লশ্রাতা েবাইসক এর িারা 

উপকৃত করসবন। 

এমবনভাসব আবম দয়াময় আল্লাহর বনকট এই কাে ও আমার 

অনযানয েকে কাসের কাবুবেয়যাসতর লদা‘আ করবে, বনশ্চয়ই 

বতবন শ্রবণকারী ও োড়াদানকারী। 

 আমাসদর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম, তাাঁ র 

পবরবারবগথ, ও েঙ্গী-োর্ী েকসের উপর দুরুদ ও শাবি ববষথত 

লহাক। 
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আল্লাহর ননরানব্বই নাম সংক্রান্ত হাদীস ও  

এ সংক্রান্ত নব্স্তানরত আহ াচনা 

 

আবু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত, বতবন বসেন, 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َ تَْسَعٌة َوتَْسُعوَن اْسًما، َمائٌَة إََّله   َحٌد إََّله َدَخَل اجلَنهَة، وَُهَو َوتٌْر َُيَبُّ »ّلَِله
َ
َواَحًدا، ََّل ََيَْفُظَها أ

 الَوتَْر«
“আল্লাহর বনরানব্বইটি নাম রসয়সে। লয বযবক্ত তা বহিাযত করসব 

লে োন্নাসত প্রসবশ করসব। আর আল্লাহ লবসোড়। বতবন লবসোড় 

পেন্দ কসরন।” 

َِب ُعَمَر: »َمنْ 
َ
ْحَصاَها«  َوَِف َرَوايََة ابَْن أ

َ
 أ

ইবন আবু উমর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বণথনায় (বহিাযত কসর) এর 

স্হসে (সয গণনা কসর) উসল্লখ আসে।1 

উপসরাক্ত বণথনােূত্র োড়াও এ হাদীসের অসনক বণথনােূত্র রসয়সে 

তাসত আল্লাহর নামেমূহ উসল্লখ আসে। হাদীেটি বতনটি েূসত্র 

বতরবমযীসত2, ইবন মাোয়3 ও মুেতাদরাক হাসকসম4 ববণথত 

আসে5। এেব েূত্র েনসদর বদক লর্সক দুবথে। আর মতসনর বদক 

 
1 মুত্তািাকুন ‘আোইবহ। েহীহ বুখারী, বকতাবুদ দাওয়াদ, পবরসিদ: মহান 

আল্লাহর বনরানব্বইটি নাম রসয়সে, হাদীে নং ৬৪১০; েহীহ মুেবেম, 

বকতাবুয বযকর, পবরসিদ: আল্লাহ তা‘আোর নামেমূহ ও লয বযবক্ত এগুসো 

গণনা করসব তার মযথাদা, হাদীে নং ২৬৭৭। 

2 বতরবমযী, হাদীে নং ৩৫৭৪। 

3 ইবন মাোহ, হাদীে নং ৩৮৬১। 

4 মুেতাদরাক হাবকম, ১/১৭। 

5 শাইখ মুহাম্মাদ ইবন হামদুে হামূদ তার ‘আন-নাহেুে আেমা বি শরসহ 

আেমাউল্লাবহে হুেনা’ বকতাসব (১/৫০) এবং শাইখ আবু্দল্লাহ ইবন োবেহ 

আে-গুেন তার ‘আেমাউল্লাবহে হুেনা’ বকতাসব (পৃ. ১৫৫) এ েব বণথনার 

েূত্র ও এ েংক্রাি আসেমসদর মতামত ববস্তাবরতভাসব উসল্লখ কসরসেন।   
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আসেমগণ ও মুহাবিকগণ তাসদর মতামত লপশ কসরসেন। বনসি 

তাসদর বকেু মতামত উসল্লখ করা হসো:   

❖  বায়হাকী রহ. আবু্দে আযীয ইবন হুোইন লর্সক ববণথত 

হাদীসের বযাপাসর বসেন, েম্ভবত কবতপয় বণথনাকারীর লর্সক 

বকেু বযাখযা অিভুথ ক্ত হসয়সে। এমবনভাসব ওয়ােীদ ইবন 

মুেবেসমর বণথনায়ও।1 

❖  শাইখুে ইেোম ইবন তাইবময়যাহ রহ. বসেন, হাদীে 

ববশরদগণ ঐকযমত লপাষণ কসরসেন লয, ওয়ােীদ ইবন 

মুেবেসমর েূসত্র বতরবমযীর বণথনা ও আবু্দে মাবেক ইবন 

মুহাম্মাসদর েূসত্র ইবন মাোর বণথনা রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাসমর বাণী নয়; বরং তা কবতপয় োোসির 

কর্া।2 

❖ বতবন আসরা বসেন, রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম 

লর্সক বনবদথ ষ্টভাসব আল্লাহর বনরানব্বইটি নাম বণথনা লনই। এ 

বযাপাসর মানুসষর কাসে লযেব বণথনা পাওয়া যায় তার মসধ্য 

েবথাবধ্ক প্রবেদ্ধ হাদীে হসো ওয়ােীদ ইবন মুেবেম- শু‘আইব 

ইবন আবু হামযা লর্সক ববণথত বতরবমযীসত ববণথত হাদীে। 

হাদীসের হাবিযগণ এ হাদীসের বযাপাসর বসেসেন, হাদীসের 

মসধ্য এ েংসযােন বণথনাকারী ওয়ােীদ ইবন মুেবেম তার 

হাদীে ববশরদ শাইখসদর লর্সক েংসযােন কসরসেন। এ 

বযাপাসর ইবন মাোহ ববণথত আসরকটি হাদীে আসে যা আরও 

দুবথে। এ দু’ধ্রসণর বণথনা োড়াও োোিসদর লকউ লকউ অনয 

েূসত্র বণথনাকারীসদর েংখযা উসল্লখ কসরসেন।3  

❖  ইবন কােীর রহ. বসেন, হাদীসের হাবিযগণ এ বযাপাসর 

একমত লয, বতরবমযীসত ওয়ােীদ ইবন মুেবেম লর্সক ববণথত 

 
1 আেমা ওয়াে-বেিাত, বায়হাকী, ১/৩২।  

2 মােমূ‘উ িাতাওয়া শাইখুে ইেোম ইবন তাইবময়যাহ, ৬/৩৭৯। 

3 প্রাগুক্ত।  
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হাদীসে উবল্লবখত আল্লাহর নামেমূহ বণথনাকারীসদর কতৃথ ক 

প্রববষ্ট করা হসয়সে। মূেত ওয়ােীদ ইবন োোম ও আবু্দল্লাহ 

ইবন মুহাম্মাদ আে-োন‘আনী যুহাইর ইবন মুহাম্মাদ লর্সক 

বণথনা কসরন লয, তার কাসে একাবধ্ক আহসে ইেম লর্সক 

েংবাদ লপ াঁসেসে লয, তারা কুরআন লর্সক এ েব নাম েংগ্রহ 

কসর হাদীসে একবত্রত কসরসেন।1 

❖  ইবন হাোর আেকাোনী রহ. বসেন, তাহকীক করার পসর 

প্রবতয়মান হসয়সে লয, হাদীসে এেব নাম বণথনাকারীসদর িারা 

অিভুথ বক্তকরণ হসয়সে।2    

❖ ইবন হাোর রহ. ইবন ‘আতীয়যাহ রহ. লর্সক বণথনা কসরন, 

বতরবমযী রহ. ববণথত হাদীে মুতাওয়াবতর নয় এবং এর েনসদ 

কবতপয় বণথনাকারী রসয়সেন যারা শায তর্া অপবরবিত।3 

  

 
1 তািেীরুে কুরআবনে আযীম, ৩/২৫৭। 

2 বুেূগুে মারাম, পৃ. ৩৪৬, হাদীে নং ১৩৯৬।  

3 তােখীেুে হাবীর, ৪/১৯০।  
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নিতীয় অধ্যয় 

শাইখ আে-ো‘দীর কতৃথ ক প্রণীত গ্রন্থেমূহ অবেম্বসন 

আল্লাহর সুু্ন্দর নামসমূহহর ব্যাখ্যা উপস্থাপন 

 

১- আ -ই াহ 1: 

গ্রন্থকার শাইখ আে-ো‘দী রহ. বসেসেন, ইোহ হসেন যার মসধ্য 

েমস্ত পূণথাঙ্গ গুণাবেী ও মহান আল্লাহর েমস্ত তববশষ্টয একবত্রত 

হসয়সে। এ নাসমর মসধ্য আেমাউে হুেনার েমস্ত নাম 

েবন্নসববশত হসয়সে। এ কারসণই এ কর্া বো ববশুদ্ধ লয, আল্লাহই 

মূেত ইোহ। লকননা আল্লাহ এমন এক নাম যার মসধ্য েমস্ত 

আেমাউে হুেনা তর্া আল্লাহর েুন্দরতম নামেমূহ ও েুউচ্চ 

গুণাবেীেমূহ একবত্রত হসয়সে। আল্লাহই েবথাবধ্ক জ্ঞাত।2  

২- আল্লাহ 3 : 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহ হসেন োধ্ারণত যার ইবাদত করা 

হয়, বযবন বনভথ রশীে মা‘বূদ এবং েমস্ত েৃবষ্টর উপর ইোহ ও মা‘বূদ 

হওয়ার লযাগয। বতবন ইোহ হওয়ার েমস্ত গুণাবেীসত গুণাবিত।4 

 
1 আল্লাহর এ নাসমর দেীে হসো তাাঁ র বনসনাক্ত বাণী,  

ُ   إِنذَما﴿ ۥ    َوَِٰحد     إَِلَٰه    ٱّللذ ن  ُسۡبَحََٰنُه
َ
د   ََلُۥ  يَُكونَ   أ ُۥ  َوَل  َمََٰوَٰتِ   ِف   َما  َلذ ۡرِض    ِف   َوَما  ٱلسذ

َ
ِ   َوَكَفَٰ   ٱۡۡل  ﴾١٧١َوكِيٗل   بِٱّللذ

 [   ١٧١:  النساء]

“আল্লাহই লকবে এক ইোহ, বতবন পববত্র মহান এ লর্সক লয, তাাঁ র লকান েিান 

হসব। আেমানেমূসহ যা রসয়সে এবং যা রসয়সে েবমসন, তা আল্লাহরই। আর 

কমথববধ্ায়ক বহসেসব আল্লাহই যসর্ষ্ট।” [েূরা আন-বনো, আয়াত: ১৭১]  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ১০৪।   

3 এ নাসমর দেীে হসো, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

﴿ ُ  [   ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ٱلَۡقيُّومُ  ٱلَۡحُّ   ُهوَ   إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱّللذ

“আল্লাহ, বতবন োড়া লকান (েতয) ইোহ লনই, বতবন বিরঞ্জীব, েুপ্রবতবিত ধ্ারক।” 

[েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]  

4 আত-তািেীর, ৫/৬২০।   
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আল্লাহ বনসেই বসেসেন, তাাঁ র মসধ্য উেুবহয়যাসতর েমস্ত গুণাবেী 

একবত্রত হসয়সে। বতবনই েমস্ত বদক লর্সক একমাত্র ইোহ হওয়ার 

লযাগয যা তাসক একমাত্র মা‘বুদ হওয়া আবশযক কসর, বতবনই 

একমাত্র প্রশংো ও শুকবরয়া পাওয়ার অবধ্কারী, বতবন মহান, 

মহাপববত্র, মহাশবক্তধ্র, মহােম্মাবনত ও মহামযথাদাবান।1  

আল্লাহর নাসমর মসধ্য আেমাউে হুেনার েমস্ত নাম ও েুউচ্চ 

বেিাত একবত্রত হসয়সে। আল্লাহই অবধ্ক ভাসো জ্ঞাত।2 

আল্লাহ নামটি বিিা-গসবষণা করসে লদখা যায়, আল্লাহ নাসমর 

মাসেই ইোবহয়যাসতর েব অর্থ ববদযমান। এ নামটি পবরপূণথ 

বেিাত ও একমাত্র তাাঁ রই েনয বনধ্থাবরত এবং তাাঁ র কাসে লকউ 

অংশীদার লনই। লকননা অনুরক্তর (যাসক েবাই ভাসোবাসে) 

মাসে েমস্ত পূণথাঙ্গ গুণাবেী র্াকার কারসণই েবাই তাসক 

ভাসোবাসে এবং তাাঁ র পবরপূণথ গুণাবেীর কারসণই তাাঁ র কাসে 

নতোনু ও ববনয়ী হয়। পূণথাঙ্গ গুণাবেীর লকান গুণই েবথবদক 

ববসবিনায় মহান আল্লাহর লর্সক বাদ পসড় না। অর্বা বতবন 

তাসদর উপকার কসরন, তাসদর লদখ-ভাে কসরন ও োহাযয-

েহসযাবগতা কসরন তাই তারা তাাঁ র বদসক েুাঁ সকন বা তাাঁ র ইবাদত 

কসরন। িসে ইবাদতকারীর প্রবত কেযাণ ববষথত হয় এবং তাসদর 

লর্সক অকেযাণ ও ক্ষয়-ক্ষবত প্রবতহত হয়। এ কর্া েকসেই 

অবগত আসে লয, বনশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আোই েব বকেুর মাবেক। 

তাাঁ র েৃবষ্টর লকউ বনসের লযমন মাবেক নন লতমবন অসনযরও 

মাবেক নন, তারা বনসের লযমন লকান উপকার বা ক্ষবত োধ্ন 

করসত পাসর না লতমবন অসনযরও লকান উপকার বা ক্ষবত োধ্ন 

করসত পাসর না। এমবনভাসব তারা বনসেসদর ও অনয কাসরা 

েীবন, মৃতুয, পুনরুত্থান লকান বকেুই বদসত পাসর না। কাসরা মসন 

 
1 প্রাগুক্ত, ১/৩৩; আে-খুোো, পৃ. ৮-৯; বাহোতু কুেুবুে আবরার, পৃ. ১৬৫।  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ১০৪।   
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যখন এ কর্া লগাঁসর্ যাসব লয, আল্লাহ তা‘আোই একমাত্র ইোহ ও 

আশ্রয়দাতা তখন বান্দার ভাসোবাো, ভয় ও প্রতযাশা েববকেুর 

তার রসবর োসর্ েমৃ্পক্ত হওয়া অতযাবশযকীয় হসয় যাসব। 

েববকেুসতই লে তাাঁ র কাসে বিসর যাসব, বতবন বযতীত েৃবষ্টকুসের 

েববকেু লর্সকই িাওয়ার প্রতযাশা বেথ ন করসব, যাসদর 

বনসেসদরই পবরপূণথতা লনই, তারা বনসেরা কমথ েম্পাদনকারী 

নন। েুউচ্চ ও েুমহান আল্লাহ বযতীত লকান শবক্তদাতা ও 

োহাযযকারী লনই।1 

শাইখুে ইেোম ইবন তাইবময়যাহ রহ. লক আল্লাহর নামেমূসহর 

মসধ্য ইেসম আ‘যম তর্া েবসিসয় বড় নাসমর বযাপাসর বেসজ্ঞে 

করা হসো। েবসিসয় বড় নাম বক আল্লাহর বনবদথ ষ্ট ও েুপবরবিত না-

বক তা অবনবদথ ষ্ট ও অপবরবিত?  

বতবন এ প্রসের উত্তসর বসেন, বকেু লোক মসন কসরন লয, 

আেমাউে হুেনা তর্া আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর মসধ্য ইেসম 

আ‘যম তর্া আল্লাহর েবথাবধ্ক মহান নামটি শুধু্ বতবন যাসদরসক 

বনবথাবিত কসরন লেেব ববসশষ বান্দাগণ কারামসতর মাধ্যসম 

োসনন, যা োধ্ারণ বনয়সমর ববহভূথ ত। মূেত এ ধ্ারণাটি ভুে। 

লকননা আল্লাহ তা‘আো তাাঁ র নামেমূহ ও তাাঁ র বেিাতেমূহ 

োনার েনয আমাসদরসক উৎোবহত কসরসেন। যারা তাাঁ র 

নামেমূহ োসনন, এগুসোর বযাপাসর গভীর জ্ঞান রাসখন, ইবাদত 

ও লদা‘আয় এেব নাসম তাাঁ সক ডাসকন এবং বকেু িাওয়ার লক্ষসত্র 

যারা তাাঁ র কাসে এেব নাসম িায় তাসদর বতবন প্রশংো কসরসেন। 

বন:েসন্দসহ আেমাউে হুেনার অগ্রবতী নামই আল্লাহর েবথাবধ্ক 

মহান নাম (ইেসম আ‘যম)। লযমন আল্লাহ তা‘আো েবথময় 

দানশীে যার বদানযতা ও দানশীেতা লশষ হওয়ার নয়। বতবন 

বান্দাসক দান করসত পেন্দ কসরন। তাাঁ র দাসনর মসধ্য েবথাবধ্ক 

 
1 আে-মাওয়াবহব আর-রাব্বাবনয়যাহ বমনাে আয়াবতে কুরআবনয়যাহ, পৃ. ৬২।   
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দানপ্রাপ্ত বযবক্ত হসেন যাসক বতবন তাাঁ র আেমাউে হুেনা ও তাাঁ র 

েুমহান বেিাতেমূহ োনার ও বুোর বদানযতা দান কসরসেন। 

অত:এব, েঠিক কর্া হসো আল্লাহর েব নামই েুন্দর এবং 

েবগুসোই মহান; তসব েবথাবধ্ক মহান নাম হসো লযেব নাম তাাঁ র 

েনযই একক বা অসনযর োসর্ বমবেত হসেও তা তাাঁ র েত্ত্বাগত 

যাবতীয় গুণাবেী বা তাাঁ র কমথগত যাবতীয় গুণাবেী বা যাবতীয় 

গুণাবেীর উপর প্রমাণ কসর। লযমন, আল্লাহ এমন একটি নামটি 

ইেসম োসম‘ যার মসধ্য উেুবহয়যাত তর্া ইোহ হওয়ার যাবতীয় 

গুণাবেী ববদযমান, এ নামটিসত েমস্ত পূণথাঙ্গ গুণাবেী একবত্রত 

হসয়সে। এমবনভাসব আে-হামীদ (মহা প্রশংবেত) ও আে-মােীদ 

(মবহমাবিত, েম্মাবনত)। আে-হামীদ এমন একটি নামসক বুোয় 

যাসত েকে প্রশংোকারীসদর যাবতীয় প্রশংো ও আল্লাহর 

পবরপূণথতা একবত্রত হসয়সে। আর মােীদ বো হয় যাসত মহান ও 

উচ্চ-মযথাদাবান হওয়ার যাবতীয় গুণাবেী একবত্রত হসয়সে। এ 

নাসমর কাোকাবে অসর্থর নাম হসো আে-োেীে (মহা মবহয়ান), 

আে-োমীে (মহা মসনারম), আে-গানী (অমুখাসপক্ষী) এবং 

আে-কারীম (মহা েম্মাবনত)। 

লযমন আে-হাইয়ুয (বিরঞ্জীব) ও আে-কাইয়ূযম (বিরিন)। আে-

হাইয়ুয বো হয় যার রসয়সে মহাপবরপূণথ েীবন যাসত েত্ত্বার 

(যাসতর) যাবতীয় অর্থ ববদযমান। আর কাইয়ূযম হসো বযবন বনসে 

বনসেই প্রবতবিত, ববদযমান, শ্বাশত, বতবন েব েৃবষ্ট লর্সক 

মুখাসপক্ষীহীন এবং েকে েৃবষ্ট বতবনই েৃবষ্ট কসরসেন। এটি এমন 

একটি নাম যাসত যাবতীয় কসমথর গুণাবেী প্রববষ্ট হসয়সে। 

আল্লাহর আসরা অনয নাসমর মসধ্য রসয়সে আে-‘আযীম (মহা 

মযথাদাপূণথ, অবত ববরাট) এবং আে-কাবীর (অবত বৃহৎ, অবত 

মহান) যাসত তাাঁ র নামেমূহ ও বেিাতেমূসহর যাবতীয় মহত্ব, 

বড়ত্ব, অহবমকা একবত্রত হসয়সে। তাাঁ র েকে েৃবষ্টর যাবতীয় 

েম্মান ও মযথাদা প্রশদথ ন একমাত্র তাাঁ রই েনয। লযমন তুবম বসো, 
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‘ইয়া যাে-োোবে ওয়াে ইকরাম’ (সহ মহা মযথাদাবান, মহা মহত্ত্ব 

ও মহা েম্মাবনত)। লকননা আে-োোে (মহা মহত্ত্ব) হসো বড়ত্ব, 

মহত্ত্ব, অহবমকা ও েবথবদসকর পবরপূণথতার গুণ। আর ইকরাম 

(মহা েম্মাবনত) হসো বান্দা কতৃথ ক তাাঁ সক মহা েম্মান প্রদশথন ও 

তাাঁ র েমু্মসখ েসবথাচ্চ অপমান ও োঞ্ছনাসবাধ্ বা এরূপ আসরা বকেু 

করা।  

অত:এব, উপসরাক্ত আসোিনা লর্সক এ কর্া প্রতীয়মান হয় লয, 

ইেসম আ‘যম (েবথসশ্রি নাম) হসো ইেসম বেনে (েমবষ্টগত 

নাম)। শরী‘আসতর দেীে ও বুৎপবত্তগত1 অর্থ এ মতটিই প্রমাণ 

কসর। লযমন েুনাসনর বকতাসব ববণথত আসে, রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাম এক বযবক্তসক লদা‘আ করসত শুনসেন। লে 

বেবেে,  

 َ ي ل َ َمُد، اَّله َحُد الصه
َ
نَْت األ

َ
ُ ََّل إَََلَ إََّله أ نَْت اّلِله

َ
نهَك أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِّني أ

َ
لَُك بَأ

َ
ْسأ

َ
ْم يََِلْ َولَْم »اللهُهمه إَِّني أ

ََلُ  يَُكْن  َولَْم  بَاْسَمَه  يُوََلْ   َ اّلِله َل 
َ
َسأ لََقْد  بَيََدهَ  َنْفَِس  ي  َ »َواَّله َفَقاَل:  قَاَل:   ، َحٌد« 

َ
أ ُكُفًوا   

ْعَطى«
َ
َجاَب، َوإََذا ُسئََل بََه أ

َ
ي إََذا ُدَِعَ بََه أ َ ْعَظَم اَّله

َ
 .األ

“সহ আল্লাহ বনশ্চয় আবম আপনার কাসে প্রার্থনা করবে, আবম 

োক্ষয বদবি লয, আপবনই একমাত্র আল্লাহ বযবন বযতীত লকান 

ইোহ লনই, আপবন একক ও অমুখাসপক্ষী, বযবন কাউসক েন্ম 

লদন বন এবং কাসরা লর্সক েন্মও লনন বন, আর তাাঁ র লকান 

েমকক্ষও লনই।” রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম তখন 

বেসেন, লয েত্তার হাসত আমার প্রাণ লেই েত্তার কেম! এই বযবক্ত 

আল্লাহর কাসে এমন ইেসম আ‘যসমর (েবথসশ্রি নাসমর) মাধ্যসম 

লদা‘আ করসে যার উবেোয় লদা‘আ করা হসে আল্লাহ তা’আো 

 
1 আল্লাহর েবথাবধ্ক মহান নাসমর অর্থ বণথনার বযাপাসর এ মসতর উপরই 

যাবতীয় দেীে একবত্রত হয়।  
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কবুে কসরন এবং যার উবেোয় প্রার্থনা করা হসে বতবন দান 

কসরন।1 

তাোড়াও অনয হাদীসে এসেসে, এক বযবক্ত লদা‘আয় বেে,  

يَ » رَْض، 
َ
َواأْل َماَواَت  بََديُع السه الَْمنهاُن  نَْت 

َ
أ إََّله  إَََلَ  ََّل  احْلَْمَد  لََك  نه 

َ
بَأ لَُك 

َ
ْسأ

َ
أ إَِّني  َذا اللهُهمه  ا 

لَُك، فَ 
َ
ْسأ

َ
ْكَراَم، يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم، إَِّني أ ْصَحابََه: اجْلاََلَل َواإْلَ

َ
َقاَل انلهَِبُّ َصَّله اهلُل َعلَيَْه وََسلهَم أَل

َ بَاسْ  ي َنْفَِس بَيََدهَ، لََقْد َدََع اّلِله َ ْعلَُم، قَاَل: »َواَّله
َ
ُ َورَُسوَُلُ أ َمَه  »تَْدُروَن بََما َدََع؟« قَالُوا: اّلِله

َجاَب، َوإََذا ُسئََل 
َ
ي إََذا ُدَِعَ بََه أ َ ْعَطى« الَْعَظيَم، اَّله

َ
 .بََه أ

“সহ আল্লাহ বনশ্চয় আবম আপনার কাসে প্রার্থনা করবে, বনশ্চয় 

েমস্ত প্রশংো আপনার, আপবন বযতীত লকান ইোহ লনই, আপবন 

দানশীে, আেমান ও েবমসনর েৃবষ্টকারী। লহ মযথাদা ও ঔদাযথ 

প্রদানকারী, লহ বিরঞ্জীব ও েুপ্রবতবিত ধ্ারক, আবম আপনার 

নাসমর উবেোয় আপনার কাসে প্রার্থনা করবে। তখন নবী 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম তাাঁ র োহাবীগণসক 

বেসেন, লতামরা বক োন লে বকসের িারা লদা‘আ করে? তারা 

বেসেন, আল্লাহ এবং তাাঁ র রােূেই ভাসো োসনন। তখন বতবন 

বেসেন, যার হাসত আমার প্রাণ তার শপর্, লে আল্লাহর ঐ ইেসম 

আযম িারা লদা‘আ কসরসে যা িারা লকউ লদা‘আ করসে বতবন তা 

কবুে কসরন, আর যা িারা বকেু িাওয়া হসে বতবন তা দান 

কসরন।”2 

এোড়া রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

 
1 বতরবমযী, হাদীে নং ৩৪৭৫, ইমাম বতরবমযী হাদীেটিসক হাোন গরীব 

বসেসেন। আেবানী রহ. হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন; আবু দাউদ, হাদীে নং 

১৪৯৩।   

2 নাোয়ী, হাদীে নং ১৩০০; বতরবমযী, হাদীে নং ৩৫৪৪; মুেনাদ আহমাদ, 

হাদীে নং ১২২০৫; আবু দাউদ, হাদীে নং ১৪৯৫; ইবন মাোহ, হাদীে নং 

৩৮৫৮; হাবকম, ১/৫০৪। আেবানী রহ. হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন।   
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اْْلَيتَْْيَ  َهاتَْْيَ  يَف  ْعَظُم 
َ
اأْل  َ اّلِله  ٱلرذۡحَمَٰنُ   ُهوَ   إِلذ   إَِلَٰهَ   لذ    َوَِٰحد     إَِلَٰه    ِإَوَلَُٰهُكمۡ ﴿:  اْسُم 

َعْمَراَن:[  ١٦٣:  ابلقرة]  ﴾١٦٣ٱلرذِحيمُ  آَل  ُسوَرَة  َوفَاَِتََة  ُ   ١ال م  ﴿  ،   ٱلَۡحُّ   ُهوَ   إِلذ   إَِلَٰهَ   َل    ٱّللذ
 . [  ٢  ،١: عمران ال] ﴾٢ٱلَۡقيُّومُ 

“আল্লাহর ইেসম আ‘যম বনসনাক্ত দুটি আয়াসত রসয়সে। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন, “আর লতামাসদর ইোহ এক ইোহ। বতবন োড়া 

লকান (েতয) ইোহ লনই। বতবন অবত দয়াময়, পরম দয়ােু।” [েূরা 

আে-বাকারা, আয়াত: ১৬৩], েূরা আসে ইমরাসনর শুরুসত 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন, “আবেি-োম-মীম। আল্লাহ, বতবন 

োড়া লকান ইোহ লনই, বতবন বিরঞ্জীব, বিরপ্রবতবিত ধ্ারক।” [েূরা 

আসে ইমরান, আয়াত: ১-২]1 অত:এব, বান্দা অিসরর অি:স্থে 

লর্সক ববনসয়র োসর্ যখন আল্লাহসক তাাঁ র এেব ইেসম আ‘যসমর 

িারা ডাসক তখন তার লদা‘আ বিবরসয় লদওয়া হয় না।2  

  

 
1 মুেনাদ আহমাদ, ৬/৪৬১; বতরবমযী, হাদীে নং ৩৪৭৮, বতবন হাদীেটিসক 

হাোন েহীহ বসেসেন; আবু দাউদ, হাদীে নং ১৪৯৬; আেবানী রহ. 

হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন; ইবন মাোহ, হাদীে নং ৩১০৯।   

2 লদখুন, মােমু‘উে িাওয়াসয়দ ওয়া ইকবতনােুে আওয়াববদ, পৃ. ২৫০-২৫২।  
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৩- আ -আহাদ: আ -ওয়ানহদ (এক)1 আ -আহাদ (একক, 

অনিতীয়)।2 

গ্রন্থকার রহ. বসেন, আল্লাহ আে-ওয়াবহদ (এক), আে-আহাদ 

(একক, অবিতীয়)। বতবন েমস্ত পূণথতায় একক, েব ধ্রসণর 

পবরপূণথতা, মযথাদা, মহত্ব, লে ন্দযথ, প্রশংো, বহকমত, রহমত, ও 

অনযানয পূণথতার গুণাবেীসত এক ও অবিতীয়। তাাঁ র লকাসনা 

উপমা ও োদৃশ লনই, লকাসনা বকেুই লকাসনা ভাসবই তাাঁ র োসর্ 

তুেনা করার উপযুক্ত নয়, বতবন তাাঁ র েীবন, পবরিােনা, ইেম, 

কুদরত, মহত্ব, বড়ত্ব, েম্মান, মযথাদা, লে ন্দযথ, প্রশংো, বহকমত ও 

অনযানয েব গুণাবেীসত েসবথাচ্চ পযথাসয়র একক, এেব 

গুণাবেীর েবথসশষ পযথাসয় বতবন একক ও অবিতীয়। অত:এব, 

বান্দার উপর কতথ বয হসো আক্বীদা, কর্া ও কাসে তাাঁ র তাওহীদ 

(একত্বতা) এমন ভাসব প্রকাশ করা লয, তাাঁ র েবথময় পূণথাঙ্গ 

গুণাবেী স্বীকার করা, তাওহীসদ তাাঁ সক এক রাখা এবং েব ধ্রসণর 

ইবাদসত তাাঁ সক এক ও অবিতীয় রাখা।3  

  

 
1 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বনসনাক্ত বাণী, 

ُ  قُلِ ﴿ ء    ُكُِ  َخَٰلِقُ  ٱّللذ َِٰحدُ  َوُهوَ  ََشۡ رُ  ٱلَۡو  [  ١٦: الرعد]  ﴾١٦ٱلَۡقهذَٰ

“বেুন, ‘আল্লাহই েববকেুর েৃবষ্টকতথ া এবং বতবন  এক, একিত্র ক্ষমতাধ্র’। 

[েূরা আর-রাদ, আয়াত” ১৬]   

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বনসনাক্ত বাণী,  

ُ  ُهوَ   قُۡل  ﴿ َحد    ٱّللذ
َ
 [   ١: اَّلخالص] ﴾ ١  أ

“বেুন, বতবনই আল্লাহ, এক-অবিতীয়।” [েূরা আে-ইখোে, আয়াত: ১]  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২০-৬২১; লদখুন, বাহোতু কুেুববে আবরার ওয়া কুররাতু 

উয়ুবনে আখয়ার বি শারবহ োওয়াবমবয়ে আখবার, পৃ. ১৬৫।  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 22  

৪- আ -‘আ া: আ -আ‘ ীয় ু (সুউচ্চ)1 আ -আ‘ া 

(সুমহান)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর মসধ্য একটি 

নাম হসো আে-আ‘েীয়ু আে-আ‘ো। লকননা েবথবদক ববসবিনায় 

েব ধ্রসণর বড়ত্ব, উিুাঁ  মযথাদা একমাত্র আল্লাহর েনয োবযস্ত, 

বতবন েত্ত্বাগত বদক লর্সক উিুাঁ 3 এবং বতবন েমস্ত েৃবষ্টর উপসর তাাঁ র 

আরসশ আসেন, বতবন েৃবষ্টর োদৃশ নয়; তাসদর ববপরীত, 

এতিেসত্ত্বও বতবন তাসদর েব বকেু অবগত আসেন, তাসদর েব 

বকেু লদসখন, তাসদর প্রকাশয ও অপ্রকাশয যাবতীয় কাযথ 

পবরিােনা কসরন, বতবন তাাঁ র তাকদীবর বববধ্ববধ্ান, মহাববসশ্বর 

পবরিােনা ও শর‘ঈ ববধ্াসনর বযাপাসর কর্ক (কর্া বসেন)।4 

বতবন উিুাঁ  ক্ষমতা ও মযথাদা গুসণ গুণাবিত। েৃবষ্টর কাসরা গুসণর 

োসর্ তাাঁ র েুউচ্চ মযথাদা ও বড়সত্বর তুেনা করা যায় না; েমস্ত েৃবষ্ট 

তাাঁ র লকাসনা একটি গুসণর োমানয লকান বদকও লবষ্টন করসত 

েক্ষম হসব না। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

 [   ١١٠: طه ] ﴾١١ِعلۡٗما بِهِۦ ُُيِيُطونَ  َوَل ﴿

 
1 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বনসনাক্ত বাণী,  

 [   ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ٱلَۡعِظيمُ   ٱلَۡعِلُّ  َوُهوَ  ِحۡفُظُهَما   وُدهُۥ  ُ َي  َوَل ﴿

“এবং এ দু’লটার (আেমানেমূহ ও েবমন) েংরক্ষণ তাাঁ র েনয লবাো হয় না। 

আর বতবন েুউচ্চ, মহান।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৫] 

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বনসনাক্ত বাণী,  

ۡۡعَ   َرُبَِك  ٱۡسمَ   َسُبِحِ ﴿
َ
 [   ١: اَّلىلع] ﴾١ٱۡۡل

“আপবন আপনার েুমহান রসবর নাসমর তােবীহ পাঠ করুন।” [েূরা আে-

আ‘ো, আয়াত: ১]  

3 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৬।  

4 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১১৬।  
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“তারা (েৃবষ্টকুে) জ্ঞান বদসয় তাাঁ সক লবষ্টন করসত পারসব না।” [েূরা 

ত্বা-হা, আয়াত: ১১০] 

অত:এব, োনা লগে লয, তাাঁ র েমস্ত গুণাবেীসত েৃবষ্টকুে তাাঁ র 

অনুরূপ ও েমকক্ষ নয়। তাাঁ র রসয়সে প্রভাব ও দমসনর গুণ; 

লকননা বতবন কাহহার তর্া দমনকারী ও ও বনয়ন্ত্রণকারী, বযবন তাাঁ র 

ইজ্জত ও বড়সত্ব েমস্ত েৃবষ্টসক দমন কসর রাসখন। েৃবষ্টকুসের 

ভাগয তাাঁ রই হাসত। বতবন যা িান তা বাাঁ ধ্া লদওয়ার লকউ লনই। আর 

বতবন যা িান না তা কখসনা হসব না; যবদও েৃবষ্টকুে একবত্রত হসয় 

লেটি করসত লিষ্টা কসরন আল্লাহ না িাইসে তা কখসনাই হসব না। 

আবার বতবন তাাঁ র ইিায় লযটি করসত িান তা েৃবষ্টকুে েকসে 

বমসে বাাঁ ধ্া বদসেও তা প্রবতহত করসত পারসব না। লকননা তাাঁ র 

রসয়সে পূণথাঙ্গ শবক্ত, ইিা বাস্তবায়সনর পবরপূণথ ক্ষমতা এবং 

েৃবষ্টকুে েববদক লর্সকই তাাঁ র প্রবত মুখাসপক্ষী। 1 

তাাঁ র েমস্ত বড়ত্ব, লশ্রিত্ব, অহংকার, মযথাদা, লে ন্দযথ ও যাবতীয় 

পূণথতার গুণাবেী েহকাসর বতবন আরসশ উসঠসেন এবং েমস্ত 

েম্রােয লবষ্টন কসর লরসখসেন।2 

  

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৬, ২৭।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২৩-৬২৪; আে-খুোো, পৃ. ১৮৭।  
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৫- আ -আউয়া 1: আে-আউয়াে (প্রর্ম), আে-আবখর (সশষ), 

আয-যাবহর (প্রকাশয), আে-বাবতন (সগাপন)। 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, এ নাসমর পূণথাঙ্গ ও েুস্পষ্ট বযাখযা 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বনসনাক্ত হাদীসে 

বদসয়সেন। বতবন োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

نَْت الظه 
َ
ٌء، َوأ نَْت اْْلَخُر فَلَيَْس َبْعَدَك ََشْ

َ
ٌء، َوأ ُل فَلَيَْس َقبْلََك ََشْ وه

َ
نَْت اأْل

َ
اَهُر فَلَيَْس »أ

ٌء« نَْت ابْلَاَطُن فَلَيَْس ُدونََك ََشْ
َ
ٌء، َوأ     .فَْوقََك ََشْ

“আপবনই প্রর্ম, আপনার আসগ আর বকেু লনই; আপবনই লশষ, 

আপনার পসর আর বকেুই লনই। আপবনই প্রকাশয, আপনার লিসয় 

প্রকাশয আর বকেুই লনই। আর আপবনই অপ্রকাশয, আপনার 

িাইসত লগাপন আর বকেুই লনই।”2  

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম উক্ত হাদীসে আল্লাহর 

নামগুসোসক তার অর্থানুযায়ী বযাখযা কসরসেন এবং এেব নাসমর 

ববপরীত অর্থসক প্রতযাখান কসরসেন।3 গনণাকারীগণ যত েময়-

ই গণনা করুন, পূবথবতী যত েময়-ই বনধ্থারণ করুক, আল্লাহ লে 

েমসয়র আসগই ববদযমান এবং পরবতী েমসয় যতই েময় আেুক, 

যতই বদন িেসত র্াকুক আল্লাহ লে েমসয়র পসরও ববদযমান। এ 

কারসণই ওয়াবেবুে ওয়ােুদ তর্া েদা ববদযমান গুণটি একমাত্র 

তাাঁ র েনযই বনবদথ ষ্ট। লকননা েদা ববদযমান গুণটি একমাত্র লে 

েত্ত্বার েনয প্রসযােয যা পূণথাঙ্গ অবস্তত্বমান, েদা ববদযমান। 

অত:এব, তাাঁ র অবস্তসত্বর েবথদা ববরােমাসন লকউ অংবশদার লনই। 

বতবন েব েময়ই তাাঁ র পবরপূণথ গুণাবেী েহকাসর ববদযমান। বতবনই 

 
1 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত আয়াত:  

ُل  ُهوَ ﴿ وذ
َ
ِهرُ   َوٱٓأۡلِخرُ  ٱۡۡل َٰ ء   بُِكُلِ  َوُهوَ  َوٱۡۡلَاِطُن   َوٱلظذ  [   ٣: احلديد] ﴾٣َعلِيم   ََشۡ

“বতবনই প্রর্ম ও লশষ এবং প্রকাশয ও লগাপন।” [েূরা আে-হাদীদ, আয়াত: ৩]  
2 েহীহ মুেবেম, হাদীে নং ২৭১৩।  

3 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৫।  
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েময় েৃবষ্ট কসরসেন। েব বকেুর অবস্তত্ব ও বববেন হওয়া আল্লাহর 

উপরই বনভথ রশীে।1 

আ -আউয়া  (প্রথম):  

বতবন প্রর্ম। এ নাম প্রমাণ কসর লয, বতবন বযতীত যা বকেু আসে তা 

েৃবষ্টশীে ও ধ্বংেশীে যা একেময় বেে না এবং এক েময় আবার 

র্াকসব না। বান্দার উপর কতথ বয হসো, লে দীন ও দুবনয়া েব 

বযাপাসর তার রসবর বন‘আমত স্মরণ করসব ও অনুভব করসব; 

লযসততু েমস্ত েবব (দুবনয়ায় আগমসনর কারণ) ও মুোব্বাব (যার 

কারসণ লে আেসত লপসরসে) তাাঁ র লর্সকই। 

আ -আনখ্র (হেষ): 

বতবনই লশষ। এ নাসমর িারা বুো যায় লয, বতবনই লশষ গিবয, বতবন 

অমুখাসপক্ষী। লকান বকেু িাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও 

যাবতীয় প্রসয়ােসন েমস্ত েৃবষ্ট তাাঁ র কাসেই মুখাসপক্ষী ও 

বনভথ রশীে। 

আয-যাবহর: বতবন প্রকাশয, স্পষ্ট। এ নাম িারা তাাঁ র বড়ত্ব ও মহান 

গুণ বুোয়। েৃবষ্টকুসের লর্সক তাাঁ র যাতী ও বেিাতী মহানত্ব ও উিুাঁ  

মযথাদা প্রমাণ কসর।  

আ -ব্ানতন (অনত ক াপন):  

বতবন অপ্রকাশয, লগাপন। এ নাম িারা তাাঁ র লগাপন রহেয, 

অপ্রকাশয ববষয়াবদ, েুকাবয়ত বেবনে ও েূক্ষ্ম ববষয়াবদ প্রমাণ 

কসর। এমবনভাসব এ নাম তাাঁ র পবরপূণথ বনকটবতীতাও বুো যায় 

এবং এটি আয-যাবহর নাসমর ববপরীত নয়। লকননা আল্লাহ 

যাবতীয় গুণাবেীসত কাসরা োদৃশ নয়। বতবন বনকটতীতার 

বহসেসব আে-‘আেী তর্া উঁিু আবার উঁিু মযথাদার বহসেসব বতবন 

আে-কারীব তর্া অবত বনকটবতী। 

আ -আনখ্র, আ -ব্ারী, আ -খ্ান ক, আ -মুসাওনয়র: 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১১৬ ও ১১৭।  
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৬- আ -আনখ্র (হেষ):  

৭- আ -ব্ারী (ননমমাণকারী, পনরকল্পনাকারী): আ -খ্ান ক 

(েূনয কথহক সৃনষ্টকারী), আ -ব্ারী (সৃনষ্টকারী), আ -

মুসাওনয়র (আকৃনতদানকারী)।   
গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-খাবেক, আে-বারী, আে-মুোওবয়র 

হসেন বযবন েমস্ত েৃবষ্টেগত েৃেন কসরসেন, বতবন পূবথ আকৃবত 

বযতীত এগুসোসক েৃবষ্ট কসরসেন, তাাঁ র বহকমত অনুোসর বতবন 

লেগুসোসক েুববনযস্ত ও েুকাঠাসমা গঠন কসরসেন, বতবন তাাঁ র 

প্রজ্ঞা অনুোসর েৃবষ্টেগতসক আকৃবত দান কসরন যখন তারা 

অবস্তসত্ব বেে না। বতবন এ মহান গুসণ েবথদা বেসেন ও র্াকসবন।  

৮- আ -ব্ানসত (প্রসারণকারী):  

আে-কাববদ (বনয়ন্ত্রণকারী), আে-বাবেত (প্রোরণকারী), আে-

খাবিদ (অববশ্বােীসদর অপমানকারী), আর-রাবি‘ (উন্নীতকারী, 

উঁিুকারী), আে-মু‘ইয (েম্মান প্রদানকারী), আে-মুবযল্ল (েম্মান 

হরণকারী), আে-মাবন‘ (প্রবতসরাধ্কারী, রক্ষাকতথ া), আে-মু‘তী 

(দানকারী), আদ-দার (যন্ত্রণাদানকারী, উৎপীড়নকারী), আন-

নাবি‘ (অনুগ্রাহক, উপকারকারী, বহতকারী)।  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর অনযতম নাম হসো, 

আে-কাববদ (বনয়ন্ত্রণকারী), আে-বাবেত (প্রোরণকারী), আে-

খাবিদ (অববশ্বােীসদর অপমানকারী), আর-রাবি‘ (উন্নীতকারী, 

উঁিুকারী), আে-মু‘ইয (েম্মান প্রদানকারী), আে-মুবযল্ল (েম্মান 

হরণকারী), আে-মাবন‘ (প্রবতসরাধ্কারী, রক্ষাকতথ া), আে-মু‘তী 

(দানকারী), আদ-দার (যন্ত্রণাদানকারী, উৎপীড়নকারী), আন-

নাবি‘ (অনুগ্রাহক, উপকারকারী, বহতকারী)। এেব েম্মাবনত 

নামেমূহ আেমাউে মুতাকাববোত তর্া পরস্পর ববপরীতমুখী 

নাম যা একটির িারা আল্লাহর প্রশংো করসে োসর্ এর ববপরীত 

নাসমর িারাও প্রশংো করা অতযাবশযকীয়। লকননা এগুসোর দুটি 
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নাম একসত্র আল্লাহর পূণথাঙ্গ গুণ প্রকাশ পায়। বতবন লযমন 

বরবযক, রূহ ও আত্মােমূসহর কাববয তর্া বনয়ন্ত্রণকারী লতমবন 

বতবন বরবযক, রহমত ও অিরেমূসহর বাবেত তর্া প্রোরণকারী, 

প্রশস্ততাকারী। বতবন লযমন ইেম ও ঈমাসন ববেয়ান েম্প্রদাসয়র 

েনয রাবি‘ তর্া উঁিু মযথাদাদানকারী লতমবন বতবন তাাঁ র শত্রুর 

বযাপাসর আে-খাবিদ তর্া অপমানকারী। বতবন তাাঁ র অনুগতসদর 

েনয মু‘ইয তর্া েম্মান প্রদানকারী। আর তাাঁ র লদওয়া েম্মানই 

প্রকৃত েম্মান। লকননা আল্লাহর অনুগতরা পরাক্রমশােী ও 

েম্মানীত; যবদও তারা িবকর ও অভাবী হন। অনযবদসক বতবন তাাঁ র 

অবাধ্য, অপরাধ্ী ও শত্রুসদর েনয দুবনয়া ও আবখরাসত আে-

মুবযল্ল তর্া েম্মান হরণকারী, অপমানকারী, োঞ্ছনাকারী। 
আল্লাহর অবাধ্য বযবক্ত যবদও প্রকাসশয েম্মান-মযথাদা প্রদশথন 

কসর, বকন্তু তার অির অপমান, োঞ্ছনা ও অমযথাদায় ভরপুর; 

যবদও লে প্রবৃবত্তর োেোয় বেপ্ত র্াকার কারসণ এটি বুেসত পাসর 

না। লকননা আল্লাহর অনুগসতযর মসধ্যই রসয়সে েবথপ্রকাসরর 

েম্মান আর তার অবাধ্যতায় রসয়সে েব ধ্রসণর অপমান। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

ُ  يُِهنِ  َوَمن﴿ ۡكرِم   ِمن ََلُۥ َفَما ٱّللذ  [ ١٨:  احلج] ﴾١٨مُّ

“আল্লাহ যাসক অপমাবনত কসরন তার েম্মানদাতা লকউ লনই।” 

[েূরা আে-হাজ্জ, আয়াত: ১৮] 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

َة  يُرِيدُ  ََكنَ  َمن﴿ ُة  فَلِلذهِ  ٱلۡعِزذ  [   ١٠: فاطر ] ﴾١٠ََجِيًعا  ٱلۡعِزذ

“সকউ যবদ েম্মান িায় (তসব তা লযন আল্লাহর কাসেই িায়); 

লকননা েকে েম্মান আল্লাহরই।” [েূরা িাবতর, আয়াত: ১০]   

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

﴿ ِ ُة  َوّلِلذ  [   ٨: املنافقون] ﴾٨َولِلُۡمۡؤِمنِيَ  َولِرَُسوَِلِۦ ٱلۡعِزذ
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“বকন্তু েকে মযথাদা লতা আল্লাহর, তাাঁ র রােূসের ও মুবমনসদর।” 

[েূরা আে-মুনাবিকূন, আয়াত: ৮] 

আল্লাহ তা‘আো আে-মাবন‘ তর্া প্রবতসরাধ্কারী, রক্ষাকতথ া, 

বনসষধ্কারী, বারণকারী এবং বতবন আে-মু‘তী তর্া দানকারী। 

বতবন যাসক দান কসরন তাসক লকউ বারণ করসত পাসর না আবার 

বতবন যাসক বারণ কসরন তাসক লকউ দান করসত পাসর না।1 বতবন 

বান্দাসদর লর্সক যাসক ইিা দুবনয়া ও আবখরাসতর বযাপাসর 

উপকার কসরন, আবার লকউ ক্ষবতর কাে করসে বতবন তাসক 

ক্ষবত কসরন। 2  

এেব বকেু মহান আল্লাহর নযায়পরায়নতা, বহমমত ও প্রশংেনীয় 

কাসের অনুগামী। লকননা কাসরা মযথাদা কমাসনা, কাউসক 

অপমাবনত করা ও কাউসক বকেু লর্সক ববিত করসত এেব 

কাসে আল্লাহর বহকমত রসয়সে। তসব আল্লাহর এেব কাসের 

বযাপাসর কাসরা লকান েবাব বদবহতার অবধ্কার লনই। এমবনভাসব 

কাসরা মযথাদা বৃবদ্ধ, কাউসক বকেু দান করা ও কাসরা কেযাণ প্রশস্ত 

করার লক্ষসত্রও মহান আল্লাহর রসয়সে েূক্ষ্ম বহকমত।  

বান্দার উপর কতথ বয হসো আল্লাহর বহকমতসক স্বীকার করা, 

এমবনভাসব তাাঁ র অনুগ্রহ ও মযথাদা যবান, অির ও কাসের 

মাধ্যসম স্বীকৃবত লদওয়া। 

তাোড়া এেব কাসে বতবন একক, েব বকেু তাাঁ রই ইিায় ঘসট 

র্াসক। আল্লাহ কাসরা মযথাদা বৃবদ্ধ, েম্মান প্রদান, বকেু দান করা ও 

েম্মাবনত করার বযাপাসর যুবক্ত েংগত কারণ রসয়সে; পক্ষািসর 

এর ববপরীত বকেু করার লক্ষসত্রও কারণ রসয়সে। প্রসতযসকই যার 

যার কমথ অনুযায়ী প্রবতদান প্রাপ্ত হয়। লে ভাগযবান লোকসদর 

েনয ভাসো কাে েহে কসর লদওয়া হয় আর দুভথ াগা লোকসদর 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮৯।  

2 তাওবদহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়াহ, পৃ. ১৩১।  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 29  

েনয দুভথ াগা লোকসদর মন্দ কাে েহে কসর লদওয়া হয়। বান্দার 

উপর দাবয়ত্ব হসো আল্লাহর তাওহীদ যর্ার্থভাসব কাসয়ম করা, 

তাাঁ র রসবর উপর েবথকাসে বনভথ রশীে হওয়া, উপকারী কাসে 

েবথাত্মক প্রসিষ্টা করা; লকননা এগুসো আল্লাহর বহকমসতর স্থান।1 

আ -ব্ানতন ( ুকানয়ত, অস্পষ্ট, অন্তরস্থ), ব্াদী‘উস 

সামাওয়াহত ওয়া  আরনদ (আসমান ও জনমহনর স্রষ্টা), 

আ -ব্ার ক যাণকারী)। 

৯- আ -ব্ানতন ( ুকানয়ত, অস্পষ্ট, অন্তরস্থ)।2   

১০- ব্াদী‘উস সামাওয়াহত ওয়া  আরনদ (আসমান ও 

জনমহনর স্রষ্টা)।3    

গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. বসেসেন, বাদী‘উে োমাওয়াসত 

ওয়াে আরবদ (আেমান ও েবমসনর স্রষ্টা) অর্থাৎ বতবন আেমান 

ও েবমন েূক্ষ্মতা ও পবরপূণথতার োসর্ পূবথ লকান আকৃবত বযতীতই 

েৃবষ্ট কসরসেন।4 েসবথাচ্চ েুন্দরতম, েুববনযস্ত, িমৎকার ও 

েুপবরকবল্পত রূসপ বতবন েব বকেু েৃবষ্ট কসরসেন।5 

১১- আ -ব্ার: আ -ব্ার (ক যাণকারী), আ -ওয়াহহাব্ 

(দানেী , স্থাপনাকারী), আ -কারীম (দয়া ু)।  

গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর 

মসধ্য অনযতম হসো, আে-বার (কেযাণকারী), আে-ওয়াহহাব 

(দানশীে, স্থাপনাকারী), আে-কারীম (দয়ােু) বযবন েমস্ত েৃবষ্টসক 

তার কেযাণ, দান ও দয়ায় লবষ্টন কসর রাসখন। বতবন উত্তম মাওো 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮৯ ও ৯০।  

2 এ নাসমর বযাখযা ‘আে-আউয়াে’ নাসমর োসর্ আসোিনা করা হসয়সে।  

3 এ নামটি আল্লাহর েম্বন্ধ যুক্ত নাসমর অিভুথ ক্ত, এটি আেমাউে হুেনার মসধ্য 

অিভুথ ক্ত হসব না।  

4 আত-তািেীর, ১/১৩০।  

5 আত-তািেীর, ৫/৬২৮।  
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(অবভভাবক), েবথদা দানশীে এবং প্রশস্ত দানকারী। আল্লাহর 

আে-বার (কেযাণকারী) গুণবািক নামটি ও এর প্রভাব তাাঁ র েমস্ত 

েৃবষ্টর উপর প্রকাশয ও অপ্রকাশয উভয় ভাসবই প্রসযােয। লকান 

েৃবষ্টই তাাঁ র ইহোন, দয়া ও দান লর্সক োমানয েমসয়র েনযও 

মুখাসপক্ষীহীন নয়; বরং েবথদা তাাঁ র দাসনর মুখাসপক্ষী। এ গুণ 

বািক নামটি তাাঁ র বযাপক রহমত ও দাসনর উপর প্রমাণ কসর যা 

বতবন েব েৃবষ্টসক তাাঁ র ইিা অনুযায়ী দান কসর র্াসকন। তাাঁ র দয়া 

দু’ধ্রসনর। এক প্রকাসরর দয়া হসো আম তর্া েকসের েনয 

বযাপক। আর আসরক ধ্রসণর দয়া হসো খাে তর্া তাাঁ র বনবদথ ষ্ট 

বান্দা ও েৃবষ্টর েনয প্রসযােয। আল্লাহ তা‘আোর েবথোধ্ারসণর 

েনয রহমত েম্পসকথ  বতবন বসেসেন,  

ء   ُكذ  َوِسۡعَت  َربذَنا﴿    [  ٧: اغفر] ﴾٧وَِعلۡٗما رذۡۡحَةٗ  ََشۡ

“সহ আমাসদর রব, আপবন রহমত ও জ্ঞান িারা েব বকেুসক 

পবরবযপ্ত কসর রসয়সেন।” [েূরা গাসির, আয়াত: ৭] 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,   

ء   ُكذ  َوِسَعۡت  َورَۡۡحَِت ﴿  [  ١٥٥: اَّلعراف] ﴾١٥٦ََشۡ

“আর আমার রহমত েব বস্তুসক পবরবযাপ্ত কসরসে।” [েূরা আে-

আ’রাি, আয়াত: ১৫৫]  

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِ  فَِمنَ  ُنِۡعَمة   ُمِن بُِكم َوَما﴿  [   ٥٣: انلحل] ﴾٥٣ٱّللذ

“আর লতামাসদর কাে লয েব বন‘আমত আসে, তা আল্লাহর পক্ষ 

লর্সক।” [েূরা আন-নাহাে, আয়াত: ৫৩]   

আল্লাহর এ প্রকাসরর রহমত ও দয়ায় েৎ, অেৎ, আেমাসনর 

অবধ্বােী ও েবমসনর অবধ্বােী, শরী‘আসতর মুকাল্লাি ও গাইসর 

মুকাল্লাি েকেসকই অিভুথ ক্ত কসর।  

আর আল্লাহর খাে তর্া ববসশষ রহমত ও বন‘আমত শুধু্ 

মুত্তাকীনসদর েনয। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  
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ۡكُتُبَها﴿
َ
ِينَ   فََسأ َة   َوُيۡؤتُونَ   َيتذُقونَ   لَِّلذ َكوَٰ ِينَ   ٱلزذ ِينَ   ١٥٦يُۡؤِمُنونَ   َيَٰتَِناأَِب  ُهم  َوٱَّلذ  يَتذبُِعونَ   ٱَّلذ
ذ  ٱنلذِبذ   ٱلرذُسوَل  ُمِ

ُ
    [  ١٥٦  ،١٥٥: اَّلعراف] ﴾١٥٧ٱۡۡل

“েুতরাং আবম তা বেসখ লদব তাসদর েনয যারা তাকওয়া অবেম্বন 

কসর এবং যাকাত প্রদান কসর। আর যারা আমার আয়াতেমূসহর 

প্রবত ঈমান আসন। যারা অনুেরণ কসর রােূসের, লয উম্মী নবী..।” 

[েূরা আে-আ’রাি, আয়াত: ১৫৫-১৫৬]  

ِ  رَۡۡحََت  إِنذ ﴿  [  ٥٥: اَّلعراف] ﴾٥٦ٱلُۡمۡحِسنِيَ  ُمِنَ  قَرِيب    ٱّللذ

“বনশ্চয় আল্লাহর রহমত েৎকমথশীেসদর বনকটবতী।” [েূরা 

আে-আ’রাি, আয়াত: ৫৫] 

েুোইমান আোইবহে োোম তাাঁ র লদা‘আয় বসেসেন,  

ۡدِخلِۡن ﴿
َ
لِِحيَ  ِعَبادِكَ  ِف  بِرَۡۡحَتَِك  َوأ َٰ  [  ١٩:  انلمل] ﴾١٩ٱلصذ

“আর লতামার অনুগ্রসহ তুবম আমাসক লতামার েৎকমথপরায়ণ 

বান্দাসদর অিভুথ ক্ত  কর।” [েূরা আন-নামাে, আয়াত: ১৯] 

এ ববসশষ রহমত যা নবীগণ ও তাসদর অনুোরীরা আল্লাহর কাসে 

প্রার্থনা কসরন এগুসো ঈমান, ইেম, আমে, েবথদা উত্তম অবস্থা, 

দুবনয়া ও আবখরাসতর েিেতা ও কেযাণ ইতযাবদর তাওবিক 

প্রার্থনা করা। আর আল্লাহর ববসশষ বান্দাহসদর এগুসো অেথ নই 

মূে েক্ষয-উসেশয।1  

 

আ -ব্াসীর (সব্মদ্রষ্টা), আত-তাওয়াব্ (তাওব্া কবু্ কারী, 

ক্ষমাকারী)।  

১২- আ -ব্াসীর (সব্মদ্রষ্টা)2: 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮২-৮৩; আত-তািেীর, ৫/৬২১।  

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

ِميعُ  ُهوَ ﴿  [   ١: اَّلرساء] ﴾١ٱۡۡلَِصيُ  ٱلسذ

“বতবনই েবথসশ্রাতা, েবথদ্রষ্টা।” [েূরা আে-ইেরা, আয়াত: ১]  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 32  

গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. বসেসেন, আে-বােীর (েবথদ্রষ্টা) 

হসেন বযবন আেমান ও েবমসনর েববকেুসত তাাঁ র দৃবষ্টশবক্তসত 

লবষ্টন কসর লরসখসেন; এমনবক অন্ধকার রাসত বনেথ ন 

মরুভূবমসত একটি কাসো বপপীবেকার েিপথসণ িোর আওয়ােও 

বতবন শুনসত পান, তাাঁ র কাসে লে আওয়ােটি পযথি লগাপনীয় 

নয়। বতবন লগাপন ও প্রকাশয েব ধ্রসণর েব বকেুই লদখসত পান, 

বস্তুর েূক্ষ্ম লর্সক অবত েূক্ষ্মতম িোর আওয়াে, বৃসক্ষর 

অভযিসর িোমান পাবনর আওয়াে, এর বশকর, লোট-বড় 

যাবতীয় উবিত েব বকেুই বতবন শুনসত পান ও লদখসত পান। 

বতবন বপপীবেকা, লম মাবে, মশা-মাবে ও এর লিসয়ও কু্ষদ্র কীট-

পতসঙ্গর অভযিসরর বশরা উপবশরা েব বকেুই লদখসত পান। লেই 

মহান আল্লাহর পববত্রতা বণথনা করবে যার বড়ত্ব, মহাত্ব, 

েুববসৃ্তত গুণাবেী, পবরপূণথ আযমত (বড়ত্ব), েূক্ষ্মতা, অদৃসশযর 

েংবাদ ও জ্ঞান, অতীত, বতথ মান ও ভববষযসতর েংবাদ ইতযাবদ 

বণথনা করা মানুসষর পসক্ষ অেম্ভব। বতবন মানুসষর লিাসখর পেক, 

িকু্ষেমূসহর লখয়ানত, অিরেমূহ যা লগাপন রাসখ ও বেহ্বার 

নড়ািাড়ােহ েব েূক্ষ্ম লর্সক েূক্ষ্মতর বেবনে অবগত আসেন। 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন, 

ِي﴿ ََٰك   ٱَّلذ ِجِدينَ   ِف   َوَتَقلَُّبَك   ٢١٨َتُقومُ   ِحيَ   يََرى َٰ ِميعُ   ُهوَ   إِنذُهۥ  ٢١٩ٱلسذ  ﴾ ٢٢٠ٱلَۡعلِيمُ   ٱلسذ
 [   ٢٢٠  ،٢١٨:  الشعراء]

“বযবন আপনাসক লদসখন যখন আপবন দণ্ডায়মান হন এবং 

বেেদাকারীসদর মসধ্য আপনার উঠাবো। বনশ্চয় বতবন 

েবথসশ্রাতা, মহাজ্ঞানী।” [েূরা আশ-শুআ’রা, আয়াত: ২১৮-২২০]   

ۡعُيِ  َخا ئَِنةَ  َيۡعلَمُ ﴿
َ
ُدورُ  ُُتِۡف  َوَما ٱۡۡل  [  ١٩: اغفر] ﴾ ١٩ٱلصُّ

“িকু্ষেমূসহর লখয়ানত এবং অিরেমূহ যা লগাপন রাসখ বতবন তা 

োসনন।” [েূরা গাসির, আয়াত: ১৯]   

﴿ ُ َٰ  َوٱّللذ ء    ُكُِ  َۡعَ  [   ٩: الربوج]  ﴾٩َشِهيد   ََشۡ
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“আর আল্লাহ প্রবতটি ববষসয়র প্রতযক্ষদশী।” [েূরা আে-বুরূে, 

আয়াত: ৯]  

অর্থাৎ বতবন অবগত, তাাঁ র ইেম ও দৃবষ্টর িারা েব বকেু লবষ্টন কসর 

লরসখসেন এবং বতবন েৃবষ্টেগসতর েব বকেু শুনসত পান। 1 

েপ্ত েবমসনর বনসি যা বকেু আসে তা লযমন বতবন লদখসত পান 

লতমবন েপ্ত আেমাসনর উপসর যা বকেু আসে তাও বতবন লদখসত 

পান। এোড়াও বতবন তাাঁ র বহকমত অনুোসর তাসদর প্রাপ্ত কমথিে 

েম্পসকথ  েবথসশ্রাতা ও েবথদ্রষ্টা। লশষ বাসকযর অর্থ: তারা তাাঁ র 

বহকমত অনুযায়ী তারা কমথিে প্রাপ্ত হসব। 

আে-কুরআসন অবধ্কাংশ োয়গাসতই আল্লাহ োমী‘ (েবথসশ্রাতা) 

ও বােীর (েবথদ্রষ্টা) নামিয় একসত্র উসল্লখ কসরসেন। লযমন 

আল্লাহ বসেসেন,  

ُ  َوََكنَ ﴿ َۢا ٱّللذ  [  ١٣٤:  النساء] ﴾١٣٤بَِصٗيا َسِميَع

“আর আল্লাহ েবথসশ্রাতা, েবথদ্রষ্টা।” [েূরা আন-বনো, আয়াত: ১৩৪] 

অত:এব, শ্রবণ ও লদখার মাধ্যসম বতবন েৃবষ্টেগসতর প্রকাশয ও 

অপ্রকাশয যাবতীয় বকেু লবষ্টন কসর লরসখসেন। শ্রবণ করার 

যাবতীয় বকেু আে-োমী‘ তর্া েবথসশ্রাতা লবষ্টন কসর আসেন। 

ঊধ্বথ  ও বনন েগসতর যত প্রকার শ্রবণ লযাগয শব্দ আসে বতবন লে 

েব শসব্দর লগাপন ও প্রকাশয েব বকেুই শুনসত পান, লযন তাাঁ র 

কাসে েব বকেুই একই ধ্রসণর আওয়াে। তাাঁ র কাসে লেেব শ্রবণ 

লযাগয আওয়াে বুেসত বভন্নতর মসন হয় না এবং লকান বকেুই 

উসেশয বুেসত লগাপন র্াসক না। বনকটবতী ও দূরবতী, লগাপন ও 

প্রকাশয েব বকেুই তাাঁ র কাসে েমান। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ُ   َسِمعَ   قَدۡ ﴿ ِ   إَِل   َوتَۡشَتِك    َزوِۡجَها  ِف   تَُجَِٰدلَُك   ٱلذِت   قَۡوَل   ٱّللذ ُ   ٱّللذ  إِنذ   ََتَاُوَرُكَما     يَۡسَمعُ   َوٱّللذ
 َ َۢ  ٱّللذ   [  ١: املجادلة] ﴾١بَِصي   َسِميُع

 
1 1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৩৫-৩৬।  
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“আল্লাহ অবশযই লে রমনীর কর্া শুসনসেন লয তার স্বামীর 

বযাপাসর লতামার োসর্ বাদানুবাদ করবেে আর আল্লাহর কাসে 

িবরয়াদ করবেে। আল্লাহ লতামাসদর কসর্াপকর্ন লশাসনন। 

বনশ্চয় আল্লাহ েবথসশ্রাতা, েবথদ্রষ্টা।” [েূরা আে-মুোদাো, 

আয়াত: ১] 

আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা বসেন,  

َعلَيَْه   اهلُل  َصَّله  انلهَِبي  إَََل  الُْمَجاَدلَُة  َجاَءَت  لََقْد  ْصَواَت، 
َ
اأْل َسْمُعُه  وََسَع  ي  َ اَّله  َ ّلَِله احْلَْمُد 

  : ُ نَْزَل اّلِله
َ
ْسَمُع َما َتُقوُل، فَأ

َ
نَا يَف نَاَحيََة ابْلَيَْت، تَْشُكو َزوَْجَها، َوَما أ

َ
ُ   َسِمعَ   قَدۡ ﴿ وََسلهَم، َوأ   ٱّللذ

  [   ١: املجادلة] ﴾ ١َزوِۡجَها ِف  تَُجَِٰدلَُك  ٱلذِت  قَۡوَل 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর বযবন েব রকসমর ডাক শুসনন। এক 

মবহো তার অবভসযাগ বনসয় রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লাসমর কাসে আসেন। তখন আবম ঘসরর এক লকাসণ 

অবস্থানরত বেোম। লে তার স্বামীর ববরুসদ্ধ অবভসযাগ কসরন; 

বকন্তু আবম তার বক্তবয শুনসত পাইবন। তখন আল্লাহ এ আয়াত 

নাবযে কসরন, “আল্লাহ অবশযই লে রমনীর কর্া শুসনসেন লয 

তার স্বামীর বযাপাসর লতামার োসর্ বাদানুবাদ করবেে।” [েূরা 

আে-মুোদাো, আয়াত: ১]1 

১৩- আত-তাওয়াব্ (তাওব্া কবু্ কারী, ক্ষমাকারী)2: 

গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. বসেসেন, তাওয়াব হসেন বযবন 

েবথদা তাওবাকারীর তাওবা কবুে কসরন, আল্লাহর কাসে 

প্রতযাবতথ নকারীসক বতবন ক্ষমা কসরন। অত:এব যারা আল্লাহর 

 
1 ইবন মাোহ, হাদীে নং ১৮৮; আেবানী রহ. হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন।  

2 এ নাসমর দবেে হসো, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

اُب   ُهوَ  إِنذُهۥ﴿  [   ٣٧: ابلقرة] ﴾ ٣٧ٱلرذِحيمُ   ٱتلذوذ

“বনশ্চয় বতবন তাওবা কবূেকারী, অবত দয়ােু।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ৩৭] 
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কাসে খাাঁ টি তাওবা কসর বতবন তাসদর তাওবা কবুে কসরন এবং 

ক্ষমা কসর লদন।1 

বান্দার বযাপাসর আল্লাহর তাওবা কবুে করা দু’ধ্রসণর। 

প্রর্মত: বতবন তাাঁ র বান্দার অিসর তাাঁ র কাসে বিসর আোর তাওবা 

লেসে লদন। িসে বান্দা তাওবা ও তাওবার শতথ াবেী পােসনর 

মাধ্যসম গুনাসহর কাে লর্সক তাওবা কসর, লে তার কৃতকসমথর 

েনয অনুসশািনা কসর, উক্ত কাসে বিসর না যাওয়ার দৃঢ় প্রতযয় 

কসর এবং আল্লাহ তাসক খারাপ কােসক ভাসো কাসে পবরবতথ ন 

কসর লদন।  

বিতীয়ত: বান্দার তাওবা কবুে করার মাধ্যসম বতবন বান্দার তাওবা 

গ্রহণ কসরন এবং বান্দা যবদ খাাঁ টি তাওবা কসরন তাহসে বতবন তার 

পূসবথর গুনাহ মাি কসর লদন। লকননা খাাঁ টি তাওবা পূসবথর গুনাহ 

মাি হওয়া অতযাবশযকীয়। 2  

জানম‘উন নাস (মানুষহক সমহব্তকারী), আ -জাব্বার 

(মহাপ্রতাপো ী, অতীব্ মনহমানিত)। 

১৪- জানম‘উন নাস (মানুষহক সমহব্তকারী)।3 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর আসরকটি নাম হসো বতবন 

বকয়ামসতর বদন মানুষসক হাশসরর ময়দাসন েমসবতকারী, বতবন 

তাসদর আমে ও বরবযক একত্রকারী। বতবন তাসদর লোট-বড় লকান 

বকেুই বাদ লদন না, েব বকেুই বতবন গননা কসর রাসখন। আসগ ও 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৩।  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৩; তাওবদহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, 

পৃ. ১২৬।  

3 গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. এ নামটিসক আেমাউে হুেনার অিভুথ ক্ত 

কসরসেন। আেসে এটি আল্লাহর কাসের বদসক েম্বন্ধযুক্ত করা নাম। কমথ 

বািক শব্দ লর্সক আল্লাহর নাম উৎোবরত হয় না এবং েম্বন্ধযুক্ত নামেমূহ 

আেমাউে হুেনাও নয়। আল্লাহই অবধ্ক জ্ঞাত।  
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পসর যারাই মারা যাসব বতবন তাাঁ র পূণথ কুদরত, প্রশস্ত ইেসমর িারা 

তাসদর েকেসক একবত্রত করসবন।1 

১৫- আ -জাব্বার (মহাপ্রতাপো ী, অতীব্ মনহমানিত)2। 

গ্রন্থকার শাইখ আে-ো‘দী রহ. বসেসেন, আে-োব্বার শসব্দর 

অর্থ েমুচ্চ, মবহমাবিত। আবার এ শসব্দর অর্থ আে-কাহহার তর্া 

মহাপ্রতাবশােী, দমনকারী। আবার োব্বার অর্থ আর-রাঊি 

তর্া প্রবত লেহশীে, েদয় ও েমসবদনা প্রকাশকারী। বতবন ভঙ্গ 

হৃদসয়র অবধ্কারী, দুবথে, অক্ষম, যারা তাাঁ র কাসে বিসর আসে ও 

আশ্রয় িায় তাসদর েনয বতবন অবত লেহশীে ও েদয়।3 

এ নাসমর বতনটি অর্থ রসয়সে। েব অর্থই তাাঁ র আে-োব্বার 

নাসমর অিভুথ ক্ত। বতবন দুবথে ও তাাঁ র েনয বনসববদত ভঙ্গ হৃদয়সক 

আশ্রয় দান কসরন। িসে বতবন দুবথে ভঙ্গ হৃদসয়র অবধ্কারীসক 

লেহ ও মায়া-মমতা কসরন, গবরবসক ধ্নী কসরন, ববপদাপসদ 

পবতত েমস্ত কসঠারতাসক বতবন েহে কসরন, তাাঁ র তাওবিসক 

ববপসদ আপবতত বযবক্তসক লেহ কসর োহাযয কসরন, তাসক অটে 

ও তধ্যথধ্ারসণ েহসযাবগতা কসরন, ববপসদ আপবতত বযবক্ত যর্াযর্ 

ভাসব ববপসদ তধ্যথধ্ারণ করসে তাসক এর লিসয়ও লববশ পুরষ্কার 

দান কসরন, তাাঁ র বড়ত্ব ও মহসত্বর োমসন অনুগত বযবক্তসক বতবন 

মহা পুরষ্কার প্রদান কসরন, তাাঁ সক ভাসোবাোকারী অিরসক বতবন 

নানা েম্মান, মযথাদা ও ঈমাসনর বববভন্ন অবস্থাসভসদ পুরষ্কার 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৭।  

2 এ নাসমর দবেে হসো, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ُ  ُهوَ ﴿ ِي  ٱّللذ وُس  ٱلَۡملُِك  ُهوَ   إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱَّلذ َلَٰمُ  ٱلُۡقدُّ  [   ٢٣: احلش ] ﴾ ٢٣ ٱۡۡلَبذارُ  ٱلَۡعزِيزُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ   ٱلسذ

“বতবনই আল্লাহ; বযবন োড়া লকান ইোহ লনই, বতবনই বাদশাহ, মহাপববত্র, 

ত্রুটিমুক্ত, বনরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশােী, মহাপ্রতাপশােী, 

অতীব মবহমাবিত।” [েূরা আে-হাশর, আয়াত: ২৩]  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৪।  
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প্রদান কসর পুবষসয় লদন। েুতরাং তাাঁ সক ভাসোবাো ববনীত 

হৃদসয়র পুরষ্কার হসো বতবন তাসদর কাসেই র্াসকন, তারা তাাঁ সক 

ডাকসে বতবন তাসদর ডাসক োড়া লদন। লকউ তাাঁ সক এভাসব 

ডাকসে, ‘লহ আল্লাহ আপবন আমাসক লেহ ও মায়া প্রদান করুন।’ 

বতবন এ লেহ িারা প্রকৃতপসক্ষ বান্দার েংসশাধ্ন ও যাবতীয় 

অপেন্দনীয় কাে লর্সক তাসক রক্ষা করা উসেশয বুোয়। 

আে-োব্বাসরর বিতীয় অর্থ হসো আে-কাহহার তর্া 

মহাপ্রতাবশােী, দমনকারী। েৃবষ্টেগসতর যা বকেু তাাঁ র তনকটয 

অেথ ন কসর, যা বকেু তাাঁ র কাসে ববনীত, বনসববদত এবং অনয যা 

বকেু লযভাসবই র্াকুক বতবন েবার েনয আে-োব্বার তর্া 

মহাপ্রতাবশােী, দমনকারী।  

আে-োব্বার শসব্দর আসরক অর্থ েমুচ্চ, মবহমাবিত। বতবন েব 

বকেুর ঊসধ্বথ , বতবন মবহমাবিত। অত:এব, আে-োব্বার শসব্দর 

অর্থ আর-রাঊি তর্া প্রবত লেহশীে, েদয় ও েমসবদনা 

প্রকাশকারী; আে-কাহহার তর্া মহাপ্রতাবশােী, দমনকারী; 

েমুচ্চ, মবহমাবিত। আবার কখসনা আে-োব্বাসরর আসরক অর্থ 

আে-মুতাকাবব্বর তর্া েবথসশ্রি, লগ রবাবিত, অহংকারী। বতবন 

যাবতীয় লদাষ-ত্রুটি মুক্ত এবং কাসরা অনুরূপ হওয়া, লকউ তাাঁ র 

েমকক্ষ, ববপরীত, উিুাঁ , অংশীদার ইতযাবদ তববশষ্টয লর্সক বতবন 

মুক্ত।1 

আ -জা ী  (হ ৌরব্ানিত), আ -জামী  (সুন্দর)। 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৭; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, 

পৃ. ১২৬।  
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১৬-  আ -জা ী  (হ ৌরব্ানিত),1 আ -কাব্ীর (সুমহান, 

সব্হচহয় ব্ড়)2:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-োেীে (সগ রবাবিত), আে-কাবীর 

(েুমহান, েবসিসয় বড়) হসেন যার লগ রসবর গুণ রসয়সে বতবন 

আে-োেীে ও আে-কাবীর। বড়ত্ব ও অহংকাসরর গুণ আল্লাহর 

েনয োবযস্ত, তাাঁ র লর্সক বড়ত্ব ও পূণথতার এ গুণ কখসনা আোদা 

হয় না।3 

আল্লাহ েম্মান, মযথাদা, অহংকার, বড়ত্ব ও লগ রব এেব গুসণ 

গুণাবিত। বতবন েব বকেুর লর্সক বড়, েবসিসয় মহান, েবসিসয় 

বড় ও উিুাঁ । তাাঁ র অেীসদর অিসর তাাঁ র বযাপাসর রসয়সে েবথময় 

েম্মান ও মযথাদা। তাসদর অির আল্লাহর েম্মান, মযথাদা, ববনয়, 

অবনবমতা ও তাাঁ র অহংকাসরর কাসে অপদস্ততায় তাসদর অির 

পবরপূণথ র্াসক। 4 

১৭- আ -জামী  (সুন্দর)5: 

 
1 গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. আে-োেীে নামটি আেমাউে হুেনার 

অিভুথ ক্ত কসরসেন; বকন্তু এ নামটি আল্লাহর েনয োবযস্ত লনই। আল্লাহই 

অবধ্ক জ্ঞাত।  

2 আে-কাবীর নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বাণী,  

 [  ٢٣: سبا] ﴾٢  ٱلَۡكبِيُ  ٱلَۡعِلُّ  َوُهوَ ﴿

“এবং বতবন েুমহান ও েবসিসয় বড়।” [েূরা োবা', আয়াত : ২৩]  

3 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৯।  

4 আত-তািেীর, ৫/৬২২; আে-কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১১৭।  

5 েহীহ মুেবেসম ইবন আব্বাে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক এ নামটি োবযস্ত 

আসে। রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

يٌل َُيَبُّ اجْلََماَل«  . »إَنه اهلَل مَجَ

“বনশ্চয় আল্লাহ েুন্দর, বতবন লে ন্দযথসক পেন্দ কসরন।” েহীহ মুেবেম, হাদীে 

নং ৯১।  
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-োমীে হসেন যার েুন্দর ও 

ইহোসনর গুণ রসয়সে।1 আল্লাহ েত্ত্বগত, নামগত, গুণগত ও 

কমথগত েব বদক লর্সকই েুন্দর। লকান েৃবষ্টর পসক্ষ আল্লাহর 

েত্ত্বাগত লে ন্দসযথর োমানয বকেুও বণথনা করা েম্ভব নয়; এমনবক 

োন্নাসত োন্নাবতরা েব ধ্রসণর বিরস্থায়ী বন‘আমত, লভাগ-ববোে, 

আনন্দ-খুবশ পাওয়ার পসরও তারা তাসদর রবসক লদখার পসর এেব 

বন‘আমত তাসদর কাসে বকেুই মসন হসব না। তারা তাসদর রসবর 

লে ন্দযথ উপসভাগ কসর োন্নাসতর যাবতীয় বন‘আমত ভুসে যাসব 

এব তাসদর েব আনন্দ-খুবশ বৃর্া মসন হসব। তারা আশা করসব 

আল্লাহর দশথসনর এ বন‘আমত যবদ েব েময় বোয় র্াকত যাসত 

তারা তাাঁ র লে ন্দযথ ও তাাঁ র নূর উপসভাগ করসত পাসরন। তাসদর 

অির েবথদা আল্লাহসক লদখার অসপক্ষায় অসপক্ষমাণ র্াকসব। 

লযবদন তারা আল্লাহসক লদখসব লেবদন তাসদর আনন্দ বহুগুসণ 

হাোর গুসণ লবসড় যাসব লযন তাসদর অির পাবখর মসতা উড়সে। 
এমবনভাসব বতবন নামগত বদক লর্সকও েুন্দর। লকননা তাাঁ র েব 

নামই েুন্দর; বরং তাাঁ র েব নামই অনয েব নাসমর তুেনায় অবত 

েুন্দর ও উত্তম। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

﴿ ِ ۡسَما ءُ  َوّلِلذ
َ
 [   ١٧٩: اَّلعراف] ﴾ ١٨٠بَِها فَٱۡدُعوهُ  ٱۡۡلُۡسَنَٰ   ٱۡۡل

“আর আল্লাহর েনযই রসয়সে েুন্দরতম নামেমূহ। েুতরাং 

লতামরা তাাঁ সক লেেব নাসমই ডাক।” [েূরা আে-আ‘রাি, আয়াত: 

১৭৯] 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

ا ََلُۥ  َتۡعلَمُ  َهۡل ﴿  [   ٦٥: مريم] ﴾٦٥َسِمُيٗ

“তুবম বক তাাঁ র েমতুেয কাউসক োন?” [েূরা মারইয়াম, আয়াত: 

৬৫] আল্লাহর েব নামই িূড়াি প্রশংো, েম্মান, মযথাদা ও 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১১৭।  
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পবরপূণথতা প্রমাণ কসর। তাাঁ র এেব নাম অসনযর েনয পবরপূণথতা 

বুোসত বযবহার হয় না। 

এমবনভাসব বতবন গুণাবেীসতও েুন্দর। লকননা তাাঁ র যাবতীয় 

গুণাবেীই পবরপূণথতার গুণ, প্রশংো ও গুণকীতথ সনর গুণ। তাাঁ র 

রসয়সে প্রশস্ত, বযাপক, োধ্ারণ গুণ। এেব গুসণর অবধ্কাংশই 

তাাঁ র রহমত, দয়া, কেযাণ, দানশীেতা ও দয়া প্রদশথসনর োসর্ 

েমৃ্পক্ত।  

এমবনভাসব আল্লাহর যাবতীয় কাে-কমথ েুন্দর। লকননা তাাঁ র েব 

কােই কেযাণ ও ইহোসনর মসধ্য ঘূণথয়মান যা প্রশংেনীয় ও 

শুকবরয়ার দাবীদার। আবার তাাঁ র কােগুসো নযায় পরায়নতার 

োসর্ েমৃ্পক্ত যা তাাঁ র বহকমত ও প্রশংো অনুযায়ী হসয় র্াসক। 

তাাঁ র লকান কােই অনর্থক, লবহুদা, লবাকামী ও যুেুম নয়; বরং তাাঁ র 

েব কােই কেযাণকর, বহদাসয়তমূেক, রহমত, েুপর্ প্রদশথন ও 

নযায়পরায়ন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َٰ  َرُبِ  إِنذ ﴿ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط   َۡعَ  [  ٥٦: هود]  ﴾٥٦مُّ

“বনশ্চয় আমার রব েরে পসর্ আসেন।” [েূরা হূদ, আয়াত: ৫৬] 

তাাঁ র পূণথতা এতই পবরপূণথ লকউ তা প্রশংো কসর ও গননা কসর 

লশষ করসত পারসব না। তাাঁ র পূণথতার কারসণ তাাঁ র যাবতীয় কােও 

পবরপূণথ ও েুন্দর। িসে তাাঁ র হুকুমেমূহ েবসিসয় েুন্দরতম হুকুম, 

তাাঁ র েৃবষ্ট েবসিসয় েুন্দরতম েৃবষ্ট হসয়সে। বতবন েব বকেু 

েুন্দরভাসব ও দৃঢ়ভাসব েৃবষ্ট কসরসেন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

﴿ ِ ء  ُصن َع اّللذ ت َقَن ُكذ ََش 
َ
ِي أ    ﴾ اَّلذ

“(এটা) আল্লাহর কাে (েৃবষ্ট), বযবন েব বকেু দৃঢ়ভাসব কসরসেন।” 

[েূরা আন-নামাে, আয়াত: ৮৮] 

বতবন েববকেু উত্তমরূসপ েৃবষ্ট কসরসেন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

ِي   ﴿ ۡحَسنَ  ٱَّلذ
َ
ء   ُكذ  أ  [   ٧:  السجدة] ﴾٧َخلََقهُ  ََشۡ
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“বযবন তাাঁ র প্রবতটি েৃবষ্টসক েুন্দর কসর েৃবষ্ট কসরসেন।” [েূরা আে-

োেদাহ, আয়াত: ৭] 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,   

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ  ِمنَ  أ  [   ٥٠: دةاملائ] ﴾٥٠يُوقُِنونَ  لَُِقۡوم   ُحۡكٗما ٱّللذ

“আর বনবশ্চত ববশ্বােী োবতর েনয ববধ্ান প্রদাসন আল্লাহর লিসয় 

লক অবধ্ক উত্তম?” [েূরা আে-মাসয়দা, আয়াত: ৫০] 

এরপসর গ্রস্থকার1 আল্লাহর লে ন্দসযথর বযাপাসর আক্বেী দবেে 

লপশ কসরন। বতবন বসেন, েৃবষ্টেগত লযসহতু নানা লে ন্দসযথ 

ভরপুর, আর এেসবর লে ন্দযথ আল্লাহর লে ন্দযথ লর্সক এসেসে, 

বযবন এগুসোসক লে ন্দসযথর িাদসর লেসক বদসয়সেন এবং 

তাসদরসক লে ন্দযথ দান কসরসেন। বতবন লতা এেসবর লিসয় অবধ্ক 

েুন্দর। লকননা কাউসক লে ন্দযথ দানকারী বনসে লে ন্দসযথর 

অবধ্ক হকদার। দুবনয়া ও আবখরাসতর যাবতীয় প্রকাশয ও 

অপ্রকাশয লে ন্দযথ, ববসশষ কসর আল্লাহ োন্নাতী পুরুষ ও নারীসক 

লয লে ন্দযথ দান করসবন, োন্নাতী হুর যবদ দুবনয়াসত তাসদর হাসতর 

তােু প্রকাশ কসর তাহসে দুবনয়ার েূসযথর আসো মবেন হসয় যাসব 

লযভাসব েূযথ তারকার আসো মবেন কসর লদয়। তাহসে বযবন 

তাসদরসক এত লে ন্দযথ দান করসবন, বযবন তাসদরসক এত 

উত্তমরূপ ও পূণথতা দান করসবন বতবন লতা লে ন্দসযথর বদক লর্সক 

অবধ্ক েুন্দরতম হওয়া অতযাবশযকীয় ও হকদার। তাাঁ র অনুরূপ 

লকান বকেুই লনই। এ মােআোয় এটি একটি স্পষ্ট গ্রহণসযাগয 

আক্বেী দবেে। আল্লাহর অনযানয বেিাসতর বযাপাসরও একই 

কর্া। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

﴿ ِ َٰ  ٱلَۡمَثُل  َوّلِلذ ۡۡعَ
َ
 [   ٦٠: انلحل] ﴾٦٠ٱۡۡل

 
1 এখাসন গ্রন্থকার বেসত ইবনুে কাইবয়যম রহ. লক বুোসনা হসয়সে। বতবন তার 

কােীদাতুন নুবনয়যাহসত এ কর্া বসেসেন।  
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“এবং আল্লাহর েনয রসয়সে মহান উদাহরণ।” [েূরা আন-নাহাে, 

আয়াত: ৬০] মাখেুকাসতর মসধ্য লযেব পূণথ গুণ পাওয়া যায় তা 

অপূণথ হওয়া অতযাবশযকীয় নয়। লকননা এেব গুণাবেী আল্লাহ 

দান কসরসেন। বতবন যাসদরসক দান কসরসেন তাসদর লিসয় বতবন 

বনসে এেব গুসণআ অবধ্কারী হওয়া অবধ্ক হকদার। লযসহতু 

েৃবষ্টর োসর্ তাাঁ র লকান তুেনা হয় না, লযমন তাাঁ র যাসতর োসর্ 

েৃবষ্টেগসতর যাসতর লকান তুেনা হয় না, তাসদর গুসণর োসর্ 

আল্লাহর গুসণর তুেনা হয় না। েুতরাং বযবন তাসদরসক শ্রবণশবক্ত, 

দৃবষ্টশবক্ত, েীবন, ইেম, েক্ষমতা ও লে ন্দযথ দান কসরসেন বতবন 

এেব গুণাবেীসত ববসশবষত হওয়া তাসদর লিসয় অবধ্ক হকদার। 

তাাঁ র লে ন্দযথ বকভাসব আমরা প্রকাশ করব? েৃবষ্টেগসতর েবথাবধ্ক 

জ্ঞানী রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম তাাঁ র েম্পসকথ  

বসেসেন,  

ثْنَيَْت ىلَعَ َنفْ 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحَِص َثنَاًء َعلَيَْك أ

ُ
 .َسَك«»ََّل أ

“আপবন বনসের প্রশংো লযভাসব কসরসেন আবম লেভাসব 

আপনার প্রশংো করসত েক্ষম নই।”1 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম আসরা বসেসেন,  

ُه َمْن  ْحَرقَْت ُسبَُحاُت وَْجَهَه َما اْنتَََه إَََلَْه بَََصُ
َ
  .َخلَْقَه«»َحَجابُُه انلُّوُر لَْو َكَشَفُه أَل

“তাাঁ র পদথ া হসি নূর (সেযাবত)। বতবন তাাঁ র পদথ া তুসে বনসে তাাঁ র 

লিহারার লেযাবত বা মবহমা তাাঁ র েৃবষ্টর দৃবষ্টর েীমা পযথি েব বকেু 

ভস্মীভূত কসর বদত।”2 

েুবহানাল্লাহ, আমরা আল্লাহর পববত্রতা বণথনা করবে। যাবেম ও 

আল্লাহর বড়ত্ব ও লশ্রিত্ব অস্বীকারকারীগণ যা বকেু অপবাদ কসর 

তা লর্সক বতবন পববত্র। তাসদর ধ্বংে ও শাবস্তর েনয এটিই যসর্ষ্ট 

লয, তারা আল্লাহর পবরিয় ও তাাঁ র ভাসোবাো অেথ সন ববিত। 

 
1 েহীহ মুেবেম, হাদীে নং ৪৮৬।  

2 েহীহ মুেবেম, হাদীে নং ১৭৯।  
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গ্রন্থকার রহ.1 আে-োেীে ও আে-োমীেিয়সক একসত্র উসল্লখ 

কসরসেন। লকননা আল্লাহর পূণথাঙ্গ দােত্ব (ইবাদত) এ েম্মাবনত 

নামিসয়র িারা দােত্বসক বুোয়। আে-োেীসের ইবাদত তাাঁ সক 

েম্মান, ভয়, আতঙ্ক, লশ্রিত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ বুোয়। আর আে-

োমীে নাসমর ইবাদত তাাঁ সক ভাসোবাো, তাাঁ র কাসে েুাঁ সক পড়া, 

একবনি ভাসোবাোর োসর্ বান্দা তাাঁ র েমীসপ নত হওয়া, তাাঁ সক 

প্রকৃত ভাসোবাো; লযসহতু অির তাাঁ র পবরিসয়র বাগাসন ও তাাঁ র 

লে ন্দসযথর ময়দাসন েবথদা তাাঁ র তােবীহ পাঠ কসর, তাাঁ র লে ন্দযথ ও 

পূণথতার প্রভাসব অির পবরিাবেত হয়। লকননা আল্লাহ মহামযথাদা 

ও মহােম্মাসনর অবধ্কারী।2   

আ -জাওয়াদ (মহা দানেী ), আ -হাসীব্ (মহা 

মীমাংসাকারী), আ -হাফীয (মহা সংরক্ষণকারী)।   

১৮-আ -জাওয়াদ (মহা দানেী )3: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, গ্রন্থকার ইবনুে কাইবয়যম রহ. বসেসেন, 

আে-োওয়াদ অর্থ আল্লাহ তা‘আো বযাপক দানশীে, তাাঁ র 

বদানযতা েমস্ত েৃবষ্টর েনয বযাপৃত। তাাঁ র দয়ায় ও দাসন েববকেু 

ভরপুর এবং তাাঁ র বন‘আমত নানা ধ্রসণর। তাাঁ র দান তাাঁ র কাসে 

প্রার্থনাকারী েকে মুেবেম, অমুেবেম, েৎকমথশীে, 

অেৎকমথশীে েকসেই লপসয় র্াসকন। লকউ তাাঁ র কাসে িাইসে 

লে তাাঁ র দয়া ও দান লে লপসয় র্াসকন। লকননা বতবন লতা দানশীে, 

দয়াময় ও পরম দয়ােু। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

 
1 ইবনুে কাইবয়যম রহ. তার কােীদাতুন নুবনয়যাহসত বসেসেন। 

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৯-৩২।  

3 রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َ َجَواٌد َُيَبُّ اجلُوَد«  »إَنه اّلِله

“বনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো দানশীে, বতবন দানশীেতা ভােবাসেন।” বহেইয়াতুে 

আউবেয়া, আবু নু‘আইম, ৫/২৯; েহীহুে োসম‘, আেবানী, ১১/১০৫।  
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ِ   فَِمنَ  ُنِۡعَمة   ُمِن بُِكم َوَما﴿ ُكمُ  إَِذا  ُثمذ  ٱّللذ ُّ  َمسذ  [   ٥٣: انلحل] ﴾٥٣ُرونَ   َ تَۡج  فَإََِلۡهِ  ٱلّضُّ

“আর লতামাসদর কাে লয েব বন‘আমত আসে, তা আল্লাহর পক্ষ 

লর্সক। অতঃপর দুঃখ-দুদথ শা যখন লতামাসদর স্পশথ কসর তখন 

লতামরা শুধু্ তার কাসেই িবরয়াদ কর।” [েূরা আন-নাহাে, 

আয়াত: ৫৩] 

তাাঁ র বযাপক ও প্রশস্ত দান বতবন তাাঁ র বপ্রয় বান্দাসদর েনয পরকাসে 

োন্নাসত ততবর কসর লরসখসেন, যা লকান িকু্ষ কখনও লদসখ বন, 

লকান কণথ লকান বদন শুসন বন, মানুসষর অির কখনও লে 

বন‘আমসতর কর্া কল্পনাও কসর বন।1  

আে-োওয়াদ তর্া দানশীে আল্লাহর দান আেমান ও 

েবমনবােী েকসের েনযই বযাপক ভাসব লববষ্টত। বান্দা লয 

বন‘আমতই োভ করুক তা একমাত্র তাাঁ র লর্সকই। বান্দা লকান 

ববপদ আপসদ পবতত হসে তারা তাাঁ রই কাসে বিসর যায় এবং তাাঁ রই 

কাসে ববনীতভাসব ববপদ লর্সক রক্ষা লপসত প্রার্থনা কসর। 

অত:এব, লকান েৃবষ্টই লিাসখর পেসকর েনযও তাাঁ র দান লর্সক 

অমুখাসপক্ষী নয়। তসব আল্লাহর দান ও েম্মান প্রদাসনর কারণ ও 

বহকমত অনুোসর বান্দাসদর মসধ্য এ বন‘আমত প্রাবপ্তর তারতময 

ও স্তর রসয়সে। তাাঁ র বন‘আমত পাওয়ার েবথাবধ্ক উপায় হসি 

প্রকাশয, অপ্রকাশয কাসে-কসমথ েবথাবস্থায় তাাঁ র ইবাদত করা ও 

িোসিরা, উঠা-বো েবথসক্ষসত্র তাাঁ র নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাসমর অনুেরণ করা।2  

আ -হাসীব্ (মহা মীমাংসাকারী), আ -হাফীয (মহা 

সংরক্ষণকারী), আ -হাক্ব (মহা সতয, প্রকৃত সতয), আ -

হাকাম (মহা নব্চারপনত), আ -হাকীম (সুনব্জ্ঞ, সুদক্ষ)।  

 

1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৬-৬৭। 
2 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৪।  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 45  

১৯- আ -হাসীব্ (মহা মীমাংসাকারী, নহসাব্ গ্রহণকারী)1: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-হােীব হসেন বযবন বান্দার েববকেু 

েম্পসকথ  জ্ঞাত, েবথজ্ঞানী, েবথদশী, বযবন তাাঁ র উপর 

ভরোকারীসদর েণয যসর্ষ্ট, বযবন তাাঁ র বহকমত ও ইেম অনুযায়ী 

বান্দার যাবতীয় ভাসো-মন্দ কাসের প্রবতদান দানকারী।2 

আবার আে-হােীব অর্থ আর-রাকীব তর্া অতন্দ্র পযথসবক্ষণকারী, 

বান্দার কমথ অনুোসর তাাঁ র নযায় ববিার ও দয়ায় তাসদর যাবতীয় 

কাসের বহসেব গ্রহণকারী। আবার আে-হােীসবর আসরক অর্থ 

আে-কািী তর্া যসর্ষ্ট, বতবন বান্দার দু:খ-কষ্ট, বিিা-ভাবনা 

েবথাবস্থায় তাসদর েনয যসর্ষ্ট। এর লিসয়ও ববসশষ অর্থ হসি, বতবন 

তাাঁ র উপর তাওয়ািুেকারীসদর েনয যসর্ষ্ট। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

ۡ  َوَمن﴿ ِ  َۡعَ  َيَتَوّكذ  [   ٣:  الطالق] ﴾٣َحۡسُبهُ  َفُهوَ  ٱّللذ

“আর লয আল্লাহর ওপর তাওয়ািুে কসর আল্লাহ তার েনয 

যসর্ষ্ট।” [েূরা আত-তাোক, আয়াত: ৩] অর্থাৎ বতবন তাসদর দুবনয়া 

ও আবখরাসতর যাবতীয় কাসে যসর্ষ্ট। 

আে-হােীসবর আসরক অর্থ বযবন বান্দার ভাসো-মন্দ যাবতীয় 

কাে বহিাযত কসরন, ভাসো কাসের প্রবতদান ভাসো আর মন্দ 

কাসের প্রবতদান মন্দ দান কসরন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ُ  َحۡسُبَك  ٱنلذِبُّ  يَ َبَعَك  َوَمنِ  ٱّللذ  [   ٦٤: اَّلنفال] ﴾٦٤ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱتذ

“সহ নবী, লতামার েনয আল্লাহই যসর্ষ্ট এবং লযেব মুবমন লতামার 

অনুেরণ কসরসে তাসদর েনযও।” [েূরা আে- আনিাে, আয়াত: 

 
1 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

ِ  َوَكَفَٰ ﴿  [   ٦:   النساء] ﴾٦َحِسيٗبا بِٱّللذ

“আর বহোব গ্রহণকারী বহসেসব আল্লাহ যসর্ষ্ট।” [েূরা আন-বনো, আয়াত: ৬]  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২৫।  
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৬৪] অর্থাৎ আল্লাহ আপনার ও আপনার অনুোরীসদর েনয 

যসর্ষ্ট। অত:এব, যারা রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লামসক প্রকাশয ও অপ্রকাশয েবথাবস্থায় অনুেরণ কসরন 

এবং আল্লাহর ইবাদত কসরন তাসদর েনয আল্লাহই যসর্ষ্ট।1 

২০- আ -হাফীয (মহা সংরক্ষণকারী)2:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-হািীয হসেন বযবন েৃবষ্টেগতসক 

বহিাযত কসরন, তাসদরসক েংরক্ষণ কসরন, বতবন যা েৃবষ্ট 

কসরসেন তা তাাঁ র ইেম িারা লবষ্টন কসর রাসখন, বতবন তাাঁ র বপ্রয় 

বান্দাসদরসক গুনাহ ও ধ্বংসে পবতত হওয়া লর্সক বহিাযত 

কসরন, তাসদর িো-সিরা, কাে-কসমথ দয়া কসরন, বান্দার আমে 

ও প্রবতদান বহসেব কসর রাসখন। আে-হািীয নামটি দুটি অর্থ 

শাবমে কসর:  

প্রথমত: বান্দার ভাসো, মন্দ, আনুগতয ও অবাধ্যতা েব ধ্রসণর 

কাে বতবন েংরক্ষণ কসরন। লকননা তাাঁ র ইেম তাসদর প্রকাশয ও 

লগাপনীয় যাবতীয় কােসক লবষ্টন কসর লরসখসে। বতবন আসগই তা 

োওসহ মাহিুসয বেবপবদ্ধ কসর লরসখসেন। বতবন বকরামান 

কাসতবীন বিবরশতািয়সক তাসদর আমে বেবপবদ্ধ করসত 

বনসয়াবেত কসর লরসখসেন। আে-হািীসযর এ অসর্থ আল্লাহর 

ইেম তাসদর প্রকাশয ও লগাপন যাবতীয় আমেসক লবষ্টন কসর 

লরসখসে বুোয়, তাসদর আমেেমূহ োওসহ মাহিুসয ও 

বিবরশতাসদর বকতাসব বেবপবদ্ধ করা আসে। এগুসোর পবরমাণ, 

পূণথতা, অপূণথতা, োওয়াব ও শাবস্তর পবরমাণ, অত:পর তাাঁ র দয়া ও 

 

1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৮। 
2 এ নামটি আেমাউে হুেনা হওয়ার বযাপাসর দবেে পাওয়া যায় না। তসব 

বেিাসতর বেগাহয় আে-কুরআসন এভাসব এসেসে,  

َٰ  َوَربَُّك ﴿ ء   ُكُِ  َۡعَ  [  ٢١:  سبا] ﴾٢١َحفِيظ   ََشۡ

“আর লতামার রব েকে বকেুর বহিাযতকারী।” [েূরা োবা’, আয়াত : ২১] 
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নযায় ববিার অনুোসর তাসদর পুরষ্কার ইতযাবদ েকে ববষসয় তাাঁ র 

ইেম েব বকেুসক লবষ্টন কসর লরসখসে প্রমাণ কসর।  

আ -হাফীহযর নিতীয় অথম: তাাঁ র েৃবষ্টকুসের যাবতীয় 

অপেন্দনীয় বেবনে লর্সক তাসদরসক বতবন েংরক্ষণকারী। 

আল্লাহর বহিয দু’ধ্রসণর। ‘আম তর্া েবথ োধ্ারসণর েনয বহিয 

এবং খাে তর্া ববসশষ লশ্রণীর েনয বহিয। তাাঁ র ‘আম তর্া 

েকসের েনয োধ্ারণ েংরক্ষণ বেসত বুোয়, বতবন েৃবষ্টকুসের 

েনয েীববকা বনবথাহ, তাসদর কাঠাসমা েংরক্ষণ, তাাঁ র বহদাসয়সতর 

বদসক িো, তাাঁ র পর্ বনসদথ শনা অনুযায়ী তাসদর কেযাসণর বদসক 

পর্ িো ইতযাবদ। তাাঁ র েবথময় োধ্ারণ বহদাসয়সতর বযাপাসর বতবন 

বসেসেন,  

ۡعَطىَٰ ﴿
َ
ء   ُكذ  أ        [  ٥٠: طه ] ﴾٥٠َهَدىَٰ  ُثمذ  َخلَۡقُهۥ ََشۡ

“বতবন েকে বস্তুসক তার আকৃবত দান কসরসেন, অতঃপর েঠিক 

পর্ বনসদথ শ কসরসেন।” [েূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫০] অর্থাৎ বতবন 

প্রসতযক মাখেুকসক তাসদর েনয বনধ্থাবরত ও প্রসয়ােনীয় েঠিক 

পর্ বনসদথ শ কসরসেন। লযমন, পানাহার ও ববসয়-শাদীর পর্ বনসদথ শ 

কসরসেন এবং এেসবর প্রবত িোর উপকরণ েৃবষ্ট কসরসেন। 

এমবনভাসব তাসদরসক তাসদর অপেন্দনীয় ও ক্ষবতকর বেবনে 

প্রবতহত করার েক্ষমতা দান কসরসেন। এ োতীয় বহদাসয়ত 

েৎকার, বদকার; এমনবক েব েৃবষ্টর েনয েমভাসব প্রসযােয। 

বতবনই আেমান ও েবমনসক ধ্সে পড়া লর্সক েংরক্ষণ কসরন, 

বতবন তাাঁ র নানা বন‘আমত প্রদান কসর েৃবষ্টকুেসক বহিাযত 

কসরন, মানুষসক বহিাযসতর েনয বতবন েম্মাবনত বিবরশতা 

বনসয়াবেত কসরসেন, তারা আল্লাহর আসদসশ তাসদরসক েংরক্ষণ 

কসরন। অর্থাৎ তারা আল্লাহর আসদসশ তাসদর লর্সক যাবতীয় 

ক্ষবতকর বেবনে প্রবতহত কসরন। আল্লাহ যবদ তাসদর েনয এ 

বযবস্থা না করসতন তাহসে লেেব বেবনে তাসদরসক ক্ষবত করত। 
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আল্লাহর বিতীয় প্রকার ববসশষ বহিাযত হসো উপসরাক্ত বহিাযত 

োড়াও বতবন তাাঁ র বপ্রয় বান্দাসদরসক তাসদর ঈমাসনর ক্ষবতকর 

বেবনে লর্সক বহিাযত কসরন অর্বা লযেব কারসণ তারা বিধ্া-

েসন্দসহ, বিতনা ও প্রবৃবত্তর োেোয় পবতত হসত পাসরন বতবন 

তাসদর লর্সক তা দূরীভূত কসরন। িসে তারা লেেব ক্ষবতকর 

বেবনে লর্সক মুক্ত র্াসক, বতবন তাসদরসক বনরাপসদ ও েুস্থতার 

োসর্ লেেব পর্ লর্সক লবর কসর বনসয় আসেন। এোড়াও বতবন 

তাসদরসক তাসদর শত্রু েীন ও ইনোসনর অবনষ্টতা লর্সকও 

েংরক্ষণ কসরন। িসে তারা তাসদর শত্রুর উপর ববেয় োভ 

কসরন এবং তাসদর ষড়যসন্ত্রর প্রবতহত কসরন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

َ  إِنذ ﴿ َٰفِعُ  ٱّللذ ِينَ  َعنِ  يَُد  [  ٣٨:  احلج] ﴾٣٨َءاَمُنو ا   ٱَّلذ

“বনশ্চয় আল্লাহ মুবমনসদরসক রক্ষা কসরন।” [েূরা আে-হাজ্জ, 

আয়াত: ৩৮] এখাসন মুবমনসদর রক্ষাকরণ বযাপক অসর্থ 

প্রসযােয। বতবন তাসদরসক দীন ও দুবনয়ার যাবতীয় ক্ষবতকর 

বেবনে লর্সক তাসদরসক রক্ষা কসরন। েুতরাং বান্দার ঈমাসনর 

স্তর অনুযায়ী আল্লাহর েুরক্ষা োভ করসব। হাদীসে এসেসে, 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َ ََيَْفْظَك«»اْحَفَظ   . اّلِله

“আল্লাহর (ববধ্ানেমূসহর) বহিাযত করসব, বতবন লতামার বহিাযত 

করসবন।”1 অর্থাৎ তুবম আল্লাহর আসদশ পােন করা, বনসষধ্াজ্ঞা 

লর্সক ববরত র্াকা, তাাঁ র েীমাসরখা অবতক্রম না করা ইতযাবদর 

মাধ্যসম আল্লাহর ববধ্ান রক্ষা কসরা, তাহসে আল্লাহ লতামার 

 
1 মুেনাদ আহমাদ, ১/২৬৩; বতরবমযী, বকতাব বেিাতুে বকয়ামাহ, ৪/৬৬৭, 

হাদীে নং ২৫১৬, বতবন হাদীেটিসক হাোন েহীহ বসেসেন; আহমাদ শাবকর 

মুেনাসদর তাহকীসক (৩/২৬৭১) হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন; আেবানী রহ. 

বমশকাসতর তাখরীসে (৩/১৪৫৯) হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন।  
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েীবন, দীন, ধ্ন-েম্পদ, েিান-েিবত ও বতবন তাাঁ র দয়ায় যা বকেু 

লতামাসক দান কসরসেন তা েংরক্ষণ করসবন।1  

২১- আ -হাক্ক (প্রকৃত সতয)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, বতবন যাত ও বেিাত েবথবদক বদসয়ই েতয। 

বতবন ওয়াবেবুে ওয়ােুদ তর্া অতযাবশযকীয় ভাসব েদাববদযমান, 

পবরপূণথ বেিাত ও গুণাবেীর অবধ্কারী, তাাঁ র অবস্তত্ব ববদযমান 

র্াকা তাাঁ র যাসতর অতযাবশযকীয়তা। বতবন বযতীত লকান বকেুর 

অবস্তত্ব বেে না। বতবন আযােী তর্া েবথদা বেে ও র্াকসবন, বতবন 

েবথদা বড়ত্ব, লে ন্দযথ ও পূণথতার গুসণ েবথদা গুণাবিত বেে ও 

র্াকসবন। বতবন েবথদা ইহোসন েুপবরবিত বেে ও র্াকসবন। 

তাাঁ র কর্া েতয, তাাঁ র কাে েতয, তাাঁ র দশথন েতয, তাাঁ র রােূে েতয, 

তাাঁ র বকতাব েতয, তাাঁ র দীন েতয, একমাত্র তাাঁ র ইবাদত করা ও তাাঁ র 

োসর্ কাউসক শরীক না করা েতয, েববকেু তাাঁ র কাসে প্রতযাবতথ ন 

করসব এ কর্া েতয। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َٰلَِك ﴿ نذ   َذ
َ
َ   بِأ نذ   ٱۡۡلَقُّ   ُهوَ   ٱّللذ

َ
نذ   ٱلَۡبَِٰطُل   ُهوَ   ُدونِهِۦ  ِمن  يَۡدُعونَ   َما  َوأ

َ
َ   َوأ  ٱلَۡعِلُّ   ُهوَ   ٱّللذ

 [   ٦٢:  احلج] ﴾٦٢ٱلَۡكبِيُ 

“আর এটা এেনয লয, বনশ্চয় আল্লাহই েতয এবং তারা তাাঁ র 

পবরবসতথ  যাসক ডাসক, অবশযই তা বাবতে। আর বনশ্চয় আল্লাহ 

লতা েমুচ্চ, েুমহান।” [েূরা আে-হাজ্জ, আয়াত: ৬২] 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন, 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৯-৬১; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২২।  

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বাণী,  

َٰلَِك ﴿ نذ  َذ
َ
َ  بِأ نذ  ٱۡۡلَقُّ  ُهوَ  ٱّللذ

َ
ۦ   ِمن  يَۡدُعونَ   َما  َوأ نذ  ٱلَۡبَِٰطُل  ُهوَ  ُدونِهِ

َ
َ   َوأ  [   ٦٢:   احلج ] ﴾ ٦٢ٱلَۡكبِيُ   ٱلَۡعِلُّ  ُهوَ  ٱّللذ

“আর এটা এেনয লয, বনশ্চয় আল্লাহই েতয এবং তারা তাাঁ র পবরবসতথ  যাসক 

ডাসক, অবশযই তা বাবতে। আর বনশ্চয় আল্লাহ লতা েমুচ্চ, েুমহান।” [েূরা 

আে-হাজ্জ, আয়াত: ৬২]  
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ُبُِكۡم    ِمن ٱۡۡلَقُّ  َوُقلِ ﴿  [   ٢٩: الكهف] ﴾٢٩فَلَۡيۡكُفرۡ  َشا ءَ  َوَمن فَلُۡيۡؤِمن َشا ءَ  َفَمن رذ

“আর বেুন, েতয লতামাসদর রসবর পক্ষ লর্সক। েুতরাং লয ইিা 

কসর লে লযন ঈমান আসন এবং লয ইিা কসর লে লযন কুিরী 

কসর।” [েূরা আে-কাহি, আয়াত: ২৯] 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,   

َلَُٰل  إِلذ  ٱۡۡلَقُِ  َبۡعدَ  َفَماَذا﴿  [   ٣٢:  يونس] ﴾٣٢ٱلضذ

“অতঃপর েসতযর পর ভ্রষ্টতা োড়া কী র্াসক?” [েূরা ইউনুে, 

আয়াত: ৩২] 

 [   ٨١:  اَّلرساء] ﴾٨١زَُهوٗقا ََكنَ   ٱلَۡبَِٰطَل   إِنذ  ٱلَۡبَِٰطُل   َوزََهقَ   ٱۡۡلَقُّ  َجا ءَ  َوُقۡل ﴿

“আর বেুন, হক এসেসে এবং বাবতে ববেুপ্ত হসয়সে। বনশ্চয় 

বাবতে ববেুপ্ত হওয়ারই বেে।” [েূরা আে-ইেরা, আয়াত: ৮১]1 

২২- আ -হাকাম: আ -হাকাম (মহা নব্চারপনত, 

হুকুমদাতা)2, আ -‘আদ  (নযায় নব্চাকর)।  

গ্রন্থকার শাইখ আে-ো‘দী রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর 

মসধ্য আসরকটি নাম হসো আে-হাকাম (মহা ববিারপবত, 

হুকুমদাতা) আে-‘আদে (নযায় ববিাকর)। বযবন দুবনয়া ও 

আবখরাসত বান্দাসক নযায়পরায়নতার োসর্ হুকুম লদন, তাসদরসক 

অনু পবরমাণও যুেুম কসরন না, কাসরা অপরাধ্ কাসরা ঘাসড় 

িাবপসয় লদন না, বান্দাসক তার অপরাসধ্র লববশ শাবস্ত লদন না, যার 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬৩১-৬৩২।  

2 এ নাসমর দবেে হসো রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাসমর বাণী,  

َ ُهَو احْلََكُم، َوإَََلَْه احْلُْكُم«  .  »إَنه اّلِله

“আল্লাহ হসেন হাকাম (হুকুমদাতা), আর হুকুম লতা তাাঁ রই।” আবু দাউদ, 

৫/২৪০, হাদীে নং ৪৯৫৫, বকতাবুে আদাব, বাবু বি তাগয়ীবরে ইেবমে 

কাবীহ; নাোয়ী, বকতাবুে কাদা, হাদীে নং ৫৩৮৯, বাবু ইযা হাকামু রেুোন 

িাকাদা বাইনাহুম; আেবানী রহ. হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন।   
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যার অবধ্কার তাসক বদসয় লদন, কাসরা অবধ্কার কু্ষন্ন কসর না। 

বতবন তাাঁ র পবরিােনা ও বণ্টসন নযায়পরায়ন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

َٰ  َرُبِ  إِنذ ﴿ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط   َۡعَ  [  ٥٦: هود]  ﴾٥٦مُّ

“বনশ্চয় আমার রব েরে পসর্ আসেন।” [েূরা হূদ, আয়াত: ৫৬] 

আে-হাকাম ও আে-‘আদে হসেন বযবন েব বকেুর হুকুম লদন। 

তাই বতবন তাাঁ র শরী‘আসতর বববধ্-ববধ্াসনর হুকুম লদন, েগড়াসট ও 

আসপাষকারী েব ধ্রসণর বান্দার েনয বতবন েব পর্ ববস্তাবরত ও 

স্পষ্ট কসর বণথনা কসরন, তাাঁ র পর্েমূহ নযায়নীবতবান ও প্রজ্ঞাময়। 

বান্দা লযেব বযাপাসর বনসেসদর মসধ্য মতাননকয কসরন বতবন 

লেেব বযাপাসর িুড়াি িয়োো লদন, বতবন তাসদর তাকদীসরর 

িয়োো কসরন, তাাঁ র বহকমত অনুযায়ী তাসদর বযাপাসর বতবন 

িয়োো লদন, বতবন েব বকেু তার যর্াযর্ স্থাসন স্থাপন কসরন, 

আবার লযটি লেখান লর্সক নামাসনা প্রসয়ােন লেটিসক লেখান 

লর্সক নাবমসয় লদন। বতবন বকয়ামত ও বহোসবর বদন তাসদর মসধ্য 

ববিার করসবন, তখন বতবন েতয ও নযাযযভাসব তাসদরসক প্রবতদান 

বদসবন। েৃবষ্টকুে তাাঁ র ববিাসরর প্রশংো করসবন; এমনবক যাসদর 

বযাপাসর শাবস্ত বনধ্থাবরত হসব তারাও তাাঁ র নযায়পরায়নতার োক্ষয 

বদসব এবং তারা স্বীকার করসব লয, তারা অপরাধ্ী বেে। বতবন 

কাউসক অনু পবরমাণও যুেুম কসরন না।1  

২৩- আ -হাকীম (সুনব্জ্ঞ, সুদক্ষ)2:  

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৭; আে-হািুে ওয়াবদহ আে-

মুবীন, পৃ. ৮০।  

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহ তা‘আোর বাণী,  

َ  إِنذ ﴿  [   ٢٨: اتلوبة] ﴾٢٨َحِكيم   َعلِيم   ٱّللذ

“বনশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [েূরা আত-তাওবা, আয়াত: ২৮]   
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-হাকীম হসেন, বযবন েৃবষ্টকুেসক 

েুন্দর আকৃবতসত েৃবষ্ট কসরসেন লেেব েৃবষ্টেগত ও তাসদর 

আসদশ-বনসষসধ্র বযাপাসর যার রসয়সে েুউচ্চ বহকমত। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ  ِمنَ  أ   [  ٥٠: دةاملائ] ﴾٥٠يُوقُِنونَ  لَُِقۡوم   ُحۡكٗما ٱّللذ

“আর বনবশ্চত ববশ্বােী োবতর েনয ববধ্ান প্রদাসন আল্লাহর লিসয় 

লক অবধ্ক উত্তম?” [েূরা আে-মাসয়দা, আয়াত: ৫০] 

অত:এব, বতবন লকান বকেু বৃর্া েৃবষ্ট কসরন বন এবং লকান ববধ্ানও 

বতবন অযর্া শরী‘আতবদ্ধ কসরন বন। েৃবষ্টর শুরুসত ও লশসষ 

েবথাস্থায় তাাঁ র রসয়সে ববধ্ান। তাাঁ র বববধ্বদ্ধ বতনটি ববধ্াসনর 

বযাপাসর লকউ অংশীদার লনই। বতবন বান্দার শরী‘আত, তাসদর 

তাকদীর ও তাসদর প্রবতদান এ বতন বযাপাসর িয়োো লদন। 

বহকমত হসো বস্তুসক তার যর্াযর্ স্থাসন রাখা এবং লযটিসক 

লযখাসন নামাসনা প্রসয়ােন লেটিসক লেখাসন রাখা।1 

আে-হাকীম পূণথাঙ্গ বহকমত ও েৃবষ্টকুসের মসধ্য পবরপূণথ হুকুম 

লদওয়ার গুসণ গুণাবিত। অত:এব, আে-হাকীম হসেন প্রশস্ত 

বযাপক ইেম ও েবথববষসয় জ্ঞাসনর অবধ্কারী। বতবন বস্তুর লম বেক 

জ্ঞান ও তাসদর লশষ পবরণবত েম্পসকথ  অবগত। বতবন েবথময় 

প্রশংো, পূণথ কুদরত ও অিুরি রহমসতর অবধ্কারী। বতবনই েব 

বস্তুসক তার যর্াযর্ স্থাসন েংস্থাপন কসরসেন, যাসক লয মযথাদায় 

অবধ্বিত করা দরকার তাসক লে মযথাদায় অবধ্বিত কসরসেন। 

েুতরাং তাাঁ র কাসে লকউ লকান প্রে করসত পাসর না এবং তাাঁ র 

বহকমসতর বযাপাসর লকউ েমাসোিনাও করসত পাসর না। 

আল্লাহর নহকমত দু’প্রকার:  

প্রথমত: েৃবষ্টর বযাপাসর তাাঁ র বহকমত। বতবন েৃবষ্টকুেসক 

যর্াযথভাসব েৃবষ্ট কসরসেন। তাসদরসক েসতযর উপর প্রবতবিত 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২১।  
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কসরসেন, তাসদর বযাপাসর তাাঁ র েক্ষয ও উসেশয েতয। বতবন 

েৃবষ্টকুেসক উত্তম আকৃবতসত ও পূণথাঙ্গ েুঠাম কাঠাসমাসত েৃবষ্ট 

কসরসেন। প্রসতযক েৃবষ্টসক তার উপসযাগী আকৃবত দান কসরসেন; 

বরং বতবন েব েৃবষ্টসক তার প্রসয়ােনীয় যাবতীয় অঙ্গ-প্রতযঙ্গ দান 

কসরসেন। প্রসতযক প্রাণীর প্রবতটি অঙ্গ-প্রতযঙ্গ তার উপসযাগী 

কসর বতবন েৃবষ্ট কসরসেন। েুতরাং লকউ তাাঁ র েৃবষ্টর মসধ্য ত্রুটি, 

কমবত ও লোঁ ড়া-িাটা লদখসত পাসব না। েৃবষ্টর শুরু লর্সক লশষ 

পযথি েৃবষ্টকুসের েমস্ত জ্ঞানবানরা একবত্রত হসয় দয়াময় 

আল্লাহর েৃবষ্টর মসতা বকেু েৃবষ্ট করসত বা েৃবষ্টেগসত লযেব েুন্দর 

ও েুঠাম েৃবষ্ট আসে তার কাোকাবে বকেু ততবর করসত লিষ্টা কসর 

তাহসে তারা লকউ তা েক্ষম হসব না। বকভাসবই বা তারা এ কাে 

করসত েক্ষম হসব? প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানীসদর েনয এটিই যসর্ষ্ট লয, 

তারা তাাঁ র বহকমসতর অসনক বকেুই স্বীকার কসর, এেসবর বকেু 

বকেু লে ন্দযথ, েুি ও েুদৃঢ় েৃবষ্ট েম্পসকথ  তারা অবগত হয়। এ কর্া 

েকসের কাসেই অতযাবশযকীয় জ্ঞাতবয ববষয়, লযসহতু তারা তাাঁ র 

মহত্ব ও পূণথাঙ্গ গুণাবেী োসন এবং েৃবষ্ট ও এসদর পবরিােনার 

বযাপাসর তাাঁ র বহকমত অনুেন্ধান কসর। 

বতবন তাাঁ র বান্দাসদরসক তাাঁ র েৃবষ্টর বযাপাসর িযাসেঞ্জ কসরসেন, 

তাসদরসক তাাঁ র েৃবষ্টেগত লদখসত আসদশ কসরসেন, বারবার 

দৃবষ্টপাত ও বিিা করসত বসেসেন। তারা বক তাাঁ র েৃবষ্টর মাসে 

ত্রুটি বা অপূণথতা লদখসত পায়? তাসদর িকু্ষেমূহ আল্লাহর 

েৃবষ্টেগত েম্পসকথ  েমাসোিনা করসত অবশযই অক্ষম হসব। 

নিতীয় প্রকার: তাাঁ র শরী‘আত ও আসদশ-বনসষসধ্র বযাপাসর 

বহকমত। আল্লাহ তা‘আো যুসগ যুসগ বববভন্ন শরী‘আত বববধ্বদ্ধ 

কসরসেন, বান্দাসদরসক তাাঁ র পবরিয় োনাসত ও তাাঁ র ইবাদত 

করসত বতবন বকতাবেমূহ নাবযে কসরসেন এবং রােূেসদরসক 

লপ্ররণ কসরসেন। েুতরাং এর লিসয় আর বক উত্তম বহকমত 

র্াকসত পাসর? এর লিসয় বক উত্তম দয়া ও েম্মান হসত পাসর? 
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লকননা আল্লাহ তা‘আোর পবরিয় োভ, একমাত্র তাাঁ র ইবাদত 

করা, তাাঁ র োসর্ কাউসক শরীক না করা, ইখোসের োসর্ তাাঁ র েনয 

আমে করা, তাাঁ র শুকবরয়া ও গুণগান করার লিসয় বান্দার েনয 

োধ্ারণভাসব উত্তম কাে আর বকেু হসত পাসর না। 

আল্লাহ যাসক এেব বন‘আমত দান কসরন লে-ই েবথাবধ্ক 

েম্মাবনত, েবসিসয় লে ভাগযবান, অির ও রূসহর বদক লর্সক লে 

েবসিসয় েুখী বযবক্ত। এোড়াও এ পর্টি বিরস্থায়ী োন্নাসত যাওয়ার 

একমাত্র পর্। 

তাাঁ র বনসদথ শ ও শরী‘আসত যবদ এেব েুউচ্চ বহকমত নাও র্াকত, 

যার মূে হসো কেযাণ ও পূণথাঙ্গ লভাগ, এ কারসণই বতবন 

েৃবষ্টকুেসক েৃবষ্ট কসরসেন, এ কারসণ তারা প্রবতদান প্রাপ্ত হসব, এ 

কারসণই োন্নাত ও োহান্নাম েৃবষ্ট করা হসয়সে- তাহসেও তাাঁ র 

েনয যসর্ষ্ট হসতা।  

অবধ্কন্তু তাাঁ র লপ্রবরত শরী‘আত ও দীন েব ধ্রসণর কেযাণ শাবমে 

কসরসে। তাাঁ র েংবাদেমূহ ইেম, ইয়াকীন, ঈমান ও েঠিক 

আক্বীদার বযাপাসর অির পূণথ কসর লদয়, হৃদয়সক বক্রতা লর্সক 

েঠিক কসর, েব ধ্রসণর বক্রতা ও কুেংস্কার দূর কসর, যাবতীয় 

েুন্দর, উত্তম িবরত্র, েৎ আমে, বহদাসয়ত ও েূক্ষ্ম বুবদ্ধ ইতযাবদর 

িে লদয়। তাাঁ র আসদশ ও বনসষধ্ বহকমত, দীন ও দুবনয়ার যাবতীয় 

কেযাণ ও েংস্কার অিভুথ ক্ত কসর। লকননা বতবন েৃবষ্টকুসের শুধু্ই 

কেযাণ বযতীত তাসদরসক লকান বকেুর আসদশ কসরন না। আবার 

তাসদর শুধু্ অকেযাণ বযতীত বতবন তাসদরসক লেেব বস্তু লর্সক 

বনসষধ্ কসরন না।    

ইেোমী শরী‘আসতর অনযতম প্রধ্ান বহকমত হসো মানুসষর 

অির, আখোক ও আমেসক েংসশাধ্ন করা এবং বযবক্তসক 

েহে-েরে পসর্ েুদৃঢ়ভাসব অটে রাখা। আর েরে েঠিক পসর্ 

অটে র্াকাই দুবনয়ার েংসশাধ্ন ও কেযাণ োসভর েক্ষয-উসেশয। 

মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম আবনত েঠিক দীন 
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বযতীত দুবনয়ার প্রকৃত েংসশাধ্ন ও কেযাণ োবধ্ত হয় না। আর এ 

কর্া েকে জ্ঞানীর কাসেই দৃশযমান ও জ্ঞাত। লকননা উম্মসত 

মুহাম্মাদী যখন দীসনর লম বেক ববষয়েমূহ, শাখা-প্রশাখা, েব 

ধ্রসণর বহদাসয়ত ও নবেহত যর্াযর্ ভাসব পােন কসরবেে ও মানয 

কসরবেে তখন তাসদর বেে অববিে, েুদৃঢ় ও অটে অবস্থা এবং 

তারা কেযাসণ ভরপুর বেে। বকন্তু তারা যখন দীসনর পর্ লর্সক 

ববিুযত হসো, বহদাসয়সতর পর্ বেথ ন করে এবং দীসনর েুউচ্চ 

বশক্ষায় তারা পর্ বনসদথ শনা বনসত বযর্থ হসো তখন তাসদর দুবনয়া 

ববনষ্ট হসো, লযভাসব তাসদর দীনও ধ্বংে হসো। পূবথবতী উম্মসতর 

বদসক তাকাসে লদখা যাসব তারা শবক্ত-োমর্থয ও েভযতা-েংসৃ্কবতসত 

িরম শীসষথ লপ াঁো েসত্ত্বও তারা যখন দীসনর রূহ, রহমত ও নযায়-

নীবত লর্সক ববিুযত হসো তখন তাসদর এেব শবক্ত-োমর্থয ও বশক্ষা-

েংসৃ্কবত উপকাসরর লিসয় ক্ষবতই লববশ োধ্ন করসত োগে, এর 

কেযাসণর লিসয় অকেযাণই লববশ। ববজ্ঞানী, জ্ঞানী-গুণী ও তাসদর 

লনতা-সনত্রীরা তাসদর েৃষ্ট এেব অকেযাণ ও ক্ষবতকর বেবনসের 

লমাকাববো করসত অক্ষম হসো। অবধ্কন্তু তারা তাসদর বতথ মান 

অবস্থায় বহাে র্াকসে তারা কখনও লমাকাববো করসত েক্ষম 

হসব না। এ কারসণই মহান আল্লাহর বহকমত অনুযায়ী মুহাম্মাদ 

োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম দীন বনসয় আগমন কসরসেন এবং 

কুরআন তার েতযতা ও বতবন যা বনসয় আগমন কসরসেন লেগুসো 

েতযতার েবসিসয় বড় প্রমাণ। লযসহতু কুরআসনর েববকেুই পূণথ 

প্রজ্ঞাময়। বতবন (আল্লাহ) বযতীত এরূপ প্রজ্ঞাময় হসত পাসর না। 

লমাটকর্া হসো, বতবন েৃবষ্টেগত ও তাসদর শরী‘আত েববকেুর 

বযাপাসরই হাকীম। েববকেুই তাাঁ র প্রজ্ঞা ববরােমান। বতবন 

মাখেুকাসতর তাকদীর, তাসদর শর‘ঈ ববধ্ান ও পুরষ্কার-শাবস্ত েব 

বযাপাসরই বতবন হাকীম তর্া মহাববিারক ও মহাপ্রজ্ঞাময়।  

আহকামুে কদর ও আহকামুশ শর‘ঈ এর মধ্যকার পার্থকয হসো, 

কদর বেসত বতবন যা বকেু েৃবষ্ট কসরসেন লেগুসো েমৃ্পক্ত 

ববষয়সক বুোয় অর্থাৎ বতবন লেগুসোসক েৃবষ্ট কসরসেন এবং 
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বনধ্থাবরত পবরমাসণ তা েৃেন কসরসেন। বতবন যা বকেু িান তা হয়, 

আর বতবন যা িান না তা কখনও হসব না। অনযবদসক আহকামুশ 

শর‘ঈ হসো বতবন যা বকেু শরী‘আতেম্মত কসরসেন লেগুসো 

েম্পবকথ ক ববষয়। বান্দা আহকামুে কাদর ও আহকামুশ শর‘ঈ এ 

দুটি লর্সক বা লয লকান একটি লর্সক মুক্ত হসত পাসর না। েুতরাং 

লয বযবক্ত আল্লাহ যা বকেু পেন্দ কসরন ও লয কাসে বতবন েন্তুষ্ট 

হসবন লেেব কাে কসরন লে উভয় হুকুমই একোসর্ পােন 

করে। আর লয আল্লাহর অপেন্দনীয় ও বনসষধ্ কাে করে লে 

শুধু্ আহকামুে কদসরর কাে করে। লকননা লে যা বকেু কসর 

র্াসক তা মূেত আল্লাহর িয়োো ও বনধ্থারসণই কসর র্াসক। লে 

কাসে হুকমুশ শর‘ঈ পাওয়া যায় না; লকননা লে আল্লাহর 

পেন্দনীয় ও েন্তুবষ্টর কাে বেথ ন কসরসে। অত:এব, কেযাণ, 

অকেযাণ, আনুগতয ও অবাধ্যতা েববকেুই বান্দার েমৃ্পক্ত কাে 

ও আহকামুে কদরীর অনুগামী। লেগুসোর মসধ্য লযেব কাে 

আল্লাহ পেন্দ কসরন লেগুসো আহকামুশ শর‘ঈ ও শরী‘আত 

েমৃ্পক্ত কাে। আল্লাহই অবধ্ক জ্ঞাত।1 

আ -হা ীম (মহা সহনেী , মহা ধধ্যমেী , প্রশ্রয়দাতা), 

আ -হামীদ (সক  প্রেংসার দাব্ীদার, মহা প্রেংসনীয়), 

আ -হাইয়ুয (নচরঞ্জীব্, যার ককান কেষ কনই), আ -হাই (মহা 

ক াপনকারী,  জ্জােী )।  
২৪- আ -হা ীম (মহা সহনেী , মহা ধধ্যমেী , প্রশ্রয়দাতা)2: 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫০-৫৪; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১১৯।  

2 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বাণী,  

نذ  َوٱۡعلَُمو ا  ﴿
َ
َ  أ نُفِسُكمۡ  ِف   َما َيۡعلَمُ  ٱّللذ

َ
نذ  َوٱۡعلَُمو ا   فَٱۡحَذُروهُ   أ

َ
َ   أ  [   ٢٣٥: ابلقرة] ﴾٢٣٥َحلِيم   َغُفور   ٱّللذ

“আর লেসন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ লতামাসদর অিসর যা রসয়সে তা োসনন। 

েুতরাং লতামরা তাসক ভয় কর এবং লেসন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীে, 
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-হােীম (মহা েহনশীে, মহা তধ্যথশীে, 

প্রশ্রয়দাতা) হসেন যার রসয়সে পূণথ তধ্যথ। কাবির, িাবেক ও 

অবাধ্য েকসের বযাপাসরই বযবন তধ্যথ বযাপক ও প্রশস্ত কসর 

লরসখসেন এবং বতবন তাসদরসক দুবনয়াসত শাবস্ত প্রদান লর্সক 

ববরত রসয়সেন এভাসব লয, তাসদর মধ্যকার অক্ষম বযবক্তর উপর 

অসনযর যুেুম করা তবধ্ নয়। বতবন তাসদরসক বতবন েময় ও েুসযাগ 

বদসয়সেন যাসত তারা তাওবা করসত পাসর। তসব তারা অবত 

বাড়াবাবড় করসে, েীমােঙ্ঘন িাবেসয় লযসত র্াকসে এবং তাাঁ র 

েমীসপ বিসর না আেসে বতবন তাসদরসক আর েুসযাগ লদন না।1  

আে-হােীম হসেন বতবন বযবন েৃবষ্টকুসের উপর তাাঁ র প্রকাশয ও 

অপ্রকশয েব ধ্রসণর বন‘আমসতর কর্া অবগত র্াকা েসত্ত্বও 

তাসদর অবাধ্যতা ও অবধ্ক ভুে-ভ্রাবির উপর বতবন তধ্যথধ্ারণ 

কসরন। িসে বতবন তাসদরসক শাবস্ত লদওয়ার পবরবসতথ  তাসদর 

গুনাহ ও অবাধ্যতার বযাপাসর েহনশীে। বতবন তাসদরসক 

বতরস্কার ও েতকথ  কসরন যাসত তারা তাওবা কসর, তাসদরসক বতবন 

েুসযাগ লদন যাসত তারা বিসর আসে।2 

আল্লাহ তা‘আো েহনশীে ও ক্ষমাশীে। তাাঁ র রসয়সে পূণথ তধ্যথ ও 

েহনশীেতা এবং বযাপক ক্ষমাশীেতা। এ মহান গুণ দুটি 

গুনাহগাসরর গুনাহ ও যাবেসমর যুেুসমর োসর্ েমৃ্পক্ত। লকননা 

অপরাসধ্র শাবস্ত তাৎক্ষবণক হওয়া কামনা কসর, আর আল্লাহর 

েহনশীেতা অপরাধ্ীসক েুসযাগ লদওয়া ও তাৎক্ষবণক শাবস্ত না 

লদওয়া কামনা কসর যাসত তারা তাওবা করসত পাসর। আল্লাহর 

ক্ষমা তাসদর গুনাহসক ক্ষমা কসর লদওয়া কামনা কসর, ববসশষ 

কসর যখন ইেবতগিার, তাওবা, ঈমান ও ভাসো আমে ইতযাবদ 

 
েহনশীে।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৩৫]  

1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৫-৫৬।  

2 আত-তািেীর, পৃ. ৫/৬৩০।  
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ক্ষমার উপকরণ পাওয়া যায়। তাাঁ র তধ্যথ আেমান ও েবমন েবথসত্র 

বযাপৃত। তাাঁ র ক্ষমা না র্াকসে বতবন েবমসন একটি প্রাণীও লেসড় 

বদসতন না। বতবন ক্ষমাশীে, বান্দাসক ক্ষমা করসত পেন্দ কসরন। 

বতবন তাসদর লর্সক লেেব কাে পেন্দ কসরন যা তাসদর তাাঁ র 

ক্ষমা, েন্তুবষ্ট ও ইহোন অেথ সনর উপায়। 

আল্লাহর পূণথ ক্ষমার ববহ:প্রকাশ হসো লয বযবক্ত বনসের উপর 

বারবার যুেুম কসরসে, আল্লাহর অবাধ্যতা কসরসে লে বযবক্ত 

তাওবা করসে বতবন তার লোট-বড় েমস্ত গুনাহ ক্ষমা কসর লদন। 

বতবন ইেোমসক বযবক্তর পূসবথর েমস্ত গুনাহ মােথ নকারী 

কসরসেন। এমবনভাসব তাওবাও পূসবথর েমস্ত গুনাহ মাি কসর 

লদয়।1 

২৫- আ -হামীদ (সক  প্রেংসার দাব্ীদার, মহা 

প্রেংসনীয়)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহ তাাঁ র যাতগত, নামগত, বেিাতগত 

ও কমথগত েব বদক লর্সকই আে-হামীদ তর্া মহা প্রশংেনীয়। 

তাাঁ র রসয়সে েুন্দর েুন্দর নামেমূহ, পবরপূণথ বেিাতেমূহ ও 

পূণথাঙ্গ কমথেমূহ। লকননা আল্লাহর কমথেমূহ দয়া ও 

নযায়পরায়নতার মসধ্য ঘূণথায়মান।3 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৬। 

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

َها﴿ يُّ
َ
َٰٓأ نُتمُ  ٱنلذاُس   يَ

َ
ِ   إَِل  ٱلُۡفَقَرا ءُ   أ ُ  ٱّللذ  [   ١٥: فاطر ] ﴾١٥ٱۡۡلَِميدُ  ٱلَۡغِنُّ  ُهوَ  َوٱّللذ

“সহ মানুষ, লতামরা আল্লাহর প্রবত মুখাসপক্ষী আর আল্লাহ অমুখাসপক্ষী ও 

প্রশংবেত।” [েূরা িাবতর, আয়াত: ১৫]  

3 আত-তািেীর, পৃ. ৫/৬২৪।  
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অত:এব, হামদ তর্া প্রশংো হসো অগবণত গুণাবেী ও কেযাসণর 

েমাহার।1 আল্লাহ তাাঁ র প্রশংেনীয় গুণাবেীর কারসণ হামীদ তর্া 

মহা প্রশংেীত। বতবন দু’বদক ববসবিনায় হামীদ। তাহসো:  

প্রথমত: েমস্ত েৃবষ্ট তাাঁ র প্রশংো ও গুণগান কসর। েৃবষ্টর শুরু 

লর্সক লশষ পযিথ  আকাশ ও েবমন বােীসদর েমস্ত প্রশংো, 

দুবনয়া ও আবখরাসত তাসদর যাবতীয় প্রশংো, লযেব প্রশংো 

এখনও তাসদর িারা হয় বন; বরং েময় যসতাই গবড়সয় আেুক 

তাসদর েমস্ত আশু-প্রশংো যা ঊধ্বথ েগত ও বননেগসতর 

েকসের প্রশংো, অবস্তত্বশীে ও অনবস্তত্বশীে েকসের 

অপবরেীম ও অগবণত প্রশংো েববকেুু্ ই বনসনাক্ত কারসণ 

একমাত্র মহান আল্লাহই প্রাপয ও হকদার: 

১- আল্লাহ তা‘আো তাসদরসক েৃবষ্ট কসরসেন, বতবন তাসদরসক 

বরবযক দান কসরন, তাসদরসক বতবন দীন ও দুবনয়ার প্রকাশয ও 

অপ্রকাশয নানা বন‘আমত দান কসর লেসক লরসখসেন, তাসদর 

লর্সক বতবন শাবস্ত, বাো-মুবেবত ও অপেন্দনীয় বেবনে দূর কসর 

লদন। বান্দা লয বন‘আমতই প্রাপ্ত লহাক না লকন তা েবই আল্লাহর 

দান। বতবন বযতীত লকউ তাসদর অকেযাণ দূর করসত পাসরন না। 

অত:এব, বতবন েব েময়ই প্রবতটি শ্বাে-বনশ্বাসে তাসদর অগবণত 

প্রশংো পাওয়ার অবধ্কারী।  

২- লযসহতু তাাঁ র রসয়সে েুন্দর নামেমূহ, েুউচ্চ পবরপূণথ 

বেিাতেমূহ, েুন্দর ও মহান প্রশংোেমূহ। েমস্ত পূণথাঙ্গ গুণাবেী 

একমাত্র তাাঁ রই, আর লেেব গুণাবেী েবগুসোই পবরপূণথ ও 

মহান। অত:এব, প্রসতযকটি গুসণর েনযই বতবন পবরপূণথ প্রশংো 

ও গুণকীতথ সনর দাবীদার। তাহসে যার রসয়সে পববত্রতম েব 

গুসণর েমাহার, বতবন কত প্রশংোর অবধ্কারী? তাাঁ র যাসতর েনয 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১১৮।  
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প্রশংো, তাাঁ র বেিাসতর েনয প্রশংো, তাাঁ র কসমথর েনয প্রশংো, 

লকননা তাাঁ র যাবতীয় কােই দয়া, ইহোন, নযায়পরায়নতা ও 

বহকমসত ভরপূর, যা তাসক পূণথ প্রশংোর দাবীদার কসর। তাাঁ র েৃবষ্ট 

করা, ববধ্ান দান, তাকদীর ও শর‘ঈ আহকাম নাবযে, দুবনয়া ও 

আবখরাসত প্রবতদান প্রদান ইতযাবদর েনয তাাঁ র েনয রসয়সে 

প্রশংো। তাাঁ র প্রশংোর ববস্তাবরত এবং তাাঁ র লযেব প্রশংো করা 

হয় তা মানুষ গননা করসত পারসব না এবং কেমও বেবপবদ্ধ কসর 

লশষ করসত পারসব না।1 

২৬- আ -হাইয়ুয2: আ -হাইয়ুয (নচরঞ্জীব্, যার ককান কেষ 

কনই), আ -কাইয়ূযম (নচরপ্রনতনষ্ঠত ধ্ারক): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-হাইয়ুয হসেন যার রসয়সে পূণথ েীবন, 

বিরঞ্জীব, যার লকান লশষ লনই এবং আে-কাইয়ূযম হসেন বযবন 

বনসে প্রবতবিত, বিরপ্রবতবিত ধ্ারক। বতবন আেমান ও েবমসনর 

েব বকেুসক প্রবতবিত কসরসেন, তাসদর পবরিােনা, বরবযক দান 

এবং যাবতীয় লদখা-শুনা বতবন কসর র্াসকন। অত:এব, আে-

হাইয়ুয হসো তাাঁ র যাসতর গুণাবেীর েমবষ্ট আর আে-কাইয়ূযম 

হসো তাাঁ র কমথেমূসহর গুসণর েমবষ্ট। এদুটি নাম একসত্র ববসশষ 

েক্ষয ও উসেসশয উসল্লখ করা। লযমন আল্লাহ তাাঁ র বকতাসবর 

বববভন্ন োয়গায় উক্ত নাম দুটি একবত্রত কসরসেন। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

﴿  ُ  [   ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ٱلَۡقيُّومُ  ٱلَۡحُّ  ُهوَ   إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱّللذ

 
1 তাওদীহুে ওয়াবদহুে মুবীন, পৃ. ৩৯-৪০।  

2 আল্লাহর এ নাসমর দবেে হসো বনসনাক্ত আয়াত:  

﴿  ُ  [   ٢٥٥: ابلقرة]  ﴾٢٥٥ٱلَۡقيُّومُ   ٱلَۡحُّ   ُهوَ  إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱّللذ

“আল্লাহ, বতবন োড়া লকান (েতয) ইোহ লনই, বতবন বিরঞ্জীব, েুপ্রবতবিত ধ্ারক।” 

[েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]  
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“আল্লাহ, বতবন োড়া লকান (েতয) ইোহ লনই, বতবন বিরঞ্জীব, 

েুপ্রবতবিত ধ্ারক।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৫] এ নামিসয় 

েমস্ত পূণথতার গুণাবেী েবন্নসববশত হসয়সে। আে-হাইয়ুয হসেন 

বযবন পূণথ েীবসনর অবধ্কারী। এ নাসম আল্লাহর েমস্ত যাতী 

বেিাত লযমন ইেম, ইজ্জত, কুদরত, ইিা, মহত্ব, অহংকার 

ইতযাবদ অনযানয পববত্র যাতী বেিাতেমূহ একত্রবত হসয়সে।  

আর আে-কাইয়ূযম হসেন পূণথ প্রবতবিত, েুপ্রবতবিত ধ্ারক, বযবন 

বনসে বনসেই প্রবতবিত, তাাঁ র বেিাতেমূহ মহান, বতবন েমস্ত েৃবষ্ট 

লর্সক অমুখাসপক্ষী, বতবন আেমান, েবমন ও এ দুসয়র মধ্যকার 

েব বকেু েৃবষ্ট কসরসেন। বতবনই এেব েৃবষ্ট কসরসেন, এগুসোসক 

বৃবদ্ধ কসরসেন এবং এগুসো লবাঁসি র্াকার েনয বতবন েব বকেু 

প্রস্তুত কসরসেন। বতবন েব বদক লর্সক তাসদর লর্সক 

মুখাসপক্ষীহীন; বকন্তু েৃবষ্টকুে েব বদক লর্সক তাাঁ র মুখাসপক্ষী। 

অত:এব,  আে-হাইয়ুয ও আে-কাইয়ূযম বতবনই যার রসয়সে পূণথাঙ্গ 

গুণ। বতবন তা-ই কসরন যা িান।1 বতবন বকেু ইিা করসে তাসক 

েৃবষ্ট হসত বেসেই হসয় যায়। কসমথর যাবতীয় গুণাবেী, েম্মান, 

মযথাদা ও বড়সত্বর গুণাবেী তাাঁ র আে-কাইয়ূযম নাসমর োসর্ 

েমৃ্পক্ত। যাবতীয় পূণথতার গুণাবেী এ েম্মাবনত নাম দুটির বদসক 

বিসর। এ কারসণই হাদীসে এসেসে, আল্লাহর ঐ ইেসম আযম 

িারা লদা‘আ করসে বতবন তা কবুে কসরন, আর তা িারা বকেু 

িাওয়া হসে বতবন তা দান কসরন।”2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন, 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮৭-৮৮।  

2 আবু দাউদ, বকতাব: োোত, বাব: আদ-সদা‘আ, হাদীে নং ১৪৯৫; বতরবমযী, 

বকতাব: দাওয়াত, হাদীে নং ৩৫৪৪, ইমাম বতরবমযী হাদীেটিসক হাোন 

েহীহ বসেসেন; নাোয়ী, হাদীে নং ১৩০০; মুেনাদ আহমাদ, হাদীে নং 

১২২০৫; ইবন মাোহ, হাদীে নং ৩৮৫৮; হাবকম, ১/৫০৪। আেবানী রহ. 

হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন।   
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 ﴿  ُ  [   ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ٱلَۡقيُّومُ  ٱلَۡحُّ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱّللذ

“আল্লাহ, বতবন োড়া লকান (েতয) ইোহ লনই, বতবন বিরঞ্জীব, 

েুপ্রবতবিত ধ্ারক।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৫] এ নামিসয় 

েমস্ত পূণথতার গুণাবেী েবন্নসববশত হসয়সে। েুতরাং যাতী 

বেিাতেমূহ আে-হাইয়ুয নাসমর বদসক আর যাবতীয় কসমথর 

গুণাবেী আে-কাইয়ূযম নাসমর বদসক প্রতযাবতীত হয়।1  

২৭- আ -হাই ( জ্জােী ,2 মহা ক াপনকারী, আড়া কারী3): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর এ নামটি রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাসমর বনসনাক্ত হাদীে লর্সক লনওয়া হসয়সে,  

» ُهَما َصْفًرا َخائَبَتَْْيَ ْن يَُرده
َ
َ َحَِيٌّ َكَريٌم يَْستَْحَِي إََذا َرَفَع الرهُجُل إَََلَْه يََديَْه أ  . »إَنه اّلِله

“বনশ্চয় লতামাসদর রব েজ্জাশীে ও দানশীে। তাাঁ র লকান বান্দা 

বনসের দু’ হাত তুসে তাাঁ র বনকট লদা‘আ করসে বতবন তার 

শূনযহাত বা তাসক বনরাশ কসর বিবরসয় বদসত েজ্জাসবাধ্ কসরন।”4 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ২৯।  

2 রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َ َعزه وََجله َحَليٌم َحَِيٌّ  «»إَنه اّلِله َحُدُكْم فَلْيَْستََْتْ
َ
ْْتَ فَإََذا اْغتََسَل أ  . َستيرٌي َُيَبُّ احْلَيَاَء َوالسه

“আল্লাহ তা‘আো তধ্যথশীে, েজ্জাশীে, (মানুসষর পাপ) আড়ােকারী। বতবন 

েজ্জাশীেতাসক এবং পদথ া করাসক পেন্দ কসরন। অত:এব, লতামাসদর লকউ 

যখন লগােে করসব, লে লযন পদথ া কসর।” আবু দাউদ, ৪/৩০২, বকতাব, আে-

হাম্মাম, বাব, উেঙ্গ হসত বনসষধ্াজ্ঞা; নাোয়ী, ১/২০০, বকতাব, লগােে ও 

তায়ামু্মে, বাব, লগােসের েময় পদথ া করা; মুেনাদ আহমাদ, ৪/২২৪; বায়হাকী, 

১/১৯৮, বকতাব, তাহারাত, বাব, লগােসের েময় মানুসষর উপবস্থবতসত োকা, 

হাদীেটি ই‘আো ইবন উমাইয়যাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত; আেবানী 

রহ. হাদীেটিসক ইরওয়াউে গােীসে (৭/৩৬৭) েহীহ বসেসেন।  

3 শাইখ আে-ো‘দী রহ. এখাসন আে-োত্তারসক আল্লাহর নাম বহসেসব উসল্লখ 

কসরসেন; বকন্তু এটি আল্লাহর নাম হওয়ার বযাপাসর লকান দবেে পাওয়া যায় 

না, তসব মানুসষর কাসে এটি আল্লাহর একটি নাম বহসেসব বহুে প্রিবেত।  

4 আবু দাউদ, ২/১৬৫, হাদীে নং ১৪৮৮, বকতাব, োোত, বাব, দু‘আ; বতরবমযী, 
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এটি মূেত মহান আল্লাহর অপার রহমত, দয়া, দানশীেতা, পূণথতা 

ও তধ্যথশীেতা লয, বান্দা তাাঁ র কাসে প্রবতটি মূহুসতথ  অভাবী ও 

মুখাসপক্ষী হওয়া েসত্ত্বও লে প্রকাসশয গুনাহ কসর; অর্ি লে তার 

মহান রসবর অগবণত বন‘আমসতর কারসণ তাকওয়া অবেম্বন 

বযতীত লকান ভাসবই গুনাহ করসত পাসব না। অনযবদসক রব 

েৃবষ্টকুে লর্সক েমূ্পণথ অমুখাসপক্ষী হওয়া েসত্ত্বও তাাঁ র দয়ার 

কারসণ তাসক (বান্দাসক) অেম্মান, অপমান, লবইজ্জবত ও 

দুবনয়াসত শাবস্ত প্রদাসন েজ্জাসবাধ্ কসরন। বতবন তাাঁ র োত্তার 

নাসমর কারসণ তাসদর গুনাহ লগাপন রাসখন, তাসদরসক ক্ষমা 

কসরন ও তাসদরসক মােথ না কসরন। বতবন বান্দাসক বন‘আমত 

প্রদান করসত ভাসোবাসেন; অর্ি তারা গুনাহ কসর তাাঁ সক 

রাগাবিত কসরন। বান্দাসদর ওপর তাাঁ র কেযাণ অগবণত, 

অপবরেীম। তাসদর অকেযাণ ও গুনাহ তাাঁ র কাসে লপ াঁসে যায়।  

মহা েম্মাবনত মাবেক মহান আল্লাহ তাসদর গুনাহ ও েমস্ত 

অনযায় কাে করা েসত্ত্বও যারা ইেোসম দীবক্ষত হন তাসদরসক 

আযাব বদসত েজ্জাসবাধ্ কসরন এবং যারা তাাঁ র কাসে দুহাত লপসত 

প্রার্থনা কসরন তাসদরসক শূণয হাসত বিবরসয় বদসত েজ্জাসবাধ্ 

কসরন। বতবন তাাঁ র বান্দাসক তাাঁ র কাসে লদা‘আ করসত আহ্বান 

কসরন এবং তাসদর লদা‘আ কবুে করসত প্রস্তুত র্াসকন।  

বতবন েজ্জাশীে ও আড়ােকারী। েজ্জাশীে ও আড়ােকারী 

বযবক্তসক পেন্দ কসরন। লয বযবক্ত দুবনয়াসত লকান মুেবেসমর 

লদাষ-ত্রুটি লগাপন রাখসব, আবখরাসত আল্লাহ তার লদাষ-ত্রুটি 

লগাপন রাখসবন। এ কারসণই বান্দা গুনাহ করসে তা প্রকাশ 

 
৫/৫৫৭, হাদীে নং ৩৫৫৬, বকতাব, দাওয়াত; ইবন মাোহ, ২/১২৭১, হাদীে 

নং ৩৮৬৫, বকতাব, দু‘আ, বাব, রাি‘উে ইয়াদাইন বিদ-দু‘আ, োেমান 

আে-িাসরেী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত; আেবানী রহ. হাদীেটিসক 

েহীহ বসেসেন। লদখুন, েহীহুত বতরবমযী, ৩/১৭৯, হাদীে নং ৩৮০৯।  
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করসত বতবন অপেন্দ কসরন; বরং বান্দা ও আল্লাহর মাসে যা বকেু 

ত্রুটি হসয়সে লে েনয তাওবা করসব এবং মানুসষর কাসে প্রকাশ 

করসব না। আল্লাহর কাসে েবসিসয় বনকৃষ্ট লোক লে বযবক্ত লয 

গুনাহ কসর রাত যাপন কসর, আর আল্লাহ তার গুনাহ লগাপন 

লরসখসেন; অর্ি েকাে হসয় লে তার গুনাহ প্রকাশ কসর আল্লাহর 

লগাপনীয়তা প্রকাশ করে।1  

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِينَ   إِنذ ﴿ ن  ُُيِبُّونَ   ٱَّلذ
َ
ِينَ   ِف   ٱلَۡفَِٰحَشةُ   تَِشيعَ   أ َِلم    َعَذاب    لَُهمۡ   َءاَمُنوا    ٱَّلذ

َ
ۡنَيا   ِف   أ  ٱلُّ

 [   ١٩:  انلور ] ﴾١٩َوٱٓأۡلِخَرةِ 

“বনশ্চয় যারা এটা পেন্দ কসর লয, মুবমনসদর মসধ্য অশ্লীেতা 

েবড়সয় পড়ুক, তাসদর েনয দুবনয়া ও আসখরাসত রসয়সে 

যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” [েূরা আন-নূর, আয়াত: ১৯] এেব বকেুই 

হােীসমর অর্থ, বযবন কাবির, িাবেক ও অবাধ্যসদর গুনাহ েসত্ত্বও 

 
1 েহীহ মুেবেসম ববণথত হাদীে এ কর্ার অনুরূপ। রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َِت ُمَعافَاةٌ  مه
ُ
ْن َيْعَمَل الَْعبُْد بَاللهيَْل َعَماًل، ُثمه يُْصَبُح قَْد َسَْتَهُ »ُُكُّ أ

َ
 َربُُّه،  ، إََّله الُْمَجاَهَريَن، َوإَنه َمَن اإْلَْجَهاَر أ

بُُّه، َوُيْصَبُح يَْكَشُف  َفيَُقوُل: يَا فاَُلُن قَْد َعَملُْت ابْلَارََحَة َكَذا َوَكَذا، َوقَْد بَاَت يَْسُْتُُه َربُُّه، َفيََبيُت يَْسُْتُُه رَ 
 «. َسْْتَ اهلَل َعنْهُ 

“বনসের পাপািার প্রকাশকারী বযতীত আমার েকে উম্মাসতর গুনাহই ক্ষমার 

লযাগয। বনসের গুনাহ প্রকাশ করার অর্থই এই লয, লকান বান্দা রাসতর লবো 

লকান পাপ কাে কসর, অতঃপর বদন হসে তার প্রভু তার পাপসক লগাপন 

রাসখন; বকন্তু বান্দা কাউসক লডসক প্রকাশ কসর লদয় লয, আবম গত রাত এই এই 

পাপ কসরবে; অর্ি বান্দা গুনাহ করার পর রাসত তার প্রভু তা লগাপন 

লরসখবেসেন। লভার হসে আল্লাহ লয পাপ লগাপন লরসখসেন, লে তা মানুসষর 

কাসে প্রকাশ কসর বদে।” েহীহ মুেবেম, হাদীে নং ২৯৯০, বকতাব, যুহুদ, বাব, 

নাবহ ‘আন হাতবকে ইনোন োতরা নািবেবহ, হাদীেটি আবু হুরায়রা 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত।  
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তাসদরসক দুবনয়াসত দ্রুত শাবস্ত না বদসয় তধ্যথধ্ারণ কসরন, 

তাসদরসক তাওবা করার েুসযাগ লদন, তসব যারা বারবার অবাধ্যতা 

ও েীমােঙ্ঘন কসর এবং তাাঁ র কাসে বিসর না আসে তাসদরসক 

আর েুসযাগ লদন না।1 

২৮- আ -খ্ানফদ (অনব্শ্বাসীহদর অপমানকারী), আর-

রানফ‘ (উন্নীতকারী)2:  

২৯- আ -খ্ান ক (সৃনষ্টকতম া, সৃনষ্টকারী)3:  

৩০- আ -খ্াব্ীর (সমযক অব্ ত, সব্মজ্ঞ)4: (আ -‘আ ীম 

(সব্মজ্ঞানী, সব্মদেী), আ -খ্াব্ীর): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-খাবীর, আে-‘আেীম হসেন, বযবন 

প্রকাশয-অপ্রকাশয, লগাপনীয়-রহেযময়, লঘাবষত-অসঘাবষত, 

অতযাবশযকীয়-অনতযবশযকীয়, েম্ভব-অেম্ভব, ঊধ্বথ েগত-

বননেগত, অতীত-বতথ মান-ভববষযৎ ইতযাবদ  েববকেুই বতবন 

লবষ্টন কসর লরসখসেন ও বতবন জ্ঞাত আসেন। তাাঁ র কাসে লকান 

বকেুই লগাপন নয়।5 বতবন মহাজ্ঞানী, েবথজ্ঞ। বতবন তাাঁ র জ্ঞান িারা 

অতযাবশযকীয়, েম্ভাবয, অেম্ভবয েব বকেুই লবষ্টন কসর 

লরসখসেন। বতবন তাাঁ র বনসের েম্পসকথ , তাাঁ র পববত্রতম গুণাবেী 

েম্পসকথ  ও তাাঁ র মহান বেিাত েম্পসকথ  জ্ঞাত আসেন। এগুসোর 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৪-৫৫; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২১।  

2 ‘আে-বােীত’ নাসমর োসর্ এ নামিসয়র আসোিনা ইবতপূসবথ উসল্লখ করা 

হসয়সে।   

3 ‘আে-বারী’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা ইবতপূসবথ আসোিনা করা 

হসয়সে।  

4 এ নাসমর দবেে হসি আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

َ  إِنذ ﴿ َۢ  َعلِيم   ٱّللذ  [   ٣٤: لقمان ] ﴾٣٤َخبُِي

“বনশ্চয় আল্লাহ েবথজ্ঞ, েমযক অববহত।” [েূরা েুকমান, আয়াত: ৩৪]   

5 আত-তািেীর, ৫/৬২১।  
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অবস্তত্ব ববরােমান র্াকা হসো ওয়াবেব তর্া অতযাবশযকীয়। 

বতবন অতযাবশযকীয়-না হওয়া বেবনেগুসোও অবগত। বতবন 

োসনন লয, এগুসো অবস্তসত্ব আেসে কী হত। লযমন বতবন 

বসেসেন,  

ُ  إِلذ  َءالَِهة   فِيِهَما   ََكنَ  لَوۡ ﴿      [  ٢٢: اَّلنبياء] ﴾٢٢لََفَسَدتَا ٱّللذ

“যবদ আেমান ও েবমসন আল্লাহ োড়া বহু ইোহ র্াকত তসব 

উভয়ই ধ্বংে হসয় লযত।” [েূরা আে-আবম্বয়া, আয়াত: ২২]   

َذَ   َما﴿ ُ   ٱُتذ َٰه     ِمنۡ   َمَعُهۥ  ََكنَ   َوَما  َوَل    ِمن  ٱّللذ َهَب   إِٗذا  إَِل َ  َبۡعُضُهمۡ   َولََعَل   َخلَقَ   بَِما  إَِلَٰه    ُكُّ   َّلذ
 َٰ ِ  ُسۡبَحَٰنَ   َبۡعض    َۡعَ ا ٱّللذ  [   ٩١:  املؤمنون] ﴾ ٩١ يَِصُفونَ  َعمذ

“আল্লাহ লকান েিান গ্রহণ কসরন বন, তাাঁ র োসর্ অনয লকান 

ইোহও লনই। (যবদ র্াকত) তসব প্রসতযক ইোহ বনসের েৃবষ্টসক 

বনসয় পৃর্ক হসয় লযত এবং এসক অসনযর উপর প্রাধ্ানয ববস্তার 

করত; তারা যা বণথনা কসর তা লর্সক আল্লাহ কত পববত্র!” [েূরা 

আে-মুবমনূন, আয়াত: ৯১] 

েুতরাং আয়াসত উবল্লবখত অতযাবশযকীয় বনবষদ্ধ বেবনে েম্পসকথ  

বতবন োসনন। যবদ ধ্সর লনওয়া হয় লয, লেগুসো অবস্তসত্ব আেসে 

কী হসতা, বতবন তাও োসনন। আল্লাহ েম্ভাবয বেবনে েম্পসকথ  

জ্ঞাত আসেন। েম্ভাবয বেসত বুোয় লযেব বেবনসের অবস্তত্ব 

হওয়া ও না হওয়া উভয়টিই েম্ভব। বতবন লযগুসো অবস্তসত্ব 

ববদযমান হওয়া লিসয়সেন, লেগুসো হসয়সে। আর বতবন লযগুসো 

অবস্তসত্ব আো িান বন, লেগুসো হয় বন। বতবন ঊধ্বথ েগসতর ও 

বননেগসতর েব বকেুই অবগত আসেন। তাাঁ র ইেম লর্সক লকান 

স্থান, কাে লকান বকেুই বাদ পসড় না। বতবন গাসয়ব (অদৃশয), 

উপবস্থত, বতথ মান, যাবহর, বাবতন, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট েব বকেুই 

োসনন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

نذ  َوٱۡعلَُمو ا  ﴿
َ
َ  أ ء   بُِكُلِ  ٱّللذ    [  ٢٣١: ابلقرة] ﴾٢٣١َعلِيم   ََشۡ
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“এবং লেসন রাখ লয, বনশ্চয় আল্লাহ েব ববষয় েম্পসকথ  

েুপবরজ্ঞাত।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৩১]  

আল্লাহর ইেসম েব বকেু লবষ্টন কসর রাখা ও তাাঁ র জ্ঞাসনর েূক্ষ্ম ও 

ববস্তাবরত আসোিনা েম্পসকথ  অেংখয আয়াত ও হাদীে রসয়সে, 

যা গননা করা অেম্ভব। আেমান ও োবমসন তাাঁ র ইেসমর বাইসর 

একটি েবরষা কণা বা তারসিসয়ও কু্ষদ্র লকান বকেু লগাপন র্াসক 

না। লোট-বড় লকান বকেুই তাাঁ র অসগািসর র্াসক না এবং বতবন 

বকেুই ভুসে যান না।1 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ۡرِض   ُظلَُمَٰتِ   ِف   َحبذة    َوَل   َيۡعلَُمَها  إِلذ   َوَرقَة    ِمن  تَۡسُقُط   َوَما﴿ 
َ
 إِلذ   يَابِس    َوَل   َرۡطب    َوَل   ٱۡۡل

بِي   كَِتَٰب   ِف   [   ٥٩: اَّلنعام] ﴾٥٩مُّ

“আর লকান পাতা েসর না; বকন্তু বতবন তা োসনন এবং েবমসনর 

অন্ধকাসর লকান দানা পসড় না, না লকান লভো এবং না লকান শুষ্ক 

বকেু; বকন্তু রসয়সে েুস্পষ্ট বকতাসব।” [েূরা আে-আন'আম, 

আয়াত: ৫৯]  

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ذ  َيۡعلَمُ ﴿ ۡخَف  ٱلُسِ
َ
 [  ٧: طه ] ﴾٧َوأ

“বতবন লগাপন ও অবত লগাপন ববষয় োসনন।” [েূরা ত্বা-হা, 

আয়াত: ৭] 

েৃবষ্টকুসের জ্ঞান এত বযাপক ও বববিত্র হওয়া েসত্ত্বও আল্লাহর 

অপবরেীম জ্ঞসনর বদসক েমৃ্পক্ত করসে তা বকেুই মসন হসব না, 

তা বনতািই নগনয, লযমবনভাসব েৃবষ্টেগসতর কুদরত আল্লারহ 

কুরসতর োসর্ লকান ভাসবই েমৃ্পক্ত ও তুেনা করা যায় না। তারা 

যা োসন ও োসন না, তারা যা বকেু করসত পাসর ও পাসর না তাাঁ র 

ইেম েব বকেুই অবগত আসে। এমবনভাসব তাাঁ র ইেম 

ঊধ্বথ েগত, বননেগত, এর মধ্যকার েমস্ত েৃবষ্ট, এসদর মূে 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৩৬-৩৭।   
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অবস্তত্ব, গুণাবেী, কমথ ও যাবতীয় েববকেু বতবন তাাঁ র ইেসমর িারা 

লবষ্টন কসর লরসখসেন। েৃবষ্টেগ্ন লর্সক যা বকেু হসয়সে, েৃবষ্টর লশষ 

পযথি যা বকেু হসব, যা বকেুর অবস্তত্ব হয় বন; যবদ হসতা তাহসে তা 

কীভাসব হসতা, শরী‘আত প্রসযােযসদর (মুকাবল্লি) যাবতীয় 

অবস্থা, মৃতুযর পসর তাসদর পবরণবত, আবার তাসদর পুনরায় 

েীববত করার পসরর অবস্থা ইতযাবদ েম্পসকথ  বতবন অবগত 

আসেন। তাসদর ভাসো-মন্দ যাবতীয় কমথেমূহ, এেব কাসের 

প্রবতদান, বিরস্থায়ী আবাে স্থাসন1 (োন্নাত বা োহান্নাসম) তাসদর 

পবরণবত কী হসব তা েব বকেুই বতবন োসনন। অত:এব, বনসের 

কেযাণকামী একেন মুবমসনর উবিত আল্লাহর নামেূহ, 

বেিাতেমূহ, তাাঁ র মহত্ব ও পববত্রতা োনসত েবথাত্মক প্রসিষ্টা 

করা। এ মাে’আোসক েবথাবধ্ক গুরুত্বপূণথ, েসবথাচ্চ িেপ্রেূ ও 

অগ্রাবধ্কার প্রাপ্ত মাে’আো বহসেসব গ্রহণ করা উবিত, যাসত তারা 

পূণথরূপসর কেযাসণর অবধ্কারী হসয় েিেকাম হয়। 

লযমন, বান্দা আল্লাহর আে-‘আেীম নামটি বনসয় বিিা-গসবষণা 

করসে লে োনসত পারসব লয, তার েমস্ত অবস্তত্ব েুসড় ও েব 

ধ্রসণর বযাপাসর আল্লাহর জ্ঞান ববদযমান। িসে আল্লাহ অতীত, 

বতথ মান ও ভববষযৎসতর েব বযাপাসর োসনন, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, 

নগনয-মূেযবান ও লোট-বড় েবই জ্ঞাত আসেন। বতবন বস্তুর 

যাবহর, বাবতন, দৃশয ও অদৃশয েব বকেুই োসনন। েৃবষ্টকুে যা বকেু 

োসন ও যা বকেু োসন না েব বকেুই তাাঁ র কাসে দৃশযমান। বতবন 

অতযাবশযকীয় ভাসব হওয়া বা লয েব বস্তু হওয়া অেম্ভব বা যা বকেু 

হওয়া েম্ভব এমন যাবতীয় বেবনে বতবন জ্ঞাত আসেন। বতবন 

লযমন েবমসনর বনসির েব বকেু োসনন লতমবন আেমাসনর 

উপসররও েব বকেু জ্ঞাত। বতবন বস্তুর কু্ষদ্র লর্সক কু্ষদ্রতর অংশ, 

বস্তুর অিবনথবহত যাবতীয় অদৃশয অংশ, ববসশ্ব েংঘটিত লগাপনীয় 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৩৭-৩৮।  
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বেবনে ও েংঘটিতবয যাবতীয় বেবনে েম্পসকথ  অবগত। তাাঁ র 

ইেম েব েময় েব বস্তুসক লবষ্টন কসর লরসখসে। তাাঁ র কাসে লকান 

বকেুই লগাপন নয় এবং বতবন বকেুই ভুসে যান না। বনসনাক্ত 

আয়াসত কারীমাগুসো বারবার বতোওয়াত করসে তাাঁ র জ্ঞান 

েম্পসকথ  ধ্ারণা পাওয়া যাসব।   

﴿ ُ ء   بُِكُلِ  َوٱّللذ   [   ٢٨٢: ابلقرة]  ﴾٢٨٢َعلِيم   ََشۡ

“আর আল্লাহ েব ববষসয় েমযক জ্ঞানী।” [েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ২৮২]  

َ  إِنذ ﴿ َۢ  ٱّللذ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم    [  ١١٩: عمران ال] ﴾١١٩ٱلصُّ

“বনশ্চয় আল্লাহ অিসরর লগাপন ববষয় েম্পসকথ  পূণথ জ্ঞাত।” [েূরা 

আসে ইমরান, আয়াত: ১১৯]  

َمََٰوَٰتِ   ِف   َما  َيۡعلَمُ ﴿ ۡرِض   ٱلسذ
َ
ونَ   َما  َوَيۡعلَمُ   َوٱۡۡل ُ   ُتۡعلُِنوَن    َوَما  تُِسُّ َۢ   َوٱّللذ  بَِذاتِ   َعلِيُم

ُدورِ   [   ٤:  اتلغابن] ﴾٤ٱلصُّ

“আেমানেমূহ ও েবমসন যা বকেু আসে বতবন তা োসনন এবং 

বতবন োসনন যা লতামরা লগাপন কর এবং যা লতামরা প্রকাশ কর। 

আল্লাহ অিরেমূসহ যা বকেু আসে লে ববষসয় েমযক জ্ঞাত।” [েূরা 

আত-তাগাবুন, আয়াত: ৪]   

ذ  َيۡعلَمُ  فَإِنذُهۥ بِٱلَۡقۡولِ  ََتَۡهرۡ  ِإَون﴿ ۡخَف  ٱلُسِ
َ
 [   ٧: طه ]  ﴾٧َوأ

“আর যবদ তুবম উচ্চস্বসর কর্া বে তসব বতবন লগাপন ও অবত 

লগাপন ববষয় োসনন।” [েূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭]  

نۡ   ُمِنُكم  َسَوا ء  ﴿ َسذ   مذ
َ
ۡلِ   ُمۡسَتۡخف    ُهوَ   َوَمنۡ   بِهِۦ  َجَهرَ   َوَمن  ٱلَۡقۡوَل   أ  َوَسارُِبَۢ   بِٱَلذ

 [   ١٠: الرعد] ﴾١٠بِٱنلذَهارِ 

“সতামাসদর মসধ্য লকউ কর্া লগাপন রাখুক বা প্রকাশ করুক। 

আর রাসত েুবকসয় করুক বা বদসন প্রকাসশয করুক, েবই তাাঁ র 

বনকট েমান।” [েূরা আর-রাদ, আয়াত: ১০]  
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لَمۡ ﴿
َ
نذ   َتۡعلَمۡ   أ

َ
َ   أ َما ءِ   ِف   َما  َيۡعلَمُ   ٱّللذ ۡرِض    ٱلسذ

َ
َٰلَِك   إِنذ   َوٱۡۡل َٰلَِك   إِنذ   كَِتَٰب     ِف   َذ ِ   َۡعَ   َذ   ٱّللذ

 [   ٧٠:  احلج] ﴾٧٠يَِسي  

“তুবম বক োন না লয, আেমান ও েবমসন যা বকেু রসয়সে, আল্লাহ 

তা োসনন? বনশ্চয় তা একটি বকতাসব রসয়সে। অবশযই এটা 

আল্লাহর েনয খুবই েহে।” [েূরা আে-হাজ্জ, আয়াত: ৭০]  

َ   إِنذ ﴿ ء    َعلَۡيهِ   ََيَۡفَٰ   َل   ٱّللذ ۡرِض   ِف   ََشۡ
َ
َما ءِ   ِف   َوَل   ٱۡۡل ِي  ُهوَ   ٥ٱلسذ رَۡحامِ   ِف   يَُصُوِرُُكمۡ   ٱَّلذ

َ
 ٱۡۡل

 [  ٦  ،٥: عمران ال] ﴾٦ٱۡۡلَِكيمُ   ٱلَۡعزِيزُ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   يََشا ُء   َكۡيَف 

“বনশ্চয় আল্লাহ, তাাঁ র বনকট লগাপন র্াসক না লকান বকেু েবমসন 

এবং না আেমাসন। বতবনই মাতৃগসভথ  লতামাসদরসক আকৃবত দান 

কসরন লযভাসব বতবন িান। বতবন োড়া লকান (েতয) ইোহ লনই; 

বতবন পরাক্রমশােী, প্রজ্ঞাময়।” [েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ৫-

৬]  

َ   إِنذ ﴿ اَعةِ  ِعلۡمُ   ِعنَدهُۥ  ٱّللذ ُِل   ٱلسذ رَۡحاِم    ِف   َما  َوَيۡعلَمُ   ٱلَۡغۡيَث   َوُيَنُ
َ
اَذا   َنۡفس    تَۡدرِي  َوَما  ٱۡۡل  مذ

يُِ  َنۡفُسَۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗدا   تَۡكِسُب 
َ
ۡرض   بِأ

َ
َ  إِنذ  َتُموُت   أ َۢ  َعلِيم   ٱّللذ  [  ٣٤: لقمان] ﴾٣٤ َخبُِي

“বনশ্চয় আল্লাহর বনকট বকয়ামসতর জ্ঞান রসয়সে। আর বতবন বৃবষ্ট 

বষথণ কসরন এবং েরায়ূসত যা আসে, তা বতবন োসনন। আর লকউ 

োসন না আগামীকাে লে কী অেথ ন করসব এবং লকউ োসন না 

লকান্ স্থাসন লে মারা যাসব। বনশ্চয় আল্লাহ েবথজ্ঞ, েমযক 

অববহত।” [েূরা েুকমান, আয়াত: ৩৪]   

ِ   ِف   َما   َوَيۡعلَمُ   ُهَو    إِلذ   َيۡعلَُمَها    َل   ٱلَۡغۡيبِ   َمَفاتِحُ   وَِعنَدهُۥ﴿  َوَرَقة    ِمن  تَۡسُقُط   َوَما  َوٱۡۡلَۡحرِ    ٱلَۡبُ
ۡرِض   ُظلَُمَٰتِ   ِف   َحبذة    َوَل   َيۡعلَُمَها  إِلذ 

َ
بِي    كَِتَٰب    ِف   إِلذ   يَابِس    َوَل   َرۡطب    َوَل   ٱۡۡل   ﴾٥٩مُّ

 [   ٥٩: اَّلنعام]

“আর তাাঁ র কাসে রসয়সে গাসয়সবর িাববেমূহ, বতবন োড়া এ ববষসয় 

লকউ োসন না এবং বতবন অবগত রসয়সেন স্থসে ও েমুসদ্র যা বকেু 

আসে। আর লকান পাতা েসর না; বকন্তু বতবন তা োসনন এবং 

েবমসনর অন্ধকাসর লকান দানা পসড় না, না লকান লভো এবং না 
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লকান শুষ্ক বকেু; বকন্তু েব বকেু রসয়সে েুস্পষ্ট বকতাসব।” [েূরা 

আে-আন‘আম, আয়াত: ৫৯]  

لَمۡ ﴿
َ
نذ   تَرَ   أ

َ
َ   أ نَزَل   ٱّللذ

َ
َما ءِ   ِمنَ   أ ۡرُض   َفُتۡصبِحُ   َما ءٗ   ٱلسذ

َ
ًة    ٱۡۡل َ   إِنذ   ُُمَّۡضذ   ﴾ ٦٣َخبِي    لَِطيف    ٱّللذ

 [   ٦٣:  احلج]

“তুবম বক েক্ষয কর না লয, আল্লাহ আকাশ লর্সক পাবন বষথণ 

কসরন, যার িসে েবমন েবুে-শযামে হসয় উসঠ। বনশ্চয় আল্লাহ 

লেহপরায়ণ, েবথববষসয় েমযকজ্ঞাত।” [েূরা আে-হাজ্জ, আয়াত: 

৬৩]  

َٰلِمُ ﴿ َٰ   ُيۡظِهرُ   فََل   ٱلَۡغۡيبِ   َع َحًدا  َغۡيبِهِۦ    َۡعَ
َ
   ، ٢٦:  اجلن]  ﴾٢٧رذُسول    ِمن  ٱۡرتََضَٰ   َمنِ   إِلذ   ٢٦أ

٢٧   ] 

“বতবন অদৃসশযর জ্ঞানী, আর বতবন তাাঁ র অদৃসশযর জ্ঞান কাসরা 

কাসে প্রকাশ কসরন না। তসব তাাঁ র মসনানীত রােূে োড়া।” [েূরা 

আে-বেন, আয়াত: ২৬-২৭]   

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ۡرِض   ِف   يَلِجُ   َما  َيۡعلَمُ ﴿
َ
َما ءِ   ِمنَ   يَنُِل   َوَما  ِمۡنَها  ََيُۡرجُ   َوَما  ٱۡۡل : سبا]   ﴾٢فِيَها  َيۡعُرجُ   َوَما  ٱلسذ

٢ ] 

“বতবন োসনন েবমসন যা প্রসবশ কসর এবং তা লর্সক যা লবর হয়; 

আর আেমান লর্সক যা নাবযে হয় এবং তাসত যা উসঠ1। আর 

বতবন পরম দয়ােু, অবতশয় ক্ষমাশীে।” [েূরা োবা’ আয়াত: ২]  

نذَما  َولَوۡ ﴿
َ
ۡرِض   ِف   أ

َ
قَۡلَٰم    َشَجَرة    ِمن  ٱۡۡل

َ
هُۥ  َوٱۡۡلَۡحرُ   أ ۡۡبُر    َسۡبَعةُ   َبۡعِدهِۦ  ِمنَۢ   َيُمدُّ

َ
ا  أ  نَفَِدۡت   مذ

ِ   ََكَِمَُٰت  َ  إِنذ  ٱّللذ  [   ٢٧: لقمان] ﴾٢٧َحِكيم   َعزِيز   ٱّللذ

 

1 েবমসন যা প্রসবশ কসর তন্মসধ্য রসয়সে বৃবষ্টর পাবন, বীে ইতযাবদ। আর তা 

লর্সক লবর হয় অঙ্কুর, উবিদ ইতযাবদ। আেমান লর্সক নাবযে হয় বরযক 

ও তাকদীর এবং আেমাসন উসঠ লিসরশতা, রূহ প্রভৃবত। - অনুবাদক।  
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“আর েবমসন যত গাে আসে তা যবদ কেম হয়, আর েমুদ্র (হয় 

কাবে), তার োসর্ কাবেসত পবরণত হয় আসরা োত েমুদ্র, তবুও 

আল্লাহর বাণীেমূহ লশষ হসব না। বনশ্চয় আল্লাহ 

মহাপরাক্রমশােী, প্রজ্ঞাময়।” [েূরা েুকমান, আয়াত: ২৭]    

﴿ ُ َۢ  َوٱّللذ  [  ١٣: املجادلة] ﴾١٣َتۡعَملُونَ  بَِما َخبُِي

“সতামরা যা কর, আল্লাহ লে েম্পসকথ  েমযক অবগত।” [েূরা আে-

মুোদাো, আয়াত: ১৩]  

لَمۡ ﴿
َ
نذ   تَرَ   أ

َ
َ   أ َمََٰوَٰتِ   ِف   َما   َيۡعلَمُ   ٱّللذ ۡرِض    ِف   َوَما  ٱلسذ

َ
َۡوىَٰ   ِمن  يَُكونُ   َما  ٱۡۡل ََٰثة    َّنذ   ُهوَ   إِلذ   ثََل

ۡدَنَٰ   َوَل    َسادُِسُهمۡ   ُهوَ   إِلذ   ََخَۡسة    َوَل   َرابُِعُهمۡ 
َ
َٰلَِك   ِمن  أ ۡكَثَ   َوَل    َذ

َ
ۡينَ   َمَعُهمۡ   ُهوَ   إِلذ   أ

َ
  َما  أ

َ  إِنذ  ٱلۡقَِيََٰمةِ    يَۡومَ  َعِملُوا   بَِما يُنَُبُِئُهم ُثمذ  ََكنُوا    ء   بُِكُلِ  ٱّللذ  [   ٧: املجادلة] ﴾٧َعلِيم   ََشۡ

“তুবম বক েক্ষয করবন লয, আেমানেমূহ ও েবমসন যা বকেু আসে 

বনশ্চয় আল্লাহ তা োসনন? বতন েসনর লকান লগাপন পরামশথ হয় 

না যাসত িতুর্থেন বহসেসব আল্লাহ র্াসকন না, আর পাাঁ ি েসনরও 

হয় না, যাসত ষিেন বহসেসব বতবন র্াসকন না। এর লিসয় কম 

লহাক বকংবা লববশ লহাক, বতবন লতা তাসদর েসঙ্গই আসেন, তারা 

লযখাসনই র্াকুক না লকন। তারপর বকয়ামসতর বদন বতবন 

তাসদরসক তাসদর কৃতকমথ েম্পসকথ  োবনসয় লদসবন। বনশ্চয় 

আল্লাহ েব ববষসয় েমযক অবগত।” [েূরা আে-মুোদাো, 

আয়াত: ৭] 

ا    َنۡفس    َتۡعلَمُ   فََل ﴿ ۡخِفَ   مذ
ُ
ةِ   ُمِن   لَُهم  أ ۡعُي    قُرذ

َ
َۢ   أ  [   ١٧:    السجدة]  ﴾١٧َيۡعَملُونَ   ََكنُوا    بَِما  َجَزا َء

“অতঃপর লকান বযবক্ত োসন না তাসদর েনয লিাখ েুড়াসনা কী 

বেবনে েুবকসয় রাখা হসয়সে, তারা যা করত, তার বববনময়স্বরূপ।” 

[েূরা আে-োেদাহ, আয়াত: ১৭]   

উপসরাক্ত আয়াতগুসো োড়াও আসরা অসনক আয়াত রসয়সে 

লযগুসো আল্লাহর আে-‘আেীম তর্া মহাজ্ঞানী ও েবথজ্ঞ হওয়া 

প্রমাণ কসর। এেব আয়াসতর বকেু আয়াত বনসয় বিিা-ভাবনা 

করসেই একেন েূক্ষ্ম দৃবষ্টমান মুবমসনর েনয আল্লাহর েবথ 
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ববষসয় লববষ্টত জ্ঞান, তাাঁ র পূণথ বড়ত্ব ও েুউচ্চ কুদরত েম্পসকথ  

োনা যসর্ষ্ট। বতবনই মহান রব, মহান মাবেক।1 

 

যু  জা ান  ওয়া -ইকরাম (মহা মযম াদাব্ান, মহা মহত্ত্ব ও 

মহা সম্মাননত), রাঊফ (অতযন্ত কেহেী , সদয়, সমহব্দনা 

প্রকােকারী, দয়ােী ), আর-রানফ‘(উন্নীতকারী, উঁচুকারী), 

আ -খ্ানফদ (অনব্শ্বাসীহদর অপমানকারী), আর-রাব্ (রব্, 

পা নকারী): 

৩১- যু  জা ান  ওয়া -ইকরাম (মহা মযম াদাব্ান, মহা মহত্ত্ব 

ও মহা সম্মাননত)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, যুে োোবে ওয়াে-ইকরাম অর্থ মহা 

মবহমাবান, গবথ ও অহংকাসরর অবধ্কারী, দয়াবান, দানশীে, 

ববসশষ ও বযাপক ইহোন দানকারী, তাাঁ র বপ্রয়েন ও 

বনবথাবিতেসনর েম্মানকারী; বযবন তাসদর েম্মান, মবহমা ও 

ভাসোবাো প্রাপ্ত।3    

৩২- আর-রঊফ (অতযন্ত কেহেী , সদয়, সমহব্দনা 

প্রকােকারী, দয়ােী )4: 

গ্রন্থকার শাইখ আে-ো‘দী রহ. বসেসেন, আর-রাঊি হসেন বযবন 

বান্দার প্রবত অতযি লেহশীে। বান্দার প্রবত তাাঁ র লেহ ও দয়ার 

 
1 আে-মাওয়াবহবুর রাব্বাবনয়যাহ বমনাে আয়াবতে কুরআবনয়যাহ, পৃ. ৬৩-৬৪।  

2 এটি আল্লাহর েম্বন্ধযুক্ত নাম। এ বযাপাসর ইবতপূসবথ আসোিনা করা হসয়সে লয, 

এ ধ্রসণর নাম আেমাউল্লাবহে হুেনার অিভুথ ক্ত হয় না।  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৬।  

4 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

رُُكمُ ﴿ ُ  َوُيَحُذِ ۥ   ٱّللذ ُ  َنۡفَسُه  [   ٣٠: عمران  ال] ﴾٣٠بِٱلۡعَِبادِ  رَُءوُفَۢ  َوٱّللذ

“আর আল্লাহ লতামাসদরসক তার বনসের বযাপাসর োবধ্ান করসেন এবং 

আল্লাহ বান্দাসদর প্রবত অতযি লেহশীে।” [েূরা আসে ইমরান, আয়াত: ৩০]  
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কারসণ বতবন তাসদর প্রবত তাাঁ র বন‘আমত পূণথ কসরসেন। তাাঁ র 

লেহশীেতার কারসণ বতবন বান্দাসক তাাঁ র প্রবত করণীয় দাবয়ত্ব ও 

কতথ বয (আল্লাহর হক) এবং তাসদর বনসেসদর প্রবত করণীয় দাবয়ত্ব 

ও কতথ বয (বান্দার হক) পােসনর তাওবিক দান কসরসেন।  

তাাঁ র লেহশীেতা ও রহমসতর আসরকটি নমুনা হসো, বতবন 

বান্দাসক তাসদর অপরাধ্ ও িযাোদ েৃবষ্ট করা লর্সক ববরত র্াকসত 

ভয়-ভীবত ও ধ্মক প্রদান কসরন। লযমন আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

َٰلَِك ﴿ ُ   َُيَُوُِف  َذ ۥ   بِهِۦ ٱّللذ  [  ١٦: الزمر] ﴾١ فَٱتذُقونِ  َيَٰعَِبادِ  ِعَباَدهُ

“এিারা আল্লাহ তাাঁ র বান্দাসদরসক ভয় লদখান। লহ আমার বান্দারা, 

লতামরা আমাসকই ভয় কর।” [েূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৬]  

অত:এব, তাাঁ র লেহ ও দয়ায় তাসদর েনয কেযাসণর পর্ েহে হসয় 

যায়। তাাঁ র লেহ ও দয়া লয, বতবন বান্দাসক তাাঁ র অপেন্দনীয় পর্ 

লর্সক েকতথ  কসরন। আমরা আল্লাহর কাসে প্রার্থনা করবে বতবন 

লযন আমাসদরসক বেরাতুে মুস্তাকীম তর্া েরে-েঠিক পসর্ 

পবরিাবেত কসর আমাসদর উপর তাাঁ র ইহোন পূণথ কসরন এবং লে 

পর্ লর্সক আমাসদরসক বনরাপদ রাখুক লয পসর্ িেসে োহান্নাম 

অবধ্াবরত।1 

৩৩- আর-রানফ‘(উন্নীতকারী, উঁচুকারী), আ -খ্ানফদ 

(অনব্শ্বাসীহদর অপমানকারী)।2 

৩৪- আর-রাব্ (রব্, পা নকারী)3:  

 
1 আত-তািেীর, ১/১৬২ ও ৭/৩৩৭।  

2 এ নামিসয়র আসোিনা আে-বাবেত নাসমর আসোিনার োসর্ উসল্লখ করা 

হসয়সে।  
3 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

َغۡيَ  قُۡل ﴿
َ
ِ   أ بِۡغ  ٱّللذ

َ
ا  أ ء   ُكُِ  َربُّ  َوُهوَ  َرُبٗ  [   ١٦٤: اَّلنعام] ﴾١٦٤ََشۡ

“বেুন, আবম বক আল্লাহ োড়া অনয লকান রব অনুেন্ধান করব ; অর্ি বতবন েব 
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কুরআসন রব নামটি অসনক 

আয়াসতই একাবধ্ক বার উসল্লখ হসয়সে। রব হসেন বযবন বান্দাসক 

পবরিােনা, লদখা-সশানা ও যাবতীয় বন‘আমত প্রদান কসর 

োেনপােন কসরন। 

উপসরাক্ত অর্থ লর্সক রসবর আসরা ববসশষ অর্থ হসি, বতবন তাাঁ র 

বপ্রয় বান্দাসদর কেব, রূহ ও আখোসকর ইেোহীর মাধ্যসম 

তারববয়াত তর্া প্রবতপােন কসরন। এ কারসণই বান্দার লদা‘আয় 

আল্লাহর এ েম্মাবনত রব নামটি লববশ উচ্চাবরত হয়। লকননা তারা 

তাাঁ র কাসে ববসশষ প্রবতপােন তাোশ কসর।1 

েৃবষ্টকুসের োেনপােসনর েব ধ্রসণর দায়-দাবয়সত্বর কারসণ বতবন 

তাসদর ইোহ হওয়া অবধ্কারী। রব নামটি পূণথতার বেিাত, েমস্ত 

প্রশংো একমাত্র তাাঁ রই, দয়া ও ইহোন তাাঁ রই, প্রবতপােসনর েব 

ধ্রসণর অসর্থ লকউ তাাঁ র োসর্ অংশীদার নয়। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

ء     َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ ِميعُ  وَُهوَ  ََشۡ  [  ١١: الشورى] ﴾١١ٱۡۡلَِصيُ  ٱلسذ

“তাাঁ র মসতা বকেুই লনই। আর বতবন েবথসশ্রাতা ও েবথদ্রষ্টা।” [েূরা 

আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 

মানুষ, বিবরশতা লকউ তাাঁ র মসতা নয়, বরং েবাই তাাঁ র লগাোম, েব 

ধ্রসণর তারববয়াসত তাসদর রসবর প্রবতপাবেত। তারা েবাই তাাঁ র 

অবধ্নস্ত, তাাঁ র মহত্ব ও বড়সত্বর োমসন নতোনু। েুতরাং ইবাদত 

ও ইোহ হওয়ার লক্ষসত্র তাাঁ র েমকক্ষ ও শরীক হওয়ার কাসরা 

অবধ্কার লনই। 

আল্লাহ তা‘আোর প্রবতপােন বিবরশতা, আবম্বয়া ও অনযানয 

েকেসক েৃবষ্ট করা, বরবযক লদওয়া, পবরিােনা করা, েীবন ও মৃতুয 

লদওয়া ইতযাবদসক শাবমে কসর। িসে তারা এেব বন‘আসমতর 

 
বকেুর রব?” [েূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১৬৪]  

1 আত-তািেীর, ৫/৬২০।  
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কারসণ ইখোসের োসর্ একমাত্র তাাঁ রই শুকবরয়া আদায় কসর, 

তাাঁ সক ইোহ বহসেসব গ্রহণ কসর, বতবন বযতীত কাউসক অেী ও 

শািা‘আতকারী বহসেসব গ্রহণ কসরন না। অত:এব, বান্দার 

প্রবতপােসনর কারসণ ইোহ হওয়ার অবধ্কার একমাত্র আল্লাহ 

েুবহানাহু ওতা‘আোরই।1 

আর-রহমান (পরম করুণাময়, সব্হচহয় দয়া ু, ক যাণময়), 

আর-রাহীম (অনত দয়া ু), আর-রাযযাক (নরনযক 

প্রদানকারী, নরনযকদাতা), আর-রােীদ (সঠিক পহথর 

ননহদম েক):  

৩৫- আর-রহমান (পরম করুণাময়, সব্হচহয় দয়া ু, 

ক যাণময়):  

৩৬-আর-রাহীম (অনত দয়া ু)2:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আর-রহমান ও আর-রাহীম নামিয় প্রমাণ 

কসর লয, আল্লাহ তা‘আো পরম দয়াময়, অবত দয়ােু, প্রশস্ত 

রহমসতর অবধ্কারী; যার রহমত েব বকেুসক লবষ্টন কসর লরসখসে 

এবং েমস্ত েৃবষ্টর উপর তাাঁ র রহমত বযাপক ভাসব ববসৃ্তত। তাাঁ র 

নবী ও রােূেগসণর অনুোরী মুত্তাকীনসদর েনয বতবন তাাঁ র রহমত 

বেসখ লরসখসেন। তাসদর েনয রসয়সে বিরস্থায়ী েুখ-শাবির স্থাসন 

অবস্থাসনর বনবমসত্ত েবথময় রহমত। তারা বযতীত অনযরা বিরস্থায়ী 

পূণথ এ রহমত লর্সক ববিত হসব। লকননা বতবন তাসদর কাসে এ 

রহমত লপ্ররণ কসরবেসেন; বকন্তু তারা এ েংবাদ বমর্যা প্রবতপন্ন 

 
1 আে-খুোো, পৃ. ১৭।  

2 এ নামিসয়র দবেে হসো বনসনাক্ত আল্লাহর বাণী,  

 [   ٣: الفاِتة] ﴾ ٣ٱلرذِحيمِ   ٱلرذِنَٰمۡح﴿

“দয়াময়, পরম দয়ােু, পরম করুণাময়, অবত দয়ােু।” [েূরা আে-িাবতহা, 

আয়াত: ৩]  
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কসরবেে এবং এর লর্সক মুখ বিবরসয় বনসয়বেে। তাই তারা 

বনসেরা শুধু্ বনসেসদরসকই লদাষাসরাপ করসব।  

কুরআন ও েুন্নাহ-এর প্রমাণাবদর বভবত্তসত উম্মাসতর েকসের 

কাসে ঐকযমতয মূেনীবত লয, আল্লাহর েমস্ত নাম, তাাঁ র েকে 

বেিাত ও বেিাসতর যাবতীয় আহকাসমর উপর ঈমান আনা 

িরয। অত:এব, মুবমনরা ববশ্বাে কসর লয, আল্লাহ রহমান ও 

রাহীম, বতবন অেীম রহমসতর অবধ্কারী, যা রহমত প্রাপ্তসদর 

রহমত েমৃ্পক্ত গুণাবেীসত তাাঁ সক গুণাবিত কসর। অত:এব, 

ববসশ্বর যাবতীয় বন‘আমত তাাঁ র রহমসতরই প্রভাসব হসয় র্াসক। 

এমবনভাসব আল্লাহর অনযানয েুন্দর নাসমর বযাপাসর বো হসব। 

লযমন বো হসব, বতবন আে-‘আেীম তর্া েবথজ্ঞ, মহাজ্ঞানী: বতবন 

ববশাে ইেসমর অবধ্কারী, েব বকেুই বতবন অবগত।   

বতবন আে-কাদীর তর্া মহা ক্ষমতাধ্র। েব বকেুর উপসর তাাঁ র 

রসয়সে পূণথ ক্ষমতা।  

আল্লাহ তা‘আো বনসেই বনসের েনয এেব আেমাউে হুেনা 

(েুন্দর গুণবািক নামেমূহ), েুউচ্চ বেিাতেমূহ ও লেেব বেিাত 

লর্সক উৎোবরত আহকামেমূহ োবযস্ত কসরসেন। েুতরাং লয 

বযবক্ত এগুসোর লকান একটি োবযস্ত করে; বকন্তু অনযটি 

লনবতবািক করে তাহসে লে কুরআন ও েুন্নাসহর ববসরাবধ্তা 

করে এবং তার কােটি ববসরাধ্পূণথ হসো ও তা বাবতে বসে গণয 

হসব।1  

আল্লাহর যাত (েত্ত্বা) ও বেিাসতর উপর এেব নাসমর দাোোত 

(বনসদথ শনা) মুতাবাকা, তাদামুন ও ইেবতযাম অনুযায়ী হসয় র্াসক। 

লকননা লকান শব্দ তার অসর্থর প্রবত দুভাসব বনসদথ শ কসর। একটি 

হসো োিবযয়যাহ তর্া শব্দগত এবং আসরকটি মা‘নুববয়যাহ 

 
1 আে-খুোো বদমনাে মােমূ‘আবতে কাবমো বে মুয়াল্লািাবতে ো‘দী, ১/১৭৯; 

আত-তািেীর, ১/৩৩।  
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আক্ববেয়যাহ তর্া ববসবক-প্রেন্ন অর্থগত। শব্দ যবদ তার মধ্যকার 

েমস্ত অর্থ বুোয় তাহসে তাসক দাোোতুে মুতাববকাহ বসে 

অর্থাৎ শব্দটি লয উসেসশয গঠন করা হসয়সে লেটি পুসরাপুবর ভাসব 

লে অর্থ প্রকাশ কসরসে। লকননা শব্দটি বাড়বত বা কমবত োড়াই 

হুবহু অসর্থর অনুগত হসয়সে। শব্দটি যবদ আংবশক অর্থ বুোয় 

তাহসে তাসক দাোোতু তাদামুন বসে। লকননা উবল্লবখত আংবশক 

অর্থ শসব্দর বকেু অংসশর অর্থ এবং এটি উক্ত শসব্দরই অিগথত। 

অনযবদসক দাোোতুে মা‘আনাববয়যাহতুে আক্ববেয়যাহ হসো েুস্থ 

আক্বে ও বিিা-ভাবনার োসর্ েমৃ্পক্ত। লকননা শুধু্ শব্দটিই 

কাবিত অর্থ প্রমাণ কসর না; বরং বান্দা শসব্দর অতযাবশযকীয় 

অসর্থর প্রবত গভীর দৃবষ্টপাত কসর ও বিিা-গসবষণা কসর, লয অর্থ 

ধ্তথ বয বতীত শব্দটি পূণথ অর্থ বুোয় না এবং লয শব্দটিসত লয 

শতথ েমূহ রসয়সে তা পূণথ হয় না। এ বনয়ম আেমাউে হুেনার 

েমস্ত নাসমর বযাপাসরই প্রসযােয হসব। প্রবতটি নামই আল্লাহর 

যাত ও তাাঁ র বেিাসতর উপর প্রমাণ কসর। এটি শব্দটি তার অসর্থর 

অনুমাগী। আবার নামটি শুধু্ তাাঁ র যাত অর্বা শুধু্ বেিাসতর 

উপর প্রমাণ করসে তা দাোোতু তাদামুন। অনযবদসক নামটি 

েরােবর তাাঁ র বা বেিাসতর উপর প্রমাণ না কসর অনয একটি 

অতযাবশযকীয় বেিাসতর উপর প্রমাণ করসে তা দাোোতু 

ইেবতযাম। লযমন, আর-রহমান নামটি শুধু্ আল্লাহর যাসতর 

উপর ও শুধু্ তাাঁ র রহমসতর উপর প্রমাণ করসে তা দাোোতু 

তাদামুন। বকন্তু একসত্র যাত রহমত বেিাসতর উপর প্রমাণ করসে 

তা দাোোতু মুতাববক। অনযবদসক নামটি পূণথাঙ্গ েীবন, েবথ-

পবরসববষ্টত ইেম ও পূণথ কুদরত ইতযাবদ অতযাবশযকীয় বেিাসতর 

উপর প্রমাণ করসে তা দাোোতু ইেবতযাম। লকননা রহমাত 

দানকারীর েীবন, রহমত প্রাপ্তসদর কাসে রহমত লপ াঁোসনার 

ক্ষমতা, তাসদর েম্পসকথ  জ্ঞান ও তাসদর অভাব না বুেসে বতবন 
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রহমত দান করসত পারসব না।1 লকউ আল্লাহর রহমান নামটি 

বনসয় গভীর বিিা-গসবষণা করসে লদখসত পাসব লয, বতবন বযাপক 

ও পবরপূণথ রহমসতর অবধ্কারী। তাাঁ র রহমত ঊধ্বথ েগত, 

বননেগত, েমস্ত েৃবষ্টেগত, দুবনয়া ও আবখরাসত েবথত্রই 

পবরপূণথ। উপসরাক্ত অসর্থর প্রবত প্রমাণকারী বনসনাক্ত 

আয়াতেমূহ গভীর ভাসব বিিা-ভাবনা করুন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

ِصيُب  َعَذاِب   قَاَل ﴿
ُ
َشا ُء   َمنۡ  بِهِۦ أ

َ
ء   ُكذ  َوِسَعۡت  َورَۡۡحَِت   أ  [ ١٥٥: اَّلعراف] ﴾١٥٦ََشۡ

“বতবন বেসেন, ‘আবম যাসক িাই তাসক আমার আযাব লদই। আর 

আমার রহমত েব বস্তুসক পবরবযাপ্ত কসরসে।” [েূরা আে-

আ‘রাি, আয়াত: ১৫৫]  

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

َ  إِنذ ﴿  [   ١٤٣: ابلقرة] ﴾١٤٣رذِحيم   لََرُءوف   بِٱنلذاِس  ٱّللذ

“বনশ্চয় আল্লাহ মানুসষর প্রবত অতযি লেহশীে, পরম দয়ােু।” 

[েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৪৩]  

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

ِ   رَۡۡحَتِ   َءاَثَٰرِ   إَِلَٰٓ   فَٱنُظرۡ ﴿ ۡرَض   يُۡحِ   َكۡيَف   ٱّللذ
َ
َٰلَِك   إِنذ   َمۡوتَِها     َبۡعدَ   ٱۡۡل   ﴾ ٥٠ٱلَۡمۡوَتَٰ   لَُمۡحِ   َذ

   [   ٥٠: الروم]

“অত:এব, আপবন আল্লাহর রহমসতর বিেেমূসহর প্রবত দৃবষ্ট বদন। 
বকভাসব বতবন েবমসনর মৃতুযর পর তা েীববত কসরন। বনশ্চয় 

এভাসবই বতবন মৃতসক েীববত কসরন।” [েূরা আর-রূম, আয়াত: 

৫০]   

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

 
1 আে-হাক্বকুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ১০৬-১০৭।  
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لَمۡ ﴿
َ
نذ   تََرۡوا    أ

َ
َ   أ رَ   ٱّللذ ا  لَُكم  َسخذ َمََٰوَٰتِ   ِف   مذ ۡرِض   ِف   َوَما  ٱلسذ

َ
ۡسَبغَ   ٱۡۡل

َ
 نَِعَمُهۥ  َعلَۡيُكمۡ   َوأ

 [   ٢٠: لقمان] ﴾٢٠َوَباِطَنةٗ  َظَِٰهَرةٗ 

“সতামরা বক লদখ না, বনশ্চয় আল্লাহ লতামাসদর েনয বনসয়াবেত 

কসরসেন আেমানেমূহ ও েবমসন যা বকেু আসে। আর 

লতামাসদর প্রবত তাাঁ র প্রকাশয ও অপ্রকাশয বন‘আমত বযাপক কসর 

বদসয়সেন।” [েূরা েুকমান, আয়াত: ২০]  

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

ِ   فَِمنَ  ُنِۡعَمة   ُمِن بُِكم َوَما﴿ ُكمُ  إَِذا  ُثمذ  ٱّللذ ُّ  َمسذ  [   ٥٣: انلحل] ﴾٥٣ُرونَ   َ تَۡج  فَإََِلۡهِ  ٱلّضُّ

“আর লতামাসদর কাে লয েব বন‘আমত আসে, তা আল্লাহর পক্ষ 

লর্সক। অতঃপর দুঃখ-দুদথ শা যখন লতামাসদর স্পশথ কসর তখন 

লতামরা শুধু্ তার কাসেই িবরয়াদ কর।” [েূরা আন-নাহাে, 

আয়াত: ৫৩]  

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

وا   ِإَون﴿ ِ  نِۡعَمةَ  َتُعدُّ َ  إِنذ  َُتُۡصوَها    َل  ٱّللذ  [  ١٨: انلحل] ﴾١٨رذِحيم   لََغُفور   ٱّللذ

“আর যবদ লতামরা আল্লাহর বন‘আমত গণনা কর, তসব তার ইয়ত্তা 

পাসব না। বনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীে, পরম দয়ােু।” [েূরা আন-

নাহাে, আয়াত: ১৮]  

আল্লাহর বন‘আমসতর উেূে তর্া মূেনীবত ও িুরু‘ তর্া শাখা-

প্রশাখা েম্পবকথ ত েূরা নাহাে বতোওয়াত করুন। এসত আল্লাহর 

বন‘আমসতর অপবরেীম দান ও প্রভাব রসয়সে। এ কারসণই বতবন 

েূরার লশসষ বসেসেন,   

 [   ٨١: انلحل] ﴾٨١تُۡسلُِمونَ  لََعلذُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  نِۡعَمَتُهۥ يُتِمُّ  َكَذَٰلَِك ﴿

“এভাসবই বতবন লতামাসদর উপর তার বন‘আমতসক পূণথ করসবন, 

যাসত লতামরা অনুগত হও।” [েূরা আন-নাহাে, আয়াত: ৮১]  

অত:পর েূরা আর-রহমান আসদযাপাি গভীর বিিা-গসবষণােহ 

বতোওয়াত করুন। এ েূরাসত তাাঁ র বন‘আমসতর ববস্তাবরত বযাখযা 
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রসয়সে। এসত রসয়সে রহমাসনর রহমসতর যাবতীয় উদাহরণ ও 

নানা ধ্রসণর বন‘আমসতর ববস্তাবরত বববরণ। এ কারসণই বতবন তাাঁ র 

অনুগত মুবমনসদর েনয োন্নাসত পূণথ ও বিরস্থায়ী বন‘আমসতর 

কর্া স্মরণ কসর বদসয় েূরাটি লশষ কসরন। আর োন্নাসতর এ 

বিরস্থায়ী বন‘আমত আল্লাহর বন‘আমসতর অনযতম প্রভাব। এ 

কারসণই আল্লাহ তা‘আো োন্নাতসক রহমত বসেসেন। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,   

ا﴿ مذ
َ
ِينَ  َوأ ۡت  ٱَّلذ ِ   رَۡۡحَةِ فَِف  وُُجوُهُهمۡ  ٱۡبَيضذ ونَ  فِيَها ُهمۡ  ٱّللذ  [   ١٠٧: عمران ال] ﴾١٠٧َخَِِٰلُ

“আর যাসদর লিহারা োদা হসব, তারা লতা আল্লাহর রহমসত 

র্াকসব। তারা লেখাসন স্থায়ী হসব।” [েূরা আসে ইমরান, আয়াত: 

১০৭] 

হাদীসে এসেসে, আল্লাহ তা‘আো োন্নাতসক বেসবন,  

َشاُء َمْن َعبَاَدي» 
َ
رَْحُم بََك َمْن أ

َ
نَْت رَْْحََِت أ

َ
 .  «أ

“তুবম আমার রহমত, লতামার মাধ্যসম আবম আমার বান্দাসদর 

লর্সক যাসক ইিা রহমত করব।”1 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

رَۡحمُ  وَُهوَ ﴿
َ
 [  ٦٣:  يوسف] ﴾٦٤ٱلرذَِٰۡحِيَ  أ

“এবং বতবনই েবথসশ্রি দয়ােু।” [েূরা ইউেুি, আয়াত: ৬৩] 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

َها« رَْحُم بََعبَاَدهَ َمْن الواَلة بََوََلَ
َ
ُ أ  . »ّلَِله

“মা তার েিাসনর উপর যতটুকু দয়ােু, আল্লাহ তার বান্দার উপর 

তদাসপক্ষা অবধ্ক দয়ােু।”2 

 
1 েহীহ বুখারী, বকতাবুত তািেীর, বাব, কাওেুহু ‘ওয়াতাকূেু হাে বমম মাযীদ’ 

৬/৪৮, হাদীে নং ৪৮৫০; েহীহ মুেবেম, বকতাবুে োন্নাহ, বাব, আন-নারু 

ইয়াদখুেুহাে োব্বারূন ওয়াে োন্নাতু ইয়াদখুেুহাদ দু‘আিা, ৪/২১৮৬, 

হাদীে নং ২৮৪৬, এটি আবু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত 

হাদীসের অংশ ববসশষ।  

2 েহীহ বুখারী, ৭/৭৫, বকতাবুে আদাব, বাব, রহমাতুে ওয়াোবদ ওয়াতাকবীবেবহ 
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ْن ََيْلَُق اخلَلَْق: إَ 
َ
َ َكتََب َكتَابًا َقبَْل أ  . نه رَْْحََِت َسبََقْت َغَضَِب«»إَنه اّلِله

“আল্লাহ তা‘আো েমস্ত েৃবষ্টেগতসক েৃবষ্ট করার পূসবথ একটি 

লেখা বেবপবদ্ধ কসর লরসখসেন। তা হসো “আমার লক্রাসধ্র উপর 

আমার রহমত অগ্রগামী রসয়সে।”1 

এককর্ায়, আল্লাহ তাাঁ র রহমসত েৃবষ্টকুেসক েৃবষ্ট কসরসেন। তাাঁ র 

অপবরেীম দয়ায় বতবন তাসদর কাসে নবী-রােূে লপ্ররণ কসরসেন। 

তাাঁ র রহমসতর কারসণই বতবন তাসদরসক আসদশ-বনসষধ্ কসরসেন 

এবং তাসদর েনয শরী‘আত বববধ্বদ্ধ কসরসেন। বতবন তাসদর প্রবত 

তাাঁ র বাবহযক ও লগাপনীয় বন‘আমসত পবরপূণথ কসরসেন এবং 

তাসদরসক েুন্দর েূক্ষ্ম পবরিােনায় পবরিাবেত করসেন। তাাঁ র 

রহমসতই বতবন তাসদরসক বববভন্ন স্তসর পবরবতথ ন কসরন। তাাঁ র 

রহমত দুবনয়া ও আবখরাসত ভরপুর। অত:এব, তাাঁ র রহমত বযতীত 

লকান বকেুই শুভ-েুন্দর হয় না; লকান কােই তাাঁ র রহমত বযতীত 

েহে হয় না; লকান উসেশয তাাঁ র রহমত বযতীত অবেথ ত হয় না। 

তাাঁ র রহমত েব বকেু ঊসধ্বথ , েবসিসয় মহান ও েুউচ্চ। মুহবেন 

মুত্তাবকসদর েনয রসয়সে তাাঁ র রহমসতর পূণথ অংশ এবং 

অপবরেীম কেযাণ। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِ  رَۡۡحََت  إِنذ ﴿  [  ٥٥: اَّلعراف] ﴾٥٦ٱلُۡمۡحِسنِيَ  ُمِنَ  قَرِيب    ٱّللذ

“বনশ্চয় আল্লাহর রহমত েৎকমথশীেসদর বনকটবতী।” [েূরা 

আে-আ’রাি, আয়াত: ৫৫]2 

 
ওয়া মু‘আনাকাবতবহ, হাদীে নং ৫৯৯৯; েহীহ মুেবেম, ৪/২১০৯, বকতাবুত 

তাওবা, বাব, বি বে‘আবত রহমাবতল্লাবহ তা‘আো, হাদীে নং ২৭৫৪। হাদীেটি 

উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত।  

1 েহীহ বুখারী, ৮/১৭৬, বকতাবুত তাওহীদ, বাব, ওয়াকানা ‘আরশুহু ‘আোে 

মাই, হাদীে নং ৭৫৫৪; েহীহ মুেবেম, ৪/২১০৭, বকতাবুত তাওবা, বাব, বি 

বে‘আবত রহমাবতল্লাবহ তা‘আো, হাদীে নং ২৭৫১। 

2 আে-মাওয়াবহবুর রাব্বাবনয়যাহ বমনাে আয়াবতে কুরআবনয়যাহ, পৃ. ৬৪।  
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৩৭- আর-রাযযাক (নরনযকদাতা): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, বতবন েমস্ত েৃবষ্টর বরবযকদাতা। ঊধ্বথ েগত 

ও বননেগসতর এমন লকান েৃবষ্ট লনই লয তাাঁ র বরবযক লভাগ কসর 

না। েকসেই তাাঁ র দয়ার োগসর ডুসব আসে।1 

আল্লাহর নরনযক দু’ধ্রহণর; 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ  إِنذ  ﴿ زذاُق  ُهوَ  ٱّللذ  [   ٥٨: اَّلاريات] ﴾٥٨ٱلرذ

“বনশ্চয় আল্লাহই বরবযকদাতা।” [েূরা আয-যাবরয়াত, আয়াত: ৫৮] 

আল্লাহ তা‘আো আসরা বসেসেন,  

ۡرِض  ِف  َدا بذة   ِمن َوَما﴿
َ
ِ   َۡعَ  إِلذ  ٱۡۡل  [  ٦: هود] ﴾٦رِزُۡقَها ٱّللذ

“আর েবমসন ববিরণকারী প্রবতটি প্রাণীর বরবযসকর দাবয়ত্ব 

আল্লাহরই।” [েূরা হূদ, আয়াত: ৬]2 

প্রথমত: অেথ নকৃত উপকারী বরবযক, যা বান্দাসক েসবথাচ্চ েক্ষয-

উসেসশয লপ াঁোয়। আর তাহসো বতবন নবী-রােূেসদর মাধ্যসম 

বহদাসয়ত ও নেীহত প্রদান কসরসেন। এগুসো আবার দু’ধ্রসণর।  

প্রথম প্রকার: উপকারী ইেম ও েঠিক ঈমাসনর মাধ্যসম 

অিসরর বরবযক। লকননা উপকারী ইেম ও েঠিক আক্বীদা অেথ ন 

বযতীত বযবক্তর অির েংসশাধ্ন হয় না এবং তার েিেতাও আসে 

না। অত:পর উত্তম িবরসত্র িবরত্রবান হসত হয় এবং অেচ্চবরসত্রর 

যাবতীয় লদাষ মুক্ত হসত হয়। রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লাম যা বনসয় আগমন কসরসেন তা উপসরাক্ত দুটি ববষসয় 

পবরপূণথ যর্ার্থ। তাাঁ র পদ্ধবত বযতীত লকান পর্ লখাো লনই।  

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৮।  

2 আে-হাকু্বে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮৫।  
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নিতীয় প্রকার: আল্লাহ তাাঁ র বান্দাসক হাোে বরবযসকর িারা 

হারাম লর্সক মুক্ত রাখসবন এবং তাাঁ র দয়ায় বতবন বযতীত অনয 

কাসরা লর্সক মুখাসপক্ষীহীন রাখসবন। 

প্রর্ম প্রকার হসো েবথসশ্রি ও মহৎ উসেশয আর বিতীয় এ প্রকার 

প্রর্ম প্রকাসরর মাধ্যম। আল্লাহ লকান বান্দাসক উপকারী ইেম, 

েহীহ ঈমান, হাোে বরবযক ও আল্লাহর বণ্টসন তুষ্টতা দান করসে 

লে তার যাবতীয় বযাপার পূণথ করে এবং দুবনয়া ও আবখরাসতর েব 

অবস্থা দৃঢ়তার োসর্ েঠিক করে। এ প্রকাসরর বরবযসকর 

বযাপাসরই রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম হাদীসে 

প্রশংো কসরসেন এবং অসনক উপকারী লদা‘আয় এ বযাপাসর 

লদা‘আ করা হসয়সে।  

নিতীয়ত: স্রষ্টা েে-স্থসের ভাসো-খারাপ েব ধ্রসণর মানুষ ও 

অনযানয েকে প্রাণীর কাসে তাসদর েীববকা বনবথাসহর খাদয 

লপ াঁসে লদন। তাসদর লে খাবার কখনও হাোে লর্সক হসত পাসর 

আবার কখনও হারাম লর্সক হসত পাসর। এ কারসণই আসেমসদর 

মসধ্য মতাননকয পবরেবক্ষত হসয়সে লয, হারাম খাদযসক বরবযক 

বো হসব বক-না? এটিসক যবদ প্রর্ম প্রকাসরর োধ্ারণ বরবযসকর 

অিভূথ ক্ত করা হয়, যা এমবনসতই আসে না; বরং অেথ ন করসত 

হয়, তাহসে এসত হারাম অিভুথ ক্ত হসব না। লকননা বান্দা যখন 

আল্লাহর কাসে বরবযসকর প্রার্থনা কসর তখন লে দীসনর উপকারী 

ইেম বযতীত অনয বকেু প্রার্থনা কসর না। এটিই হসি প্রর্ম 

প্রকাসরর বরবযক। আর এখাসন বরবযক িারা োধ্ারণ বরবযক 

উসেশয হসে –বিতীয় প্রকাসরর বরবযক- এসত হারাম বরবযকও 

অিভুথ ক্ত হসব। েবমসনর বুসক েকে প্রাণীর বরবযসকর দাবয়ত্ব 

আল্লাহর। বন‘আমত ও রহমসতর বযাপাসরও বরবযসকর অনুরূপ 

কর্া বো যায়।1   

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৮-১২৯; আে-হািুে ওয়াবদহ আে-
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৩৮- আর-রােীদ (সঠিক পহথর ননহদম েক, নব্চক্ষণ, 

সহচতন)1:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, বতবন কর্া ও কাসে েবথসক্ষসত্রই েঠিক 

পসর্র বনসদথ শক। বতবন ববভ্রাি লোকসদরসক ইবন্দ্রয়সবাধ্গাময পর্ 

এবং পর্হারাসক তনবতকতার পর্ প্রদশথন কসরন। বতবন 

েৃবষ্টকুসের েনয নবী-রােূেসদর মাধ্যসম পূণথ বহদাসয়সতর লয 

শরী‘আত লপ্ররণ কসরসেন লে শরী‘আসতর িারা তাসদরসক েঠিক 

পসর্র বদক-বনসদথ শনা লদন। মুবমন বান্দা যখন কাসে-কসমথ 

একমাত্র তাাঁ রই েনয একবনি হয় তখন বতবন তাসদরসক েুপর্ 

লদখান, তাসদর যাবতীয় কেযাসণর পর্ বনসদথ শ কসরন, তাসদর 

েনয কােসক েহে কসর লদন এবং কসঠারতা দূর কসর লদন।2 

েঠিক পসর্র বনসদথ শনাই তাাঁ সক আর-রাশীদ তর্া েুপসর্র 

বনসদথ শক হওয়া ও বান্দাসক বতবন বদক-বনসদথ শনা বদসয় র্াসকন এটি 

প্রমাণ কসর। অত:এব, তাাঁ র তাকদীর েংক্রাি বাণীেমূহ যা প্রবতটি 

বেবনসের মসধ্য ববদযমান এবং বতবন এর িারা েববকেু পবরিােনা 

কসরন তা েববকেুই েতয; লকননা তাাঁ র েব কাসেই রসয়সে 

বহকমত, লে ন্দযথ ও বনপুণতা। তাাঁ র শর‘ঈ দীবন বাণীেমূহ বেসত 

বুোয়, বতবন তাাঁ র লপ্রবরত বকতাবেমূসহ লযেব কর্া বসেসেন এবং 

নবী-রােূেগসণর যবাসন বতবন যা বসেসেন লেেব েংবাসদর 

েববকেুই পবরপূণথ েতয এবং আসদশ-বনসষসধ্ রসয়সে পূণথ নযায়-

পরায়নতা। লকননা আসদশ ও বনসষসধ্র লক্ষসত্র আল্লাহর লিসয় 

অবধ্ক েতয ও েুন্দর বাণী বোর লকউ লনই। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

 
মুবীন, পৃ. ৮৫; আত-তািেীর, ৫/৬২৬।  

1 গ্রন্থকার এ নামটিসক আেমাউে হুেনা বহসেসব উসল্লখ কসরসেন; বকন্তু এটি 

আল্লাহর নাম হসত হসে দবেে র্াকসত হসব। 

2 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৭।  
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ۡت ﴿  [   ١١٥: اَّلنعام] ﴾١١٥وََعۡدٗل  ِصۡدٗقا َرُبَِك  ََكَِمُت  َوَتمذ

“আর আপনার রসবর বাণী েতয ও নযায়পরায়ণতার বদক লর্সক 

পবরপূণথ হসয়সে।” [েূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১১৫] 

বনী-রােূেসদর মাধ্যসম (েৎকাসের লদওয়া ও অেৎকাসের 

লর্সক বনসষধ্ করা) বহদাসয়ত বান্দার েনয েবথাবধ্ক গুরুত্বপূণথ 

েুপসর্র বনসদথ শনা; বরং এক কর্ায় বো যায় লয, তাসদর বনসদথ বশত 

পর্ বযতীত লয বহদাসয়ত তাোশ করসব তাসক আল্লাহ লগামরাহ 

করসবন। লয বযবক্তসক বহদাসয়সতর পর্ লদখাসনা হসব না লে 

কখনও বহদাসয়ত পাসব না। অত:এব, এর িারা বান্দার ইেমী পর্ 

বনসদথ শনা অবেথ ত হসব অর্থাৎ বস্তুর হাকীকত, উেূে, িুরু‘ (শাখা 

মাে’আো), দীবন ও দুবনয়াবী কেযাণ ও অকেযাণ ইতযাবদ তার 

কাসে স্পষ্ট হসব। আবার এ বহদাসয়সতর িারা তার কাসে আমেী 

পর্ বনসদথ শনাও অবেথ ত হসব। এ পর্ বনসদথ শনা অিরসক পবরশুদ্ধ 

কসর, কেবসক পববত্র কসর, ভাসো কাে ও উত্তম িবরসত্রর বদসক 

আহ্বান কসর, েমস্ত লে ন্দসযথর প্রবত উৎোবহত কসর এবং যাবতীয় 

বনকৃষ্ট ও অেুন্দসরর লর্সক অনুৎোবহত ও েতকথ  কসর। েুতরাং লয 

বযবক্ত আল্লাহর বহদাসয়ত তাোশ করসব লে বহদাসয়ত প্রাপ্ত হসব 

আর লয বযবক্ত তাাঁ র পর্ বনসদথ শনা পাসব না লে পর্-ভ্রষ্ট ও লগামরাহ 

হসব। রােূেসদর লপ্ররণ ও েবথময় বহদাসয়ত েমৃদ্ধ আেমানী 

বকতাবেমূহ নাবযসের পসর কাসরা লকান ওযর র্াকসব না। কত 

লোক অিসরর অি:স্থে লর্সক বহদাসয়ত তাোশ করার পসর পর্-

ভ্রষ্ট ও ববভ্রাি হওয়া েসত্ত্বও আল্লাহর অসশষ লমসহরবানীসত 

বহদাসয়ত লপসয়সেন। লকননা লে োসন লয, আল্লাহই একমাত্র 

বহদাসয়ত দানকারী।1   

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৮-৭৯; আত-তািেীর, ৫/৬৩১।  
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আর-রফীক (হকাম , নম্র ব্যব্হারকারী), আস-সাত্তার 

(অনত ক াপনকারী), আস-সাতীর, আস-সা াম (োনন্ত ও 

ননরাপত্তার উৎস, ত্রাণকতম া), আ -কুদূ্দস (পূত:পনব্ত্র, 

ননখু্ুঁত), আস-সা াম (হদাষমুি)।  

৩৯- আর-রফীক (হকাম , নম্র ব্যব্হারকারী): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর মসধ্য আসরকটি 

নাম হসো আর-রিীক (সকামে, নম্র বযবহারকারী)। বতবন তাাঁ র 

কাসে-কসমথ ও শরী‘আসতর বববধ্-ববধ্ান নাবযসে বান্দার উপর 

লকামেতা ও নম্রতা লদবখসয়সেন। আর এ নামটি রােূেুল্লাহ্ 

োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাসমর বনসনাক্ত েহীহ হাদীে লর্সক 

লনওয়া হসয়সে।  

فَْق َما ََّل » ْفَق، َوُيْعَطي ىلَعَ الري ُيْعَطي ىلَعَ الُْعنَْف، َوَما ََّل ُيْعَطي ىلَعَ إَنه اهلَل َرَفيٌق َُيَبُّ الري
 «.َما َسَواهُ 

“আল্লাহ লকামে, নম্র বযবহারকারী। বতবন লকামেতা ও নম্রতা 

পেন্দ কসরন। বতবন নম্রতার েনয এমন বকেু দান কসরন যা 

কসঠারতার েনয দান কসরন না; আর অনয লকান বকেুর েনযও 

তা দান কসরন না।”1 

আল্লাহ তা‘আো তাাঁ র কাসে অতযি নম্র ও লকামে। বতবন 

েৃবষ্টেগতসক তাাঁ র বহকমত ও নম্রতা অনুোসর স্তসর স্তসর ধ্ীসর 

ধ্ীসর েৃবষ্ট কসরসেন; অর্ি বতবন তাসদরসক একই োসর্ ও একই 

েমসয় েৃবষ্ট করসত েক্ষম।2 

লয বযবক্ত আল্লাহর েৃবষ্টেগত ও তাাঁ র শরী‘আত বনসয় বিিা-

গসবষণা করসব লে লদখসত পাসব বকভাসব একটির পসর আসরকটি 

 
1 েহীহ মুেবেম, ৪/২০০৩-২০০৪, বকতাবুে ববর ওয়াে বেোহ, বাব, িাদেুর 

বরিক, হাদীে নং ২৫৯৩, আসয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা লর্সক হাদীেটি 

ববণথত।   

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৩।  
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স্তসর স্তসর আশ্চযথাবিতভাসব বতবন েৃবষ্ট কসরসেন। অত:এব, লে 

বযবক্তই তধ্যথশীে ও ববনম্র লয েৃবষ্টকুসের বযাপাসর আল্লাহর বনয়ম 

ও তাাঁ র রােূসের েুন্নাসতর অনুেরসণ প্রবতটি কাে লকামেতা, 

ধ্ীরবস্থরতা ও প্রশাবির োসর্ েম্পাদন কসর র্াসক।  

লকামেতা ও নম্রতা যবদ কাসরা িোর পদ্ধবত হয় তাহসে তার েনয 

যাবতীয় কাে েহে হসয় যায়; ববসশষ কসর দাওয়াতী কাসে 

মানুষসক আসদশ-বনসষধ্ ও উপসদশ বদসত যা বকেু প্রসয়ােন হয় 

লেগুসো তার েনয েহে হসয় যায়। লকননা মানুষ লকামেতা ও 

নম্রতার মুখাসপক্ষী। এমবনভাসব লকউ কর্ার মাধ্যসম কাউসক কষ্ট 

বদসয় লে যবদ তাসক গাবেগাোে না কসর বনসের বেহ্বাসক 

বহিাযত কসর এবং নম্রতা ও লকামেতার িারা যবদ বনসেসক 

েংযত রাসখ, তাহসে লে উক্ত বযবক্তর কর্া ও কাসের অনুরূপ 

প্রবতবাদ করসে যতটা প্রবতবাদ হসতা তার লিসয় লববশ প্রবতবাদ 

হসব। এর োসর্ লে আরাম, প্রশাবি, গম্ভীযথতা ও তধ্যথশীেতা অেথ ন 

করে। 

লকউ বিিা-ভাবনা করসে লদখসত পাসব আল্লাহর শরী‘আসতর 

লকামেতা, এর আহকাসমর স্তসর স্তসর েুববনযাস্ততা, প্রশস্ততা ও 

েহেভাসব এ শরী‘আসতর বববধ্-ববধ্ান আসরাবপত হওয়া, বান্দার 

প্রসয়ােনীয়তা ও উপসযাগীতা, বতবন েৃবষ্টেগতসক স্তসর স্তসর েৃবষ্ট 

করার বহকমত, তাসদরসক এক অবস্থা লর্সক অনয অবস্থায় 

রূপািবরত করা ইতযাবদর রহেয ও বহকমত কাসরা জ্ঞাসন েীমাবদ্ধ 

করসত পাসর না। 

বান্দার লকামেতা তার দৃঢ়তার োসর্ োংঘবষথক নয়। লে বকেু 

বযাপাসর লকামে ও নম্র হসত পাসর; বকন্তু প্রসয়ােসন লে কসঠারও 
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হসত পাসর। যখন কসঠার হওয়া দরকার তখন কসঠার হওয়া 

লকামেতার ববপরীত নয়।1 

৪০- আর-রাকীব্ (পযমহব্ক্ষক, সদা জাগ্রত, অতন্দ্র 

পযমহব্ক্ষণকারী), আে-োহীদ (প্রতযক্ষদেী, 

সাক্ষযদানকারী): 

গ্রন্থকার শাইখ আে-ো‘দী রহ. বসেসেন, আর-রাকীব ও আশ-

শাহীদ এদুটি আল্লাহর নাম। নাম দুটি েমর্থকসবাধ্ক। উভয় নাম-

ই আল্লাহর েববকেু লশানা ও লদখা এবং েৃবষ্টকুসের স্পষ্ট ও 

লগাপনীয় যাবতীয় তর্য অবগত হওয়া প্রমাণ কসর। তাসদর মসনর 

মসধ্য যা বকেু ঘূণথায়মান, যা বকেু তাসদর অনুভসব ঘূরপাক খাসি 

বতবন েব বকেুই পযথসবক্ষণ কসরন ও লদসখন। েুতরাং 

েৃবষ্টেগসতর বাবহযক ও প্রকাশয কােেমূহ বতবন আরও 

অগ্রাবধ্কাসরর বভবত্তসত পযথসবক্ষণ কসরন।2 

আর-রাকীব তর্া পযথসবক্ষণকারী আল্লাহর তাসদর অিসরর 

েুকাবয়ত বেবনে অবগত আসেন। প্রসতযক বযবক্ত যা বকেু কসরন 

তাসদর েম্পসকথ  বতবন জ্ঞাত। বতবনই েৃবষ্টকুেসক রক্ষণাসবক্ষণ 

কসরন, তাসদর বযাপাসর উত্তম ও বনপুন পবরিােনা বতবন কসর 

র্াসকন।3 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ  إِنذ ﴿  [  ١:  النساء]  ﴾١َرقِيٗبا َعلَۡيُكمۡ  ََكنَ  ٱّللذ

“বনশ্চয় আল্লাহ লতামাসদর উপর পযথসবক্ষক।” [েূরা আন-বনো, 

আয়াত: ১]  

﴿ ُ َٰ  َوٱّللذ ء    ُكُِ  َۡعَ  [   ٦: املجادلة]  ﴾٦َشِهيد   ََشۡ

 
1 তাওদীদুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৩।  

2 আে-হাকু্বে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৮।  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৫।  
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“আর আল্লাহ প্রসতযক ববষসয় প্রতযক্ষদশী।” [েূরা আে-মুোদাো, 

আয়াত: ৬] এ কারসণই মুরাকাবা তর্া পযথসবক্ষণ করা যা মানুসষর 

অিসরর েসবথাচ্চ কাে, আল্লাহর এ আর-রাকীব ও আশ-শাহীদ 

নাসমর েনয তাাঁ র ইবাদত বসে গণয। বান্দা যখন োনসব লয, তার 

প্রকাশয ও অপ্রকাশয যাবতীয় কাে, কর্াবাতথ া আল্লাহর ইেম 

লবষ্টন কসর লরসখসেন, বতবন েবথাবস্থায়ই তা উপবস্থত করসত 

পাসরন, তখন তার বিিা-ভাবনার অপ্রকাশয কােগুসো েংরক্ষণ 

করা অতযাবশযকীয় হসয় যায়, আল্লাহ লযেব কাসে অেন্তুষ্ট হসবন 

লেেব কাে লর্সক লে ববরত র্াসক, তার প্রকাশয যাবতীয় কাে-

কমথ, কর্াবতথ া লযেসব আল্লাহ রাগাবিত হন তা েব বকেুই লে 

বহিাযত কসর, তখন লে ইহোসনর অবস্থায় তাাঁ র ইবাদত করসব। 

িসে লে আল্লাহর ইবাদত এমনভাসব করসব লয, লে লযন তাাঁ সক 

লদখসে, যবদ লে আল্লাহসক নাও লদখসত পায় তাহসে লে োন লয, 

আল্লাহ তাসক লদখসেন।1  

৪১-৪২ আস-সাত্তার, আস-সাতীর (অনত ক াপনকারী)। 

৪৩- আস-সা াম (োনন্ত ও ননরাপত্তার উৎস, ত্রাণকতম া), 

আ -কুদূ্দস (পূত:পনব্ত্র, ননখু্ুঁত), আস-সা াম (হদাষমুি)। 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর মসধ্য অনযতম হসো 

আে-কুেূে (পূত:পববত্র, বনখুাঁত), আে-োোম (ত্রুটিমুক্ত) অর্থাৎ 

েবথ প্রকাসরর কমবত, লদাষ-ত্রুটি ও েৃবষ্টকুসের োদৃশয লর্সক 

বতবন মহান, পুত:পববত্র। বতবন যাবতীয় লদাষমুক্ত, তাাঁ র পূণথতার 

েমকক্ষ হওয়ার োদৃশয হওয়া লর্সক বতবন পববত্র। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

ء    َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿  [  ١١: الشورى] ﴾١١ََشۡ

 
1 আে-হাকু্বে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৮-৫৯; তাওদীদুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২২।  
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“তাাঁ র মসতা বকেুই লনই।” [েূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] আল্লাহ 

তা‘আো আরও বসেসেন,  

ُۥ يَُكن َولَمۡ ﴿ َحُدَۢ  ُكُفًوا  َلذ
َ
 [   ٤: اَّلخالص] ﴾٤أ

“আর তাাঁ র লকান েমকক্ষও লনই।” [েূরা আে-ইখোে, আয়াত: ৪] 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ا ََلُۥ  َتۡعلَمُ  َهۡل ﴿  [   ٦٥: مريم] ﴾٦٥َسِمُيٗ

“তুবম বক তাাঁ র েমতুেয কাউসক োন?” [েূরা মারইয়াম, আয়াত: 

৬৫] 

ِ  ََتَۡعلُوا   فََل ﴿ نَداٗدا  ّلِلذ
َ
 [   ٢٢: ابلقرة] ﴾٢٢أ

“েুতরাং লতামরা আল্লাহর েনয েমকক্ষ বনধ্থারণ কসরা না।” [েূরা 

আে-বাকারা, আয়াত: ২২] অত:এব, কুেূে োোসমর মসতাই, 

উভয় নামই েবথবদক লর্সক আল্লাহসক লদাষ-ত্রুটিমুক্ত কসর এবং 

েবথ বদক লর্সক েবথময় পবরপূণথতা শাবমে কসর। লকননা যখন 

ত্রুটিমুক্ত হয় তখন তাসত পবরপূণথ পূণথতা োবযস্ত হয়।1 বতবন 

মহাপববত্র, মহান, েমস্ত লদাষ-ত্রুটি মুক্ত, েৃবষ্টর কাসরা োসর্ 

োদৃশয হওয়া লর্সক মুক্ত, লদাষ-ত্রুটি ও পূণথতার পবরপন্থী 

যাবতীয় অপূণথতা লর্সক বতবন মুক্ত। এ মূেনীবত তাাঁ সক পববত্র রাসখ 

এবং েবথবদক ববসবিনায় যত প্রকাসরর অপূণথতা ও ত্রুটি রসয়সে 

তা লর্সক বতবন মুক্ত। তাাঁ র মসতা বা োদৃশ বা অনুরূপ বা েমকক্ষ 

বা েমতুেয বা অংশীদার বা প্রবতপক্ষ ইতযাবদ লর্সক বতবন মুক্ত, 

পুত:পববত্র। যা বকেু তাাঁ র মহান ও প্রশস্ত গুণাবেীর লকান একটি 

গুণসক অপূণথ কসর বা ত্রুটিযুক্ত কসর তা লর্সক বতবন েমূ্পণথ 

মুক্ত, পুত:পববত্র। 

তাাঁ সক পূণথ পুত:পববত্র ও লদাষ-ত্রুটি মুক্ত রাখার আসরকটি উপায় 

হসো তাাঁ র েনয বড়ত্ব, অহংকার ও মহসত্বর গুণ োবযস্ত করা। 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৩।  
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লকননা আল্লাহসক লদাষ-ত্রুটি মুক্ত রাখার উসেশয হসো যাবতীয় 

খারাপ ধ্ারণা লর্সক লযমনটি ধ্ারণা করা হসতা োসহেী যুসগ- 

তাাঁ সক মুক্ত রাখা। লযমন, বান্দা আল্লাহর গুণ োবযস্ত কসর বসে, 

েুবহানাল্লাহ (আবম আল্লাহর পববত্রতা বণথনা করবে) অর্বা, 

আল্লাহর পুত:পববত্রতা বণথনা করবে অর্বা আল্লাহ মহান ইতযাবদ 

বসে তখন এেব গুণাবেী তাাঁ সক যাবতীয় লদাষ-ত্রুটি মুক্ত কসর 

েব ধ্রসণর পূণথতা োবযস্ত কসর।1 

আস-সামী‘ (সব্মহশ্রাতা), আে-োনকর (পুরস্কার দানকারী, 

শুকনরয়াকারী), আে-োকূর (গুণগ্রাহী, সুনব্হব্চক), আে-

োহীদ (প্রতযক্ষদেী), আস-সাবূ্র (অতযনধ্ক 

ধধ্যমধ্ারণকারী):  

৪৪- আস-সামী‘ (সব্মহশ্রাতা):2 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আেমাউে হুেনার আসরকটি নাম হসো, 

আে-োমী‘ তর্া েবথসশ্রাতা, বযবন ভাষার বববভন্নতা েসত্ত্বও েকসের 

ভাষা ও তাসদর অভাব বুেসত পাসরন। তাাঁ র কাসে লগাপন হসো 

প্রকাসশযর মসতাই, লযমবনভাসব দূরত্ব তাাঁ র কাসে বনকটবতীর 

মসতা।3  

আল্লাহর শ্রব্ণ দুধ্রহণর:  

প্রথমত: েমস্ত প্রাণীর প্রকাশয, লগাপনীয়, স্পষ্ট, অস্পষ্ট েব 

ধ্রসণর আওয়াে বতবন শুসনন এবং েব বকেুই বতবন পবরপূণথভাসব 

লবষ্টন কসর আসেন। 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮১-৮২; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২৭।  

2 ‘আে-বােীর’ নাসমর োসর্ এ নাসমর ববস্তাবরত বযাখা ইবতপূসবথ আসোিনা করা 

হসয়সে। 

3 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১১৮।  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 93  

নিতীয়ত: তাাঁ র কাসে প্রার্থনাকারী, লদা‘আকারী ও ইবাদতকারীর 

প্রার্থনা বতবন শুসনন এবং তাসদর ডাসক োড়া লদন, তাসদর কসমথর 

প্রবতদান লদন। লযমন আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ََع ءِ   لََسِميعُ  َرُبِ  إِنذ ﴿  [   ٣٩: ابراهيم] ﴾٣٩ٱلُّ

“বনশ্চয় আমার রব লদা‘আ শ্রবণকারী।” [েূরা ইবরাহীম, আয়াত: 

৩৯] 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, 

َدهُ » ُ لََمْن َْحَ  « َسَمَع اّلِله
“সয বযবক্ত আল্লাহর প্রশংো কসর বতবন তার কর্া শুসনন অর্থাৎ 

তার লদা‘আ কবুে কসরন।”1 2 

৪৫-৪৬ আে-োনকর (পুরস্কার দানকারী, শুকনরয়াকারী)3, 

আে-োকূর (গুণগ্রাহী, সুনব্হব্চক)4: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর মসধ্য আশ-শাবকর 

(পুরস্কার দানকারী, শুকবরয়াকারী) ও আশ-শাকূর (গুণগ্রাহী, 

েুববসবিক)। বতবন বান্দার ইখোসের োসর্ স্বল্প আমসেরও 

পুরুস্কার দান কসরন, বান্দার অসনক লদাষ-ত্রুটি ও গুনাহ মাি 

কসর লদন, লকউ উত্তমরূসপ েৎকাে করসে বতবন তার কাসের 

 
1 েহীহ বুখারী, হাদীে নং ৬৮৯; েহীহ মুেবেম, হাদীে নং ৩৯১।   

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৫; আত-তািেীর, ৫/৬২২। 

3 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

ُ  َوََكنَ ﴿   [  ١٤٧:    النساء] ﴾ ١٤ َعلِيٗما َشاكًِرا  ٱّللذ

“আল্লাহ পুরস্কার দানকারী, েবথজ্ঞ।” [েূরা আন-বনো, আয়াত: ১৪৭] 

4 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

َ  ُتۡقرُِضوا   إِن﴿ ُ  لَُكۡم   َوَيۡغفِرۡ  لَُكمۡ  يَُضَٰعِۡفهُ   َحَسٗنا قَۡرًضا ٱّللذ  [١٧:  اتلغابن] ﴾١َحلِيم   َشُكور   َوٱّللذ

“যবদ লতামরা আল্লাহসক উত্তম ঋণ দাও, বতবন তা লতামাসদর েনয বিগুন কসর 

বদসবন এবং লতামাসদর ক্ষমা কসর বদসবন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম তধ্যথশীে।”  

[েূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৭]  
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প্রবতদান ববনষ্ট কসরন না; বরং বতবন বহুগুসণ অগবণতভাসব তার 

আমসের প্রবতদান বৃবদ্ধ কসর লদন। তাাঁ র পুরস্কাসরর ধ্রণ হসো, 

বতবন বান্দার কাসের বববনমসয় এর োওয়াব দশ লর্সক োতশত 

গুণ বরং যাসক ইিা এর লিসয়ও অবধ্ক দান কসরন। বতবন 

বান্দাসক কখনও দুবনয়াসতও তাৎক্ষবণক পুরস্কার দান কসরন। 

বান্দার আমসের কারসণ তাসদরসক পুরস্কার লদওয়া আল্লাহর 

উপর অতযাবশযকীয় না হওয়া েসত্ত্বও বতবন বনসের দয়া ও 

বদানযতার কারসণ তাসদরসক পুরস্কার লদওয়া বনসের উপর 

ওয়াবেব কসর বনসয়সেন। লকান আমেকারী উত্তমরূসপ 

ইখোসের োসর্ তাাঁ র েন্তুবষ্টর উসেসশয আমে করসে বতবন তার 

আমে নষ্ট কসরন না।1 

লকান বান্দা তাাঁ র আসদশ মানয করসে, তাাঁ র আনুগতয করসে বতবন 

তাসক লে কাসে োহাযয কসরন, বতবন তার প্রশংো কসরন, 

গুণগান কসরন, তার অিসর নূর, ঈমান ও প্রশস্ততা দান কসরন। 

তার শারীবরক শবক্ত োমর্থ বৃবদ্ধ কসর লদন, প্রবতটি কাসে বতবন 

বরকত ও েমৃ্মবদ্ধ দান কসরন এবং আসরা কাে করার তাওবিক 

দান কসরন।  

এোড়াও বতবন বান্দাসক তার কাসের বববনমসয় পরকােীন 

অিুরি পূণথ োওয়াব দান কসরন, যা কখনও লশষ হওয়ার নয়। 

বান্দার প্রবত আল্লাহর শুকবরয়ার আসরকটি ধ্রণ হসো, বান্দা 

আল্লাহর উসেসশয লকান বকেু তযাগ করসে বতবন এর বববনমসয় 

তার লিসয় উত্তম বকেু দান কসরন। বান্দা তাাঁ র বদসক এক ববঘত 

পবরমাণ এবগসয় আেসে (বনকটবতী হসে) বতবন তার প্রবত এক 

হাত পবরমাণ এবগসয় আসেন, বান্দা এক হাত পবরমাণ এবগসয় 

আেসে বতবন তার বদসক দুহাত পবরমাণ এবগসয় আসেন। বান্দা 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৫-১২৬; আে-হািুে ওয়াবদহ আে-

মুবীন পৃ. ৭০।  
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তাাঁ র বদসক লহাঁ সট আেসে বতবন তার বদসক লদ সড় যান। লকউ 

আমে করসে বতবন তার প্রবতদান বহগুসণ বৃবদ্ধ কসর লদন।1 

৪৭- আে-োহীদ (প্রতযক্ষদেী)2 3:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আশ-শাহীদ (প্রতযক্ষদশী) হসেন বযবন েব 

বকেু েম্পসকথ  অবগত আসেন। েকসের স্পষ্ট অস্পষ্ট আওয়াে 

শুনসত পান। বতবন যাবতীয় েূক্ষ্ম-অবতেূক্ষ্ম, লোট-বড় েব বকেুই 

লদখসত পান। বান্দা যা বকেু লদসখ এবং কাে কসর বতবন েব বকেুই 

লবষ্টন কসর আসেন।4  

৪৮- আস-সাবূ্র (অতযনধ্ক ধধ্যমধ্ারণকারী)5: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-োবূর (অতযবধ্ক তধ্যথধ্ারণকারী) 

নামটি েহীহ হাদীসে ববণথত রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লাসমর বাণী লর্সক লনওয়া হসয়সে। রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন,  

ًذى يَْسَمُعُه َمَن اهللَ 
َ
ْصرَبُ ىلَعَ أ

َ
َحَد أ

َ
، ُثمه ُهَو   »ََّل أ ُك بََه، َوُُيَْعُل ََلُ الَْوََلُ ، إَنهُه يُْشَ َعزه وََجله

 . ُيَعاَفيَهْم َوَيْرُزُقُهْم«

“কষ্টদায়ক লকান কর্া শ্রবণ করার পর আল্লাহ তা‘আো লর্সক 

অবধ্ক তধ্যথশীে আর লকউ লনই। মানুষ আল্লাহর েসঙ্গ শরীক 

 
1 আত-তািেীর, ১/১৮৫ ও ৫/৬৩০।  

2 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

﴿ ُ َٰ  َوٱّللذ ء   ُكُِ  َۡعَ  [   ٦: املجادلة] ﴾٦َشِهيد    ََشۡ

“আর আল্লাহ প্রসতযক ববষসয় প্রতযক্ষদশী।” [েূরা আে-মুোদাো, আয়াত: ৬ 

3 এ নাসমর েম্পসকথ  ববস্তাবরত আসোিনা ‘আে-কারীব’ নাসমর োসর্ ইবতপূসবথ 

উসল্লখ করা হসয়সে।  

4 আত-তািেীর, ৫/৬২৮; আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৮; 

তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২২।  

5 তধ্যথশীেতা আল্লাহর গুণ। আবু মূো রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত হাদীে 

এ নাসমর প্রমাণ। োমসন এ হাদীসের ববস্তাবরত বযাখযা আেসে। 
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কসর এবং তাাঁ র েনয েিান োবযস্ত কসর; এরপরও বতবন 

তাসদরসক ক্ষমা কসর লদন এবং তাসদরসক বরবযক লদন।”1  

অনয েহীহ হাদীসে ববণথত আসে, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ْن  »
َ
أ إَيهاَي  ا تَْكَذيبُُه  مه

َ
أ ََلُ َذلََك،  ََلُ َذلََك، وََشتََمَِن َولَْم يَُكْن  َولَْم يَُكْن  بََِن اْبُن آَدَم  َكذه

لَْن   إَِّني  َمُد َيُقوَل:  نَا الصه
َ
َوأ ا،  َوََلً  ُ ََذ اّلِله َيُقوَل: اَّته ْن 

َ
أ إَيهاَي  َشتُْمُه  ا  مه

َ
َوأ تُُه، 

ْ
بََدأ َكَما  َعيَدُه 

ُ
أ

َحدٌ 
َ
، َولَْم يَُكْن َِل ُكُفًؤا أ وََلْ

ُ
ََلْ َولَْم أ

َ
ي لَْم أ َ   «.اَّله

“আদম েিান আমার প্রবত বমর্যা আসরাপ কসরসেন; অর্ি এরূপ 

করা তার েনয উবিত হয় বন। লে আমাসক গাবে বদসয়সে; অর্ি 

এমন করা তার পসক্ষ েমীিীন হয় বন। আমার প্রবত তার বমর্যা 

আসরাপ করার মাসন হসি এই লয, লে বসে, আবম পুনেীববত 

করসত েক্ষম নই লযমবনভাসব আবম তাসক প্রর্সম েৃবষ্ট কসরবে। 

আমাসক তার গাবে লদয়া হসি এই লয, লে বসে, আল্লাহ তা‘আো 

েিান গ্রহণ কসরসেন; অর্ি আবম কাসরা মুখাসপক্ষী নন, 

েকসেই তাাঁ র মুখাসপক্ষী। আবম এমন এক েত্তা লয, আবম কাউসক 

েন্ম লদইবন, আমাসকও েন্ম লদয়বন এবং আমার েমকক্ষও লকউ 

লনই।”2 আল্লাহ তা‘আো বাধ্য ও অবাধ্য েকেসকই বরবযক দান 

কসরন। আল্লাহর অবাধ্যরা যবদও তাাঁ র ববরুসদ্ধ যুসদ্ধ রত, তাাঁ সক 

 
1 েহীহ মুেবেম, ৪/২১৬০, বকতাবু বেিাবতে মুনাবিকীন, বাব, কষ্টদায়ক লকান 

কর্া শ্রবণ করার পর আল্লাহ তা‘আো লর্সক অবধ্ক তধ্যথশীে আর লকউ 

লনই। হাদীে নং ২৮০৪, আবু মূো আশ‘আরী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক 

ববণথত হাদীে।  

2 েহীহ বুখারী, ৪/৭৩, হাদীে নং ৪৯৭৫, বকতাবু বাদইে খােক, বাব, আল্লাহ 

তা‘আোর বাণী, 

ِي َوُهوَ  ﴿ ۡهَونُ  َوُهوَ  يُعِيُدهُۥ ُثمذ  ٱۡۡلَلۡقَ  َيۡبَدُؤا   ٱَّلذ
َ
 [   ٢٧: الروم] ﴾ ٢٧َعلَۡيهِ  أ

“আর বতবনই েৃবষ্টর েূিনা কসরন তারপর বতবনই এর পুনরাবৃবত্ত করসবন। আর 

এটা লতা তাাঁ র েনয অবধ্কতর েহে।” [েূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]  
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বমর্যাসরাপ কসর, তাাঁ র রােূেগণসক বমর্যা প্রবতপন্ন কসর, তাাঁ র 

দীনসক িুৎকাসর বনবভসয় বদসত িায়; অর্ি বতবন তাসদর এেব 

অবাধ্য কর্া ও কাসের উপর তধ্যথধ্ারণ কসরন, তাসদর এেব 

অবাধ্য কাে েহয কসরন। তারা অকেযাণ কাে একটার পসর 

একটা করসত র্াসক; অর্ি বতবন তাসদরসক তাাঁ র বন‘আমত 

ধ্ারাবাবহক ভাসব বদসত র্াসকন। তাাঁ র তধ্যথ পবরপূণথ তধ্যথ; লকননা 

তাাঁ র তধ্যথ তাাঁ র পূণথ কুদরসতর ও বতবন েৃবষ্টকুে লর্সক েমূ্পণথ 

অমুখাসপক্ষী এবং তাাঁ র রহমত ও ইহোন পবরপূণথ। মহান দয়াময় 

রব যার তধ্সযথর অনুরূপ কাসরা তধ্যথ লনই, বযবন তধ্যথশীেসদরসক 

ভাসোবাসেন এবং তাসদরসক প্রসতযক কাসে োহাযয কসরন।1  

আস-সামাদ (অমুখ্াহপক্ষী, অনব্নশ্বর, নচরন্তন, স্বয়ং 

সমূ্পণম), আদ-দার (যন্ত্রনাদানকারী, উৎপীড়নকারী), আয-

যানহর (সুস্পষ্ট, সুপ্রতীয়মান, ব্াহয, দৃেযত), আ -‘আদ  

(ননখু্ুঁত), আ -আযীয (সব্মেনিমান, সব্মানধ্ক সম্মাননত)।  

৪৯- আস-সামাদ (অমুখ্াহপক্ষী, অনব্নশ্বর, নচরন্তন, স্বয়ং 

সমূ্পণম)2:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-োমাদ অর্থ পবরপূণথ রব, োইসয়যদ, 

মহান, যার এমন লকান ভাসো বেিাত অববশষ্ট লনই যা তাাঁ র লনই। 

তাাঁ র গুণাবেী েসবথাচ্চ পযথাসয়র, এর পূণথতা এসতাই পবরপূণথ লয 

েৃবষ্টকুসের লকউ লে গুসণর োমানয অংশও তাসদর অিসর লবষ্টন 

করসত পাসর না এবং তাসদর ভাষায়ও তা প্রকাশ করসত পাসর না। 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৫৭-৫৮; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২১; িাতাওয়া আে-ো‘বদয়যাহ, পৃ. ২৯।  

2 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

ُ   ُهوَ  قُۡل ﴿ َحد   ٱّللذ
َ
ُ  ١  أ َمدُ   ٱّللذ  [   ٢  ، ١: اَّلخالص ]  ﴾ ٢ٱلصذ

“বেুন, বতবনই আল্লাহ, এক-অবিতীয়। আল্লাহ কাসরা মুখাসপক্ষী নন, েকসেই 

তাাঁ র মুখাসপক্ষী।” [েূরা আে-ইখোে, আয়াত: ১-২]  
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তাাঁ র কাসে েববকেু মুখাসপক্ষী, েকসের যাবতীয় প্রসয়ােন, 

অভাব-অবভসযাগ একমাত্র তাাঁ রই কাসে। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

َمََٰوَٰتِ  ِف  َمن لُُهۥ  َ يَۡس ﴿ ۡرِض   ٱلسذ
َ
ن    ِف  ُهوَ  يَۡوم   ُكذ  َوٱۡۡل

ۡ
   [   ٢٩: الرْحن] ﴾٢٩َشأ

“আেমানেমূহ ও েবমসন যারা রসয়সে, েবাই তাাঁ র কাসে িায়। 

প্রবতবদন বতবন লকান না লকান কাসে রত।” [েূরা আর-রাহমান, 

আয়াত: ২৯] 

বতবন বনসেই েত্ত্বাগতভাসব অমুখাসপক্ষী। দুবনয়াসত ববদযমান 

েমস্ত বকেু তাাঁ র যাসতর কাসে অভাবী, মুখাসপক্ষী। তাসদর েৃবষ্ট, 

তাসদর েংখযা, লবসড় ওঠা ইতযাবদ েব বকেুসতই েবথবদক লর্সক 

তারা তাাঁ র মুখাসপক্ষী। লকউ-ই োমানয অনু পবরমাণও লয লকান 

েমসয়র বা অবস্থায়ও তাাঁ র লর্সক মুখাসপক্ষীহীন নয়।1 

আে-োমাদ বতবনই যার কাসে েমস্ত েৃবষ্টর েবথ মুহূসতথ  েবথাবস্থায় 

তাসদর উসেশয ও প্রসয়ােন; লযসহতু তাাঁ র যাত, বেিাত, নাম ও 

কসমথ রসয়সে েবথেনীন পূণথতা। 2 

আে-োমাদ পূণথাঙ্গরূসপ অমুখাসপক্ষী, এসত উপসরাক্ত েব 

ধ্রসণর প্রসয়ােন লর্সক বতবন মুখাসপক্ষীহীন। বতবন স্বয়ং েমূ্পণথ, 

অমুখাসপক্ষী, তাাঁ র কাসেই েকসের অভাব, প্রসয়ােন ও 

মুখাসপক্ষীতা। 

ববসশ্বর েব বকেুই ভীত-েন্ত্রস্ত হসয় তাাঁ র েুসট পসড়। বতবন ইেম, 

বহকমত, তধ্যথ, কুদরত, মহানত্ব, রহমত ও অনযানয যাবতীয় 

গুণাবেীসত পবরপূণথ।3 

 
1 বাহোতুে কুেুবুে আবরার ওয়া কুররাতু ‘উয়ূবনে আখইয়ার বি শরসহ 

োওয়াবম‘ইে আখবার, পৃ. ১৬৫-১৬৫।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২১।  

3 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৫; আত-তািেীর, ৭/৬৮৪; 

তাওদীহুে কাবিয়া, পৃ. ১২৬।  
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৫০-৫১- আদ-দার (যন্ত্রনাদানকারী, উৎপীড়নকারী): আন-

নাবি‘ (অনুগ্রাহক, বহতকারী, উপকারকারী), আদ-দার 

(যন্ত্রনাদানকারী, উৎপীড়নকারী)। 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর বকেু নাম আোদাভাসব বযবহৃত 

হয়, আবার বকেু নাম অনয নাসমর োসর্ বমসে একসত্র বযবহৃত 

হয়। এ ধ্রসণর নামই লববশ। এসত প্রমাবণত হয় লয, আোদাভাসব 

আল্লাহ লযমন পূণথাঙ্গ গুসণর অবধ্কারী লতমবন লয র্ভাসবও বতবন 

উভয় নাসমই পবরপূণথ গুসণর অবধ্কারী।  

আল্লাহর বকেু নাম আসে যা তার ববপরীত নাম বযতীত বযবহৃত হয় 

না। লকননা প্রকৃত পূণথতা ও পূণথাঙ্গতা উভয় নাম একসত্র বযবহার 

হসেই বুো যায়। এ ধ্রসণর নাসমর অিভুথ ক্ত হসো আদ-দার 

(যন্ত্রনাদানকারী, উৎপীড়নকারী) ও আন-নাবি‘ (অনুগ্রাহক, 

বহতকারী, উপকারকারী)। উভয় নামই আল্লাহর ইিাধ্ীন 

বাস্তবাবয়ত কাে, পূণথ কুদরত ও েবথবযাবপ্ত বহকমসতর োসর্ 

েমৃ্পক্ত। বতবন তাাঁ র বান্দাসদর মসধ্য যাসক ইিা দীন ও দুবনয়ার 

কেযাণ দান কসরন। আবার লয বযবক্ত ক্ষবত ও অকেযাণ প্রাবপ্তর 

কাে কসর যা তাসক শাবস্ত লভাগ করা অতযাবশযকীয় কসর লতাসে 

তাসক বতবন ক্ষবত কসরন ও যন্ত্রণা লদন। এ েব বকেুই তাাঁ র বহকমত, 

তববশ্বক বনয়ম-নীবত ও লয কারণ পাওয়া লগসে এর পবরণবত পাওয়া 

অতযাবশযকীয় ইতযাবদ কারসণ বতবন কসর র্াসকন। লকননা 

আল্লাহ েৃবষ্টকুসের েনয েব বকেুর েক্ষয-উসেশয ও দীন-দুবনয়ার 

ভাসোবাো ইতযাবদ উসল্লখ কসর বদসয়সেন। আবার োসর্ োসর্ 

এগুসো অেথ সনর উপায় ও পদ্ধবত বসে বদসয়সেন।  এ পসর্ িোর 

আসদশ বদসয়সেন, বান্দাসক এ পসর্ িো েহে কসর বদসয়সেন। 

েুতরাং লয বযবক্ত আল্লাহর ববণথত লে পসর্ িেসব তাসক উপকার 

প্রাবপ্তর েসক্ষয লপ াঁসে বদসবন আর লয তাাঁ র পর্ েমূ্পণথরূসপ বা 

আংবশক তযাগ করসব অর্বা পূণথতা েুসট যাসব অর্বা এর ববপরীত 
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পসর্ িেসব, তাহসে তার উবেষ্ট পূণথতা  েুসট যাসব, তখন লে 

বনসেই বনসের ভথ ৎেনা করসব। আল্লাহর ববরুসদ্ধ তার লকান 

দবেে প্রমাণ র্াকসব না, লকান ওযর লপশ করসত পারসব না। 

লকননা আল্লাহ তাসক শ্রবণশবক্ত, দৃবষ্টশবক্ত, অির, শবক্ত-োমর্থ ও 

কুদরত ইতযাবদ দান কসরসেন। বতবন তাসক দুটি পর্ই বসে 

বদসয়সেন, এ দুপর্ প্রাবপ্তর উপায় বণথনা কসরসেন, কী কারসণ 

লকান পসর্র অবধ্কারী হসব তাও বসে বদসয়সেন। তাসক দীন ও 

দুবনয়ার কেযাণ অেথ সনর লকান পর্-ই বতবন বাধ্াগ্রস্ত কসরন বন। 

েুতরাং লে বনসেই েুপর্ লর্সক ববিবেত হসয় অেৎ পর্ বনবথািন 

কসরসে যা তাসক ঘৃণা ও অপমান অতযাবশযকীয় কসর বদসয়সে।1 

৫২- আয-যানহর (সুস্পষ্ট, সুপ্রতীয়মান, ব্াহয, দৃেযত)2। 

৫৩- আ -‘আদ  (ননখু্ুঁত)3। 

৫৪- আ -আযীয: আ -আযীয (সব্মানধ্ক সম্মাননত, 

মহাসম্মাননত), আ -কাব্ীউ (সব্মেনিমান, েনিো ী)4, 

আ -মাতীন (সুদৃঢ়, সুনস্থর)5, আ -কাদীর (মহা ক্ষমতাধ্র)6।  

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১৩০-১৩১।  

2 ‘আে-আউয়াে’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা ইবতপূসবথ আসোিনা করা 

হসয়সে। 

3 ‘আে-হাকাম’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা ইবতপূসবথ আসোিনা করা 

হসয়সে। 

4 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

 [   ٦٦: هود ] ﴾ ٦٦ٱلَۡعزِيزُ  ٱلَۡقوِيُّ   ُهوَ   َربذَك  إِنذ ﴿

“বনশ্চয় আপনার রব, বতবন শবক্তশােী, পরাক্রমশােী।” [েূরা হূদ, আয়াত: ৬৬] 

5 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ  إِنذ ﴿ زذاُق  ُهوَ   ٱّللذ  [   ٥٨: اَّلاريات]  ﴾ ٥٨ٱلَۡمتِيُ   ٱلُۡقوذةِ  ُذو  ٱلرذ

“বনশ্চয় আল্লাহই বরবযকদাতা, বতবন শবক্তধ্র, পরাক্রমশােী।” [েূরা আয-

যাবরয়াত, আয়াত: ৫৮]  

6 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, এ মহান নামগুসো অর্থ খুব কাোকাবে। 
আল্লাহ তা‘আো পূণথ ক্ষমতা, মহাকুদরত ও েবথবযাপী েম্মাসনর 

অবধ্কারী। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َة  إِنذ ﴿ ِ  ٱلۡعِزذ  [   ٦٥:   يونس] ﴾٦٥ََجِيًعا ّلِلذ

“বনশ্চয় েকে মযথাদা আল্লাহর।” [েূরা ইউনুে, আয়াত: ৬৫]1   

 আে-আযীয হসেন যার রসয়সে েকে মযথাদা। ক্ষমতার মযথাদা, 

ববেসয়র মযথাদা, লকান বকেু বারণ করার মযথাদা। েুতরাং 

েৃবষ্টকুসের লকউ তাাঁ সক ধ্রা লোাঁ য়া অেম্ভব, লকউ তাাঁ র েমকক্ষ 

হওয়া অেম্ভব। বতবন েমস্ত অবস্তত্বশীেসক ধ্মক ও ক্ষমতার 

মসধ্য আবদ্ধ রাসখন, েৃবষ্টকুে তাাঁ র তনকটয োসভর প্রসিষ্টায় বযস্ত, 

তাাঁ র মহা ক্ষমতা ও বড়সত্বর কারসণ েবাই তাাঁ র েমীসপ নতবশর।2 

েুতরাং ইজ্জসতর বতনটি অসর্থর েবগুসোই পূণথরূসপ মহান 

আল্লাহর মসধ্য ববদযমান। আে-আযীম তর্া মহা েম্মাবনত নাম 

তাাঁ র মহা শবক্তর মযথাদা প্রমাণ কসর। আল্লাহর এ নাসমর আসরকটি 

অর্থ আে-কাবীউ (েবথশবক্তমান, শবক্তশােী), আে-মাতীন (েুদৃঢ়, 

েুবস্থর)। এটি আল্লাহর মহান বেিাত, েৃবষ্টকুসের লকউ এ শবক্তর 

অবধ্কারী নয়; লে যত বড়ই লহাক না লকন। আে-আযীসযর 

আসরক অর্থ পরমুখাসপক্ষীহীনতার মযথাদা। মহান আল্লাহ 

যাতীগত ভাসবই মুখাসপক্ষীহীন, কাসরা কাসে তাাঁ র লকান প্রসয়ােন 

লনই, বান্দারা েকসে বমসে তাাঁ র লকান ক্ষবত করসত িাইসেও তারা 

 

﴿ ُ ُ  قَِدير    َوٱّللذ  [   ٧:  املمتحنة] ﴾ ٧رذِحيم   َغُفور   َوٱّللذ

“আর আল্লাহ েবথ শবক্তমান এবং আল্লাহ অবতশয় ক্ষমাশীে, পরম দয়ােু।” 

[েূরা আে-মুমতাবহনা, আয়াত: ৭] 

1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৪৪; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, 

পৃ. ১১৯।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২৪।  
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তাাঁ র লকান ক্ষবত করসত েক্ষম হসব না, আবার তারা েবাই বমসে 

তাাঁ র লকান উপকার করসত িাইসেও তাাঁ র লকান উপকার করসত 

পারসব না; বরং বতবনই ক্ষবতকারী, উপকারকারী, দানকারী এবং 

বতবনই দান লদওয়া লর্সক বারণকারী। তাাঁ র রসয়সে েমস্ত েৃবষ্টর 

উপর ক্ষমতা, প্রভাব ও ববেয় োসভর মযথাদা। েমস্ত েৃবষ্টই তাাঁ র 

মহত্ব ও বড়সত্বর োমসন ববনয়ী, নতবশর এবং তাাঁ র ইিায় 

আনুগতযশীে। অত:এব, েমস্ত েৃবষ্টর ভাগয তাাঁ রই হাসত। তাাঁ র 

লর্সক এক ইবি পবরমাণও নড়িড় কসর না, তাাঁ র ইিা, শবক্ত ও 

অনুমবত বযতীত লকান বকেুই পবরবতথ ন ও নড়ািড়া করসত েক্ষম 

নয়। বতবন যা িান তা-ই হয়, আর বতবন যা িান না তা কখনও হসব 

না। বতবন বযতীত কাসরা লকান শবক্ত ও োমর্থ লনই। তাাঁ র শবক্ত ও 

ইিার একটি উদাহরণ হসো, বতবন মাত্র েয় বদসন আেমান, 

েবমন ও এর মধ্যকার েব বকেু েৃবষ্ট কসরসেন। বতবন েমস্ত েৃবষ্ট 

েৃবষ্ট কসরসেন, অত:পর বতবন তাসদরসক মৃতুয দান করসবন, বতবন 

আবার তাসদরসক পুনরুবত্থত করসবন এবং েকসেই তাাঁ র কাসে 

প্রতযাবতথ ন করসব। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ا﴿  [   ٢٨: لقمان] ﴾٢٨َوَِٰحَدة   َكَنۡفس   إِلذ  َبۡعُثُكمۡ  َوَل  َخلُۡقُكمۡ  مذ

“সতামাসদর েৃবষ্ট ও লতামাসদর পুনরুত্থান লকবে একটি প্রাসণর 

(েৃবষ্ট ও পুনরুত্থাসনর) মতই।” [েূরা েুকমান, আয়াত: ২৮]   

ِي وَُهوَ ﴿ ۡهَونُ  وَُهوَ  يُعِيُدهُۥ ُثمذ  ٱۡۡلَلۡقَ  َيۡبَدُؤا   ٱَّلذ
َ
 [   ٢٧: الروم] ﴾٢٧َعلَۡيهِ  أ

“আর বতবনই েৃবষ্টর েূিনা কসরন তারপর বতবনই এর পুনরাবৃবত্ত 

করসবন। আর এটা লতা তাাঁ র েনয অবধ্কতর েহে।” [েূরা আর-

রূম, আয়াত: ২৭] তাাঁ র কদরসতর অনযতম বনদশথন হসো, তুবম 

েবমনসক লদখসত পাসব শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই বতবন তাসত 

পাবন বষথণ কসরন, তখন তা আসন্দাবেত ও স্ফীত হয় এবং উদগত 

কসর েকে প্রকার েুদৃশয উবিদ। তাাঁ র কুদরসতর আসরকটি 

বনদশথন হসো, পূবথবতী বমর্যাবাদী, কাবির ও যাবেমসদর উপর 



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 103  

নানা ধ্রসণর আযাব ও গেব পবতত হওয়া বকন্তু আল্লাহর আযাব 

যখন তাসদর উপর এসেসে তখন তাসদর লকান লক শে, ষড়যন্ত্র, 

িক্রাি, ধ্ন-েম্পদ, তেনয ও বড় বড় দুগথ তাসদর লকান কাসে 

আসে বন, তারা লে আযাব প্রবতসরাধ্ করসত পাসর বন। তারপর 

যখন রসবর বনসদথ শ আেে তখন তাসদর এেব লকান উপকাসর 

আসে বন এবং তারা ধ্বংে োড়া তাসদর আর বকেুই বৃবদ্ধ কসর বন। 

ববসশষ কসর লে েময় যখন তাসদর শবক্ত োমর্থ বেে প্রিুর, 

আববষ্কার বেে নানা ধ্রসণর, লে োবতর োমর্থ এমন পযথাসয় 

লপ াঁসেবেে লয, তারা লভসববেে তারা আল্লাহর লিসয়ও শবক্তশােী, 

তাাঁ র লিসয়ও অবধ্ক জ্ঞানী; বকন্তু তাসদর লকান জ্ঞান ও শবক্তই 

লকান কাসে আসে বন। আল্লাহর বনদশথনাবেীর অনযতম হসো, 

েৃবষ্টর শবক্ত, কুদরত, আববষ্কার লকান বকেুই আল্লাহর বাো-

মুবেবত, শাবস্ত ও ধ্বংে লর্সক রক্ষা করসত পারসব না; যবদও তারা 

এর লমাকববোয় তাসদর েবথাত্মক লিষ্টা বযয় কসর। বকন্তু আল্লাহর 

বনসদথ শই েবথদা ববেয় োভ কসর। তাাঁ র কুদরসতর মসধ্য আসরকটি 

হসো, ঊধ্বথ  েগত ও বনন েগসতর েব বকেুই তাাঁ র কাসে অনুগত 

ও নত। 

তাাঁ র পূণথ ইজ্জত, কুদরত ও এ দুটি গুণ বযাপক হওয়ার আসরকটি 

প্রমাণ হসো, বতবন লযমবনভাসব বান্দাসক েৃবষ্ট কসরসেন, 

লতমবনভাসব বতবন তাসদর আমে, আনুগতয ও অবাধ্যতাও েৃবষ্ট 

কসরসেন; অর্ি এগুসো বান্দারই কাে। এগুসোসক আল্লাহর 

বদসক েমৃ্পক্ত করা হসয় এ বহসেসব লয, বতবন লযসহতু এগুসোর 

েৃবষ্টকারী ও পবরিােনাকারী। আর বান্দার বদসক বাস্তববক ও 

প্রকৃবতগত ভাসব েম্বন্ধ করা হয়, লযসহতু বান্দাই কােটি কসর। 

এভাসব বেসে ববষয়টিসত লকান তবপরীতয লনই। লকননা তাসদর 

শবক্ত-োমর্থ, ও ইিাশবক্তর স্রষ্টা, এমবনভাসব বতবন লকান কাসে 

েংঘটিত হওয়ার কারণ ও ও উপকরসণরও স্রবষ্টকারী। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  
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﴿ ُ    [   ٩٦:  الصافات]  ﴾٩٦َتۡعَملُونَ  َوَما  َخلََقُكمۡ  َوٱّللذ

“অর্ি আল্লাহই লতামাসদরসক এবং লতামরা যা কর তা েৃবষ্ট 

কসরসেন?” [েূরা আে-োিিাত, আয়াত: ৯৬]  

আল্লাহর অপবরেীম কুদরসতর আসরকটি বনদশথন হসো, বতবন 

তাাঁ র বকতাসব তাাঁ র বপ্রয় বান্দাসদরসক যুসগ যুসগ শত্রুর 

লমাকাববোয় োহাযয কসরসেন, ববেয় দান কসরসেন; যবদও 

শত্রুরা েংখযায় বেে অসনক এবং তাসদর েমর প্রস্তুবতও বেে 

বযাকপ, আর মুবমনরা েংখযায় অবত নগণয বেে। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

َۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَة   فَِئة   ُمِن َكم﴿ ِ  بِإِۡذنِ  َكثَِيَة    [  ٢٤٩: ابلقرة] ﴾٢٤٩ٱّللذ

“কত লোট দে আল্লাহর হুকুসম বড় দেসক পরাবেত কসরসে!” 

[েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৪৯]  

তাাঁ র কুদরত ও রহমসতর বনদশথন হসো, বতবন োন্নাতীসদর েুখ-

শাবি, বিরস্থায়ী অিুরি বন‘আমত ও োহান্নামীসদর নানা ধ্রসণর 

আযাব েম্পসকথ  আসগই বণথনা কসর বদসয়সেন। 1 

আ -আযীম (মহা মযম াদাপূণম, অনত নব্রাট), আ -‘আফুয়ু 

(অনত ক্ষমােী , োনস্ত ক্ষমাকারী, গুনাহ মাফকারী), আ -

 াননয়ুয (ঐশ্বযমব্ান, স্বতন্ত্র, মুখ্াহপক্ষীহীন), আ -ফাত্তাহ 

(মহা উহমাচনকারী, প্রকােকারী)।  

৫৫- আ -আযীম: আ -আযীম (মহা মযম াদাপূণম, অনত 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৪৪-৪৬; আত-তািেীর, ১/৩৫৬ ও 

৫/৫৬৩।  
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নব্রাট)1, আ -কাব্ীর (সুমহান, অনত নব্রাট)2:  

গ্রন্থকার রহ. বসেেন, আে-আযীম: আে-আযীম (মহা মযথাদাপূণথ, 

অবত ববরাট) নামটিসত েব ধ্রসণর বড়ত্ব, মযথাদা, অহংকার, 

েম্মান, লে ন্দযথ যা েকসের অির ভাসোবাসে ও রূহেমূসহর 

েম্মান প্রদশথন েব বকেুসকই অিভুথ ক্ত কসর। আল্লাহর পবরিয় 

োভকারী েকসেই োসনন লয, বতবন বযতীত অনয বেবনসের বড়ত্ব 

ও মযথাদা যসতাই লববশ লহাক না লকন, তাাঁ র বড়ত্ব, েুমহানত্ব, ও 

েুউচ্চতার কাসে লেগুসো অবত নগণয, বকেুই না।3 

আল্লাহ তাাঁ র প্রবতটি গুসণ ও মাসন মহান। তাাঁ সক েম্মান করা 

িরয। লকান েৃবষ্টই তাাঁ র যর্াযর্ প্রশংো করসত েক্ষম নয়, লকউ 

তাাঁ র গুণাবেী গুসণ লশষ করসত পারসব না; বরং বতবন বনসে 

বনসেসক লযভাসব প্রশংো কসরসেন বতবন লেরকমই, বতবন বান্দার 

প্রশংোর ঊসধ্বথ । 

জ্ঞাতব্য কয, আল্লাহর তা‘যীম তথা সম্মান ও মযম াদা 

দুধ্রহণর: 

প্রথম প্রকার: বতবন প্রবতটি পূণথাঙ্গ পূণথতায় গুণাবিত, লেেব 

 
1 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

 [   ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ٱلَۡعِظيمُ   ٱلَۡعِلُّ  َوُهوَ  ِحۡفُظُهَما   وُدهُۥ  ُ َي  َوَل ﴿

“এবং এ দু’লটার (আেমানেমূহ ও েবমন) েংরক্ষণ তাাঁ র েনয লবাো হয় না। 

আর বতবন েুউচ্চ, মহান।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৫] 

2 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী, 

َٰلُِكم﴿ ۥ    َذ نذُه
َ
ُ   ُدِعَ   إَِذا  بِأ ۦ   يُۡۡشَكۡ   ِإَون  َكَفۡرُتمۡ   وَۡحَدهُۥ  ٱّللذ ِ   فَٱۡۡلُۡكمُ   تُۡؤِمُنوا     بِهِ َكبِيِ   ٱلَۡعِلُِ   ّلِلذ

:  اغفر]   ﴾١٢ٱلۡ
١٢ ] 

“[তাসদরসক বো হসব] এটা লতা এেনয লয, যখন আল্লাহসক এককভাসব ডাকা 

হত তখন লতামরা তাাঁ সক অস্বীকার করসত আর যখন তাাঁ র োসর্ শরীক করা হত 

তখন লতামরা ববশ্বাে করসত। েুতরাং যাবতীয় কতৃথ ত্ব েমুচ্চ, মহান আল্লাহর।” 

[েূরা গাসির, আয়াত: ১২]   
3 আত-তািেীর, ১/৩১৫।  
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পূণথতার েসবথাচ্চ পূণথতা, েবথাবধ্ক পূণথতা ও েবথ প্রশস্ত পূণথতা 

একমাত্র তাাঁ রই। তাাঁ র রসয়সে েবথবযাপী পবরপূণথ জ্ঞান, বাস্তবাবয়ত 

কুদরত, অহংকার, বড়ত্ব ও মহত্ব। তাাঁ র ববরাটত্ব ও বড়সত্বর 

উদাহরণ হসো, ইবন আব্বাে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু1 ও অনযসদর2 

ববণথত হাদীে অনুোসর আেমান ও েবমন রহমাসনর তােুসত 

একটি েবরষা দানার লিসয়ও লোট। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ   قََدُروا    َوَما﴿ ۡرُض   قَۡدرِهِۦ  َحقذ   ٱّللذ
َ
َُٰت   ٱلۡقَِيََٰمةِ  يَۡومَ   َقۡبَضُتُهۥ  ََجِيٗعا  َوٱۡۡل َمََٰو َُٰتَۢ   َوٱلسذ  َمۡطوِيذ

 [  ٦٦: الزمر] ﴾٦٧بَِيِمينِهِ 

“আর তারা আল্লাহসক যর্াসযাগয মযথাদা লদয়বন। অর্ি 

বকয়ামসতর বদন লগাটা পৃবর্বীই র্াকসব তাাঁ র মুবষ্টসত এবং 

আকাশেমূহ তাাঁ র ডান হাসত ভাাঁ ে করা র্াকসব।” [েূরা আয-

যুমার, আয়াত: ৬৬]  

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ   إِنذ ﴿ َمََٰوَٰتِ   ُيۡمِسُك   ٱّللذ ۡرَض   ٱلسذ
َ
ن  َوٱۡۡل

َ
ۡمَسَكُهَما  إِنۡ   َزاتَلَا    َولَئِن  تَُزوَل    أ

َ
َحد    ِمنۡ   أ

َ
 ُمِنَۢ   أ

 ِ  [   ٤١:  فاطر ] ﴾٤١َبۡعِده

“বনশ্চয় আল্লাহ আেমানেমূহ ও েবমনসক ধ্সর রাসখন যাসত 

এগুসো স্থানিুযত না হয়। আর যবদ এগুসো স্থানিুযত হয়, তাহসে 

বতবন োড়া আর লক আসে, লয এগুসোসক ধ্সর রাখসব?” [েূরা 

িাবতর, আয়াত: ৪১]  

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َُٰت  تََكادُ ﴿ َمََٰو ۡرنَ  ٱلسذ   [  ٥: الشورى] ﴾٥فَۡوقِِهنذ  ِمن َيَتَفطذ

 
1 আে-‘আযামাহ, আবু শাইখ, ২/৪৪৫; আদ-দুররুে মানেূর, েুয়ূতী, ৭/২৪৮, 

বতবন হাদীেটিসক আবদ ইবন হুমাইদ, ইবান আবু হাবতম ও আবু শাইসখর 

বদসক েনসদর বনেবত কসরসেন।  

2 এ হাদীেটি আবু যার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত, লদখুন, বকতাবুে 

‘আযামাহ, ২/৬৩৫-৬৩৬।  
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“উপর লর্সক আেমান লিসট পড়ার উপক্রম হয়।” [েূরা আশ-

শূরা, আয়াত: ৫] 

হাদীসে এসেসে, রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম 

বসেসেন,  

َياُء رََداَِئ، َوالَْعَظَمُة إََزارَي، َفَمْن نَازََعَِن َواَحًدا َمنُْهَما، قََذْفتُ  : »الَْكرْبَ ُ َعزه وََجله ُه  قَاَل اّلِله
 . يَف انلهاَر«

“মহান আল্লাহ বসেন, অহংকার আমার িাদর, মহানত্ব আমার 

েুবঙ্গ। লকউ এ দু’টির লকান একটি বনসয় আমার োসর্ বববাদ 

করসে, আবম তাসক োহান্নাসম বনসক্ষপ করসবা।”1 েুতরাং 

অহংকার ও মহানত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর গুণ, েৃবষ্টকুসের 

লকউ এগুসণর েমপবরমাণ বা কাোকাবেও অেথ ন করসত েক্ষম 

হসব না।  

নিতীয় প্রকার: আল্লাহর মহান েম্মান ও মযথাদার মসতা 

েৃবষ্টকুসের লকউ লে পবরমাণ েম্মান ও মযথাদার অবধ্কারী নয়। 

আল্লাহ বান্দার অিসরর িারা, যবাসনর িারা ও অঙ্গ-প্রতযসঙ্গর 

িারা েম্মান ও মযথাদা পাওয়ার অবধ্কারী। আর লে েম্মান ও 

মযথাদা লদওয়ার উপায় হসি তাাঁ সক যর্ার্থ রূসপ বিনসত ও োনসত, 

ভাসোবােসত, তাাঁ র েমীসপ ববনয়ী ও নতোনু হসত েবথাত্মক 

প্রসিষ্টা বযয় করা, তাাঁ র বড়ত্ব ও মহানসত্বর কাসে ববনয়ী ও নত 

হওয়া, তাাঁ সক ভয় করা, যবাসনর িারা তাাঁ র প্রশংো করা, অঙ্গ-

প্রতযসঙ্গর িারা তাাঁ র শুকবরয়া ও ইবাদত করা। তাাঁ সক েম্মান 

প্রদশথসনর আসরা উপয় হসি তাাঁ সক লযভাসব ভয় করা উবিত 

লেভাসব ভয় করা, তাাঁ র আনুগতয করা, তাাঁ র অবাধ্যতা না করা, তাাঁ র 

বযবকর করা, তাাঁ সক ভুসে না যাওয়া, তাাঁ র শুকবরয়া আদায় করা ও 

তাাঁ র বন‘আমসতর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। তাাঁ সক েম্মাসনর আসরা 

 
1 েহীহ মুেবেম, হাদীে নং ২৬২০; ইবন মাোহ, হাদীে নং ৪১৭৪।  
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পন্থা হসো বতবন যা বকেু হারাম কসরসেন ও শরী‘আতেম্মত 

কসরসেন লেগুসোসক েবেময়, েবথস্থাসন েম্মান করা ও লমসন 

িো। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َٰلَِك  ﴿ مۡ  َوَمن َذ ئِرَ  ُيَعُظِ ِ  َشَعَٰٓ    [  ٣٢:  احلج] ﴾٣٢ٱلُۡقلُوبِ  َتۡقَوى ِمن فَإِنذَها ٱّللذ

“এটাই হে আল্লাহর ববধ্ান; লয আল্লাহর বনদশথনেমূহসক েম্মান 

কসর, বনঃেসন্দসহ তা অিসরর তাকওয়া লর্সকই।” [েূরা আে-

হাজ্জ, আয়াত: ৩২]  

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َٰلَِك   ﴿ مۡ  َوَمن َذ ِ  ُحُرَمَٰتِ  ُيَعُظِ ُۥ َخۡي   َفُهوَ  ٱّللذ  [   ٣٠:  احلج] ﴾٣٠َرُبِهِ  ِعندَ  َلذ

“এটিই ববধ্ান আর লকউ আল্লাহ কতৃথ ক বনধ্থাবরত পববত্র 

ববষয়েমূহসক েম্মান করসে তার রসবর বনকট তা-ই তার েনয 

উত্তম।” [েূরা আে-হাজ্জ, আয়াত: ৩০] তাাঁ সক েম্মাসনর 

আসরকটি মাধ্যম হসো বতবন যা বকেু েৃবষ্ট কসরসেন বা শরী‘আসত 

বববধ্বদ্ধ কসরসেন লেগুসোর ববসরাধ্ীতা না করা। 1 

৫৬- আ -‘আফুউ2: আ -‘আফুউ (োনস্ত মউকুফকারী, 

গুনাহ ক্ষমাকারী, পাপ কমাচনকারী)3, আ - াফূর 

(মাজম নাকারী, অতীব্ ক্ষমােী )4, আ - াফফার (অনত 

ক্ষমােী , পরম ক্ষমােী ):  

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ২৭-২৮; আে-কাবিয়া আশ-শাবিয়া, 

পৃ. ১১৭।  

2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ  إِنذ ﴿  [   ٦٠:  احلج] ﴾٦٠َغُفور   لََعُفو   ٱّللذ

“বনশ্চয় আল্লাহ পাপ লমািনকারী, অতীব ক্ষমাশীে।” [েূরা আে-হাজ্জ, 

আয়াত: ৬০]  

3 এ নাসমর ববস্তাবরত আসোিনা ‘আে-হােীম’ নাসমর োসর্ আসোিনা করা 

হসয়সে।  

4 ‘আে-গািূর’ নাসমর আসোিনায় এ েম্পসকথ  ববস্তাবরত আসোিনা করা হসব।   
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-‘আিুউ (শাবস্ত মউকুিকারী, গুনাহ 

ক্ষমাকারী, পাপ লমািনকারী), আে-গািূর (মােথ নাকারী, অতীব 

ক্ষমাশীে), আে-গািিার (অবত ক্ষমাশীে, পরম ক্ষমাশীে) 

হসেন বতবন বযবন েবথদা ক্ষমাকারী ও গুনাহ মােথ নাকারী বহসেসব 

েুপবরবিত এবং বান্দা গুনাহ মািকারী গুসণ গুণাবিত। েকসেই 

তাাঁ র ক্ষমা ও মােথ নার প্রবত মুখাসপক্ষী ও বনরুপায়; লযমবনভাসব 

েবাই তাাঁ র রহমত ও দাসনর প্রবত অভাবী ও বনরুপায়। যারা ক্ষমা 

ও মােথ নার কাে করসব তাসদরসক বতবন ক্ষমা ও মােথ না করসবন 

বসে ওয়াদা কসরসেন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ار    ِإَوُنِ ﴿   [  ٨٢: طه ] ﴾٨٢ٱۡهَتَدىَٰ  ُثمذ  َصَٰلِٗحا وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَُِمن لََغفذ

“আর অবশযই আবম তার প্রবত ক্ষমাশীে, লয তাওবা কসর, ঈমান 

আসন এবং েৎকমথ কসর অতঃপর েৎ পসর্ িেসত র্াসক।” [েূরা 

ত্বা-হা, আয়াত: ৮২]1 

৫৭- আ -‘আ ী (সুউচ্চ)2: 

৫৮- আ -‘আ ীম (মহাজ্ঞানী)3: 

৫৯-৬০- আ - াফূর (মাজম নাকারী, অতীব্ ক্ষমােী ), আ -

 াফফার (অনত ক্ষমােী , পরম ক্ষমােী ): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-গািূর বতবনই বযবন েবথদা গুনাহ 

মাি কসরন এবং যারাই তাওবা কসরন তাসদর তাওবা কবুে 

কসরন। হাদীসে এসেসে, আল্লাহ বেসবন,  

تَيْتَُك »
َ
أَل َشيْئًا  َِب  تُْشَُك  ََّل  لََقيتََِن  ُثمه  َخَطايَا  رَْض 

َ
األ بَُقَراَب  تَيْتََِن 

َ
أ لَْو  إَنهَك  آَدَم  اْبَن  يَا 

 «.بَُقَرابََها َمْغَفَرةً 

“সহ আদম েিান, যবদ লতামরা লকউ পৃবর্বী েমপবরমাণ গুনাহ 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৩।  

2 এ নাসমর বযাখযা ‘আে-‘আো’ নাসমর োসর্ আসোিনা করা হসয়সে।  

3 এ নাসমর বযাখযা ‘আে-খাবীর’ নাসমর োসর্ আসোিনা করা হসয়সে। 
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বনসয় আমার কাসে আে অত:পর আমার োসর্ কাউসক শরীক না 

কসর বমবেত হও তাহসে আবম পৃবর্বী েমপবরমাণ গুনাহও ক্ষমা 

কসর বদব।”1 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

 [   ٣٢:  انلجم] ﴾٣٢ٱلَۡمۡغفَِرةِ  َوَِٰسعُ  َربذَك  إِنذ ﴿

“বনশ্চয় লতামার রব ক্ষমার বযাপাসর উদার।” [েূরা আন-নােম, 

আয়াত: ৩২] 

আল্লাহ তাওবা, ইেবতগিার, ঈমান, ভাসো আমে, তাাঁ র ইবাদসত 

ইহোন, তাাঁ র কাসে ক্ষমা িাওয়া, তাাঁ র দয়া কামনায় শবক্তশােী 

আশা করা ও আল্লাহর বযাপাসর ভাসো ধ্ারণা করা ইতযাবদ 

লযগুসোসক আল্লাহর মাগবিরাত োসভর মাধ্যম বাবনসয়সেন 

লেগুসো মাধ্যসম তাাঁ র ক্ষমা পাওয়ার উপায় বতবন বণথনা 

কসরসেন।2 

৬১-৬২- আ - াননয় ু (অমুখ্াহপক্ষী), আ -মু নন 

(সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী)3: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

 
1 মুেনাদ আহমাদ, ৫/১৪৭; বতরবমযী, ৫/৫৪৮, বকতাব, দাওয়াত, বাব, তাওবা ও 

ইেবতগিাসরর িবযেত, হাদীে নং ৩৫৪০; ইবন মাোহ, ২/১২৫৫, বকতাবুে 

আদাব, বাব, িদবেে আমাে; দারামী, ২/২৩০, বকতাবুর বরকাক, বাব, ইযা 

তাকাররাবাে আবদু ইোল্লাহ, আনাে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত 

হাদীে। ইমাম বতরবমযী রহ. বসেসেন, হাদীেটি গরীব, এ েনদ বযতীত এর 

অনয লকান েনদ োনা লনই। আেবানী রহ. হাদীেটিসক েহীহ বসেসেন, 

লদখুন, বেেবেোতুে েহীহাহ, ১/২০০।  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৩-৭৪।  

3 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

ۡغَنَٰ  ََع ئِٗل  َووََجَدكَ ﴿
َ
 [  ٨: الضىح] ﴾٨فَأ

“বতবন লতামাসক লপসয়সেন বন:স্ব। অতঃপর বতবন েমৃদ্ধ কসরসেন।” [েূরা আদ-

দুহা, আয়াত: ৮]  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 111  

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ نُتمُ  ٱنلذاُس  يَ

َ
ِ   إَِل  ٱلُۡفَقَرا ءُ  أ ُ  ٱّللذ  [  ١٥: فاطر] ﴾١٥ٱۡۡلَِميدُ  ٱلَۡغِنُّ  ُهوَ  َوٱّللذ

“সহ মানুষ, লতামরা আল্লাহর প্রবত মুখাসপক্ষী আর আল্লাহ 

অমুখাসপক্ষী ও প্রশংবেত।” [েূরা িাবতর, আয়াত: ১৫] অত:এব, 

বতবন েত্ত্বাগত ভাসবই অমুখাসপক্ষী। েবথ বদক ববসবিনায়, েকে 

পূণথতার ববিাসর তাাঁ র রসয়সে েবথ োধ্ারণ পূণথাঙ্গ অমুখাসপক্ষীতা 

এবং পূণথ গুণাবেী। লকান বদক লর্সকই তাাঁ র লকান অপূণথতা ও 

লদাষ-ত্রুটি স্পশথ করসত পাসর না। আর একমাত্র গাবন তর্া 

অমুখাসপক্ষী আল্লাহ বযতীত কাসরা এ ধ্রসণর গুণ র্াকসত পাসর 

না। লকননা তাাঁ র অমুখাসপক্ষীতা েত্ত্বাগত ভাসবই অতযাবশযকীয়, 

লযমবনভাসব বতবন বযতীত লকউ খাবেক (েৃবষ্টকারী), কাবদর 

(েবথেক্ষম), রাবযক (বরবযকদাতা) ও মুহবেন (ইহোনকারী) হসত 

পাসর না। অত:এব, বতবন কাসরা কাসে লকান ভাসবই অভাবী ও 

মুখাসপক্ষী নন। 

বতবন অমুখাসপক্ষী, তাাঁ র হাসতই রসয়সে আেমান ও েবমসনর ধ্ন-

ভাণ্ডার, দুবনয়া ও আবখরাসতর ভাণ্ডার োমগ্রী। বতবন েব েৃবষ্ট 

লর্সক েমূ্পণথ অমুখাসপক্ষী, বতবন তাাঁ র ববসশষ বান্দা ও েৃবষ্ট লর্সকও 

েমূ্পণথ অমুখাসপক্ষী যাসদর অিসর বতবন রাব্বানী জ্ঞান ও ঈমানী 

হাবককত দান কসরন। 1 

তাাঁ র পূণথ অমুখাসপক্ষীতা ও দয়ার বনদশথন হসো বতবন তাাঁ র 

বান্দাসদরসক তাাঁ র কাসে লদা‘আ করসত আসদশ বদসয়সেন এবং 

বতবন তাসদর লদা‘আ কবুে করসত, তাসদর েমস্ত মনবাঞ্ছনা পূরণ 

করসত ও তাাঁ র দয়ায় বতবন তাসদর প্রার্থনাকৃত বেবনে ও তারা যা 

প্রার্থনা কসর বন তাও দান করসত প্রস্তুত আসেন। তাাঁ র পূণথ 

অমুখাসপক্ষীতা আসরকটি বনদশথন হসো, েৃবষ্টর শুরু লর্সক লশষ 

পযথি েকে েৃষ্টেীব লকান এক ময়দাসন একবত্রত যবদ তাাঁ র কাসে 

িাইসত র্াসক এবং প্রসতযসক যা বকেু িায় ও লযেব বকেু তাসদর 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৯।  
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মসন উদয় হয় তা যবদ বতবন তাসদরসক দান কসরন, তাহসে তাাঁ র 

ববশাে েম্রােয লর্সক এক েবরষা পবরমাণও কমবত লদখা বদসব না। 

তাাঁ র পূণথ অমুখাসপক্ষীতা ও প্রশস্ত দাসনর আসরা বনদশথন হসো, 

বতবন তাাঁ র বপ্রয় বান্দাসদর েনয পরকাসে এমন এক বিরস্থায়ী 

বন‘আমসতর গৃহ, আরাম-আসয়শ, লভাগ-ববোে ও অিুরি 

কেযাণ ততবর কসর লরসখসেন যা লকান িকু্ষ লকান বদন লদসখ বন, 

লকান কণথ লকান বদন লশাসন বন, এমনবক লকান মানুসষর মনও 

এমন বকেু ভাসববন। 

তাাঁ র পূণথ অমুখাসপক্ষীতার আসরকটি বনদশথন হসো, বতবন লকান 

েঙ্গী-োর্ী, লেসে-েিান, তাাঁ র েম্রাসেযর অংশীদার ও ববপসদর 

বনু্ধ লকান বকেুই গ্রহণ কসরন বন। বতবন এমনই অমুখাসপক্ষী েত্ত্বা 

বযবন গুণাবেীসত স্বয়ংেমূ্পণথ, পবরপূণথ এবং েমস্ত েৃবষ্ট লর্সক 

বতবন অমুখাসপক্ষী।1 

৬৩- আ -ফাত্তাহ (হশ্রষ্ঠ ফয়সা াকারী, প্রারম্ভকারী, 

নব্জয়দানকারী)2:  

গ্রন্থকার রহ. বসেন, আে-িাত্তাহ হসেন বযবন তাাঁ র আহকামুশ 

শর‘ঈয়যাহ, আহকামুে কাদরীয়যাহ ও আহকামুে োযাসয়র িারা 

বান্দার মাসধ্য িয়োো কসরন, বযবন তাাঁ র লেসহ ও ভাসোবাোয় 

োবদকীনসদর িকু্ষ খুসে লদন, তাাঁ সক বিনসত, ভাসোবােসত ও তাাঁ র 

েমীসপ আকুবত-ববনয়ী হসত তাসদর অিরেমূহ খুসে লদন, বতবন 

তাাঁ র রহমত ও নানা ধ্রসণর বরবযসকর দরো খুসে লদন, তাসদর 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৪৭-৪৮।  

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

 [ ٢٦: سبا] ﴾٢٦ٱلَۡعلِيمُ  ٱلَۡفتذاحُ  َوُهوَ  بِٱۡۡلَقُِ  بَۡيَنَنا َيۡفَتحُ   ُثمذ  َربَُّنا بَۡيَنَنا ََيَۡمعُ  قُۡل ﴿

“বেুন, আমাসদর রব আমাসদরসক একত্র করসবন। তারপর বতবন আমাসদর 

মসধ্য েঠিকভাসব িয়োো করসবন। আর বতবনই লশ্রি িয়োোকারী ও েমযক 

পবরজ্ঞাত।” [েূরা োবা’, আয়াত : ২৬]      



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 113  

েনয দুবনয়া ও আবখরাসতর কেযাণ োসভর উপায়েমূহ বসে 

লদন।1  

আল্লাহর ফয়সা া দুধ্রহণর:  

প্রথমত: তাাঁ র দীবন (শরী‘আসতর ববধ্াসনর মাধ্যসম) ও োযায়ী 

(প্রবতদান দাসনর মাধ্যসম) হুকুসম িয়োো করা। 

নিতীয়ত: তাাঁ র কাদরী হুকুম তর্া তাকদীসর ইবতপূসবথ যা বেবপবদ্ধ 

কসর লরসখসেন লে অনুোসর িয়োো করা। 

তাাঁ র দীবন হুকুসমর িারা িয়োো বেসত বুোয়, নবী-রােূেসদর 

মাধ্যসম মুকাবল্লিসদর প্রসয়ােনীয় লযেব ববধ্ান শরী‘আসত 

বববধ্বদ্ধ কসরসেন লেেব ববধ্াসন িয়োো এবং তারা লেেব 

েরে-েঠিক পসর্ েুদৃঢ় ভাসব িেত। আর োযায়ী হুকুসমর িারা 

িয়োো বেসত বুোয়, তাাঁ র নবী-রােূে ও তাসদর ববসরাধ্ীসদর 

মসধ্য, তাাঁ র বপ্রয়েন (অেীসদর) ও তাসদর শত্রুসদর মসধ্য লযেব 

ববসরাধ্ বেে বতবন তাাঁ র নবী-রােূে ও তাসদর অনুোরীসদরসক 

োহাযয কসর েম্মাবনত কসরসেন ও ববেয় দান কসরসেন; 

পক্ষািসর তাসদর ববসরাধ্ী শত্রুসদরসক োবঞ্ছত-অপমাবনত ও 

পরাবেত কসরসেন। এমবনভাসব বকয়ামসতর বদসন তাাঁ র 

মহািয়োো এবং লে বদন েৃবষ্টকুসের প্রসতযক আমেকারীসক 

তাসদর আমে অনুযায়ী িয়োো করসবন।  

অনযবদসক তাাঁ র কাদরী হুকুম বেসত বুোয়, বতবন বান্দার ভাসগয 

ভাসো-মন্দ, কেযাণ-অকেযাণ, উপকার-ক্ষবত ও দান-বারণ যা 

বকেু বনধ্থারণ কসর লরসখসেন লে অনুোসর িয়োো করা। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

ا﴿ ُ   َيۡفَتحِ   مذ ِۦ    ِمنَۢ   ََلُۥ  ُمۡرِسَل   فََل   ُيۡمِسۡك   َوَما  لََها    ُمۡمِسَك   فََل   رذۡۡحَة    ِمن  لِلنذاِس   ٱّللذ  َبۡعِده
 [ ٢: فاطر] ﴾٢ٱۡۡلَِكيمُ  ٱلَۡعزِيزُ  وَُهوَ 

“আল্লাহ মানুসষর েনয লয রহমত উনু্মক্ত কসর লদন তা আটসক 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৬।  
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রাখার লকউ লনই। আর বতবন যা আটসক রাসখন, তারপর তা 

োড়াবার লকউ লনই। আর বতবন পরাক্রমশােী, প্রজ্ঞাময়।” [েূরা 

িাবতর, আয়াত: ২] অত:এব, রাবু্বে আোমীন হসেন লশ্রি 

িয়োোকারী ও েমযক পবরজ্ঞাত। বতবন তাাঁ র বাধ্য বান্দাসদরসক 

তাাঁ র দান ও েম্মাসনর ভাণ্ডার লর্সক দান কসর িয়োো করসবন, 

আর তাাঁ র শত্রুসদরসক অপমাবনত ও শাবস্ত বদসয় িয়োো 

করসবন। এটিই তাাঁ র দয়া ও নযায় পরায়নতা।1 

ফা‘আ ু  ন মা ইউরীদ (নতনন তা-ই কহরন যা চান), আ -

কানব্দ (ননয়ন্ত্রণকারী), আ -কারীব্ (অনত ননকটব্তী), আ -

কুদূ্দস (পূত:পনব্ত্র, ননখু্ুঁত), আ -কাদীর (মহা ক্ষমতাধ্র), 

আ -কাহহার (মহাপ্রতাব্ো ী, দমনকারী)।  

৬৪- ফা‘আ ু  ন মা ইউরীদ (নতনন তা-ই কহরন যা চান)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, িা‘আেুে বেমা ইউরীদ (বতবন তা-ই কসরন 

যা িান) এটি তাাঁ র পূণথ শবক্ত ও বতবন যা িান তা বাস্তবায়ন করার 

ক্ষমতা এ তাাঁ র কুদরসতর প্রমাণ। বতবন যা বকেুই ইিা কসরন তা 

বতবন কসরন, এসত লকান বাধ্াদানকারী ও ববসরাধ্ীতাকারী লকউ 

লনই। তাাঁ র কাসে লকান েমকক্ষ বা োহাযযকারী লনই; বরং বতবন 

যখন লকান বকেু করসত ইিা কসরন তাসক শুধু্ বসেন, হসয় যাও, 

আর তা হসয় যায়। 

যবদও বতবন যা িান তা-ই কসরন; তসব তাাঁ র ইিা তাাঁ র বহকমত ও 

প্রশংোর অনুগামী। বতবন পূণথ কুদরত ও ইিা বাস্তবায়সনর 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮৪।  

2 এটি আল্লাহর নাম হওয়ার দবেে পাইবন। শাইখ েুোইমান ইবন আবু্দল্লাহ 

তাইেীরুে আযীবযে হামীদ (পৃ. ৬৪৪) বকতাসব বসেসেন, ‘আল্লাহসক 

িা‘আেুে বেমা ইউরীদ (বতবন তা-ই কসরন যা িান), আে-িাবেক (বীে 

লর্সক অংকুর বনগথতকারী) ও আে-মুখবরে (সবরকারী) নামকরণ করা েহীহ 

নয়.... তাোড়া এ বযাপাসর েহীহ হাদীসেও বকেু আসে বন।’  
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ক্ষমতার গুসণ গুণাবিত এবং তাাঁ র েব কাে তাাঁ র বহকমসতর 

অিভুথ ক্ত। 1 

আল্লাহ বযতীত লকউ যা ইিা তা-ই করসত পাসরন না। 2 

৬৫- আ -কানব্দ3: আ -কানব্দ (ননয়ন্ত্রণকারী), আ -ব্ানসত 

(প্রসারণকারী)।   

৬৬-আ -কারীব্ (অনত ননকটব্তী): 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কারীব হসেন, বযবন েব বকেুর লর্সক 

অবত বনকসট।  

আল্লাহর ননকটত্ব দুধ্রহণর: 

সাধ্ারণ ধনকটয: বতবন তাাঁ র ইেম, জ্ঞান, মুরাকাবা (পযথসবক্ষণ), 

মুশাহাদা (সদখা-সশানা) ও লবষ্টবনর িারা েব বকেুর েবথাবধ্ক 

বনকটবতী। বতবন মানুসষর গোর ধ্মনী হসতও অবধ্ক কাসে। 

নব্হেষ ধনকটয: বতবন তাাঁ র ইবাদতকারী, তাাঁ র কাসে প্রার্থনাকারী 

ও তাাঁ সক ভাসোবাোকারীর েবসিসে বনকসট। এ তনকটয বেসত 

বুোয়, তাসদরসক ভাসোবাো, ববেয় দান করা, েব কাসে োহাযয 

করা, তাাঁ সক আহ্বানকারীর ডাসক োড়া লদওয়া, তাসদর লদা‘আ 

কবুে করা ও তাসদরসক পুরসৃ্কত করা। আর এ কর্াই আল্লাহ 

তা‘আোর বনসনাক্ত বাণীসত উসল্লখ করা হসয়সে। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

 [  ١٩: العلق] ﴾١٩َوٱقََۡتِب َوۤۡدُجۡسٱ﴿

“আর বেেদা কর এবং তনকটয োভ কর।” [েূরা আে-আোক, 

আয়াত: ১৯]  

ِيب    قَرِيب   َرُبِ  إِنذ ﴿  [  ٦١:  هود] ﴾٦١ُّمُّ

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৯।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬০৫।  

3 ‘আে-বাবেত’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা ইবতপূসবথ আসোিনা করা 

হসয়সে।  
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“বনশ্চয় আমার রব বনকসট, োড়াদানকারী।” [েূরা হূদ, আয়াত: 

৬১]  

لََك  ِإَوَذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِيب    فَإُِنِ  َعُنِ  ِعَبادِي َسأ

ُ
اعِ  َدۡعَوَة  أ  [١٨٦: ابلقرة] ﴾١٨٦َدََعنِ  إَِذا ٱلذ

“আর যখন আমার বান্দাগণ লতামাসক আমার েম্পসকথ  বেজ্ঞাো 

করসব, আবম লতা বনশ্চয় বনকটবতী। আবম আহ্বানকারীর ডাসক 

োড়া লদই, যখন লে আমাসক ডাসক।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: 

১৮৬] এ প্রকাসরর বনকটসত্বর িাবহদা হসি আল্লাহর অনুগ্রহ, 

তাসদর আহ্বাসন োড়া লদওয়া ও তাসদর িাবহদা পূরণ করা। এ 

কারসণই আল্লাহর আে-কারীব নাসমর োসর্ আে-মুেীব নাম 

একবত্রত হসয়সে। এ প্রকাসরর তনকসটযর হাকীকত োনা েম্ভব 

নয়, শুধু্ দূর লর্সক এর প্রভাব োনা যায়, তাাঁ র োহাযয, 

রক্ষণাসবক্ষণ, তাওবিক ও ভুে-ভ্রাবি লর্সক লবাঁসি রাখা ইতযাবদ 

োনা যায়। এ ধ্রসণর বনকটসত্বর আসরা প্রভাব হসো, বতবন তাাঁ সক 

আহ্বানকারীর ডাসক োড়া লদন ও তাাঁ র ইবাদতকারীসক োওয়াব 

দান কসরন।1  

৬৭- আ -কুদূ্দস (পূত:পনব্ত্র, ননখু্ুঁত)2:  

৬৮-আ -কাদীর (মহা ক্ষমতাধ্র)3: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কাদীর হসেন বযবন পূণথ ক্ষমতার 

অবধ্কারী, তাাঁ র কুদরসত বতবন েমস্ত েৃবষ্টেগত েৃবষ্ট কসরসেন, 

তাাঁ র কুদরসত বতবন এগুসো পবরিােনা কসরন, তাাঁ র কুদরসতই 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৪০; আত-তািেীর, ১/২২৪, ৩/৪৩৭ 

ও ৫/৬৩০।  

2 ‘আে-োোম’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা ইবতপূসবথ করা হসয়সে।  

3 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

﴿ ُ ُ  قَِدير    َوٱّللذ  [   ٧:  املمتحنة] ﴾ ٧رذِحيم   َغُفور   َوٱّللذ

“আর আল্লাহ েবথ শবক্তমান এবং আল্লাহ অবতশয় ক্ষমাশীে, পরম দয়ােু।” 

[েূরা আে-মুমতাবহনা, আয়াত: ৭] 
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বতবন এগুসো েুঠাম কসরসেন, তাাঁ র কুদরসত বতবন তাসদরসক 

েীববত কসরন ও মৃতুয দান কসরন, বান্দাসক বকয়ামসতর বদসন 

পুরস্কার লদওয়ার েনয পুনরায় েীববত করসবন, তাাঁ র ইহোসন 

বতবন েৎকমথশীেসক পুরস্কার বদসবন এবং অেৎকমথশীেসক শাবস্ত 

বদসবন। বতবন এমন েত্ত্বা বযবন যা ইিা কসরন তাসক শুধু্ বসেন, 

হসয় যাও, িসে তা হসয় যায়। তাাঁ র কুদরসতই বতবন অিরেমূহসক 

পবরবতথ ন কসরন এবং বতবন যাসক লযভাসব িান লেভাসব পবরবতথ ন 

কসরন।1  

৬৯- আ -কাহহার (মহাপ্রতাব্ো ী, দমনকারী)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কাহহার হসেন বযবন ঊধ্বথ েগত ও 

বননেগসতর েব বকেুর উপর মহাপ্রতাবশােী ও দমনকারী। বতবন 

েব মাখেুসকর উপর প্রতাভশােী, েকসেই তাাঁ র মহা েম্মান, মহা 

শবক্ত ও পূণথ ক্ষমতার কাসে নতবশর।3 

বতবন েৃবষ্টকুেসক দমন কসর রাসখন, েকসে তাাঁ র কাসে ববনয়ী-

ববনম্র অর্বা তাাঁ র কুদরত ও ইিার কাসে ববনীত। ঊধ্বথ  ও 

বননেগসতর েকে েীব ও েব উপাদান তাাঁ রই কাসে নতোনু। 

েুতরাং লকান বকেুর তাাঁ র এ েম্রাসেয তাাঁ র অনুমবত বযতীত বেবাে 

করসত পাসর না। বতবন যা িান তা হসয় যায়, আর বতবন যা িান না 

তা কখসনা-ই হসব না। েেম্ত েৃবষ্ট তাাঁ র কাসে অভাবী, মুখাসপক্ষী, 

তারা েকসেই অক্ষম, বনসেরা বনসেসদর উপকার-ক্ষবত, কেযাণ-

অকেযাণ বকেুই করসত পাসর না। অত:পর তাাঁ র প্রতাবশােীতা 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৪-৬২৫।  

2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ُ  قُلِ ﴿ ء    ُكُِ  َخَٰلِقُ  ٱّللذ َِٰحدُ  َوُهوَ  ََشۡ رُ  ٱلَۡو  [  ١٦: الرعد]  ﴾١٦ٱلَۡقهذَٰ

“বেুন, ‘আল্লাহই েববকেুর েৃবষ্টকতথ া এবং বতবন  এক, একিত্র ক্ষমতাধ্র’। 

[েূরা আর-রাদ, আয়াত” ১৬]   

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৪ ও ৬/৪৪৮।  
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তাাঁ র েীবন, ইজ্জত ও কুদরতসক অতযাবশযকীয় কসর; লকননা 

কাসরা পবরপূণথ েীবন, পূণথ শবক্ত ও ক্ষমতা না র্াকসে লে েত্ত্বা 

েৃষ্টকুসের উপর প্রভাব ববস্তার করসত েক্ষম হয় না।1  

আ -কাব্ীউ (সব্মেনিমান, েনিো ী), আ -কাইয়ূযম 

(নচরন্তন), আ -কাফী (যহথষ্ট), আ -কাব্ীর (সুমহান, 

সব্হচহয় ব্ড়), আ -কারীম (মহা সম্মাননত, মহা দয়া ু), 

আ - াতীফ (সূক্ষ্মদেী, অমানয়ক)।  
৭০- আ -কাব্ীউ (সব্মেনিমান, েনিো ী)2: 

৭১- আ -কাইয়ূযম (নচরন্তন)3:  

৭২-আ -কাফী (যহথষ্ট)4: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কািী হসেন, বতবন বান্দার েমস্ত 

প্রসয়ােন ও অভাব পূরসণ যসর্ষ্ট। আর যারা তাাঁ র প্রবত ঈমান 

আসন, তাাঁ র উপর তাওয়ািুে কসর বতবন তাসদর েনয 

ববসশষভাসব যসর্ষ্ট। তারা তাাঁ র (আল্লাহর) লর্সক তাসদর দুবনয়া ও 

আবখরাসতর যাবতীয় প্রসয়ােন পূরসণ োহাযয গ্রহণ কসরন।5  

৭৩- আ -কাব্ীর (সুমহান, সব্হচহয় ব্ড়)6: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কাবীর (েুমহান, েবসিসয় বড়)7 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৭৬; তাওদীহুে কাবিয়া, পৃ. ১২৬।  

2 ‘আে-আযীয’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

3 ‘আো-হাই’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

4 আে-কািী আল্লাহর নাম হওয়ার বযাপাসর আবম লকান দবেে পাই বন। 

5 আত-তািেীর, ৫/৬৩১।  

6 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َٰلِمُ ﴿ َهََٰدةِ  ٱلَۡغۡيبِ  َع  [   ٩: الرعد] ﴾٩ٱلُۡمَتَعالِ  ٱلَۡكبِيُ  َوٱلشذ

“বতবন গাসয়ব ও প্রকাসশযর জ্ঞানী, মহান, েসবথাচ্চ।” [েূরা আর-রাদ, আয়াত: ৯]  

7 এ নাসমর েম্পথ সক ববস্তাবরত আসোিনা ‘আে-োেীে’ নাসমর োসর্ 

আসোিনা করা হসয়সে।  
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হসেন যার রসয়সে েত্ত্বাগত ও বেিাতগত বড়ত্ব ও মহানত্ব। 

আেমান ও েবমনবােীর অিসর রসয়সে তাাঁ র বড়ত্ব ও েুমহানত্ব।1 

৭৪- আ -কারীম (মহা সম্মাননত, মহা দয়া ু)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-কারীম3 হসেন, যার রসয়সে বযাপক 

কেযাণ। তাাঁ র শুকবরয়া আদায়কারী ও অস্বীকারকারী েকসের 

েনযই তাাঁ র বন‘আমত বযাপক ভাসব ববসৃ্তত; তসব লয তাাঁ র 

শুকবরয়া কসর বতবন তাসক বন‘আমত বাবড়সয় লদন আর লয তাাঁ র 

বন‘আমসতর অকৃতজ্ঞতা করসব বতবন তার লর্সক বন‘আমত 

উঠিসয় বনসবন।4 

৭৫- আ - াতীফ (সূক্ষ্মদেী, অমানয়ক)5: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর মসধ্য আসরকটি 

নাম হসো আে-োতীি তর্া েূক্ষ্মদশী, অমাবয়ক। বযবন তাাঁ র 

ইেসম অতযি েূক্ষ্মদশী; এমনবক কু্ষদ্র লর্সক অবত কু্ষদ্রতর ও 

েুকাবয়ত বেবনে েম্পসকথ ও অবগত। মানুসষর অিসর যা বকেু 

রসয়সে, েবমসনর অভযিসর লয েব শেয-দানা েুকাবয়ত রসয়সে 

 
1 আত-তািেীর, ৬/১৭১ ও ৫/৬২২।  

2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِسهِ َوَمن  َكَفَر فَإِنذ َرُبِ َغِن  َكرِيم  ﴿ ُكُر نِلَف  َما يَش   [  40: انلمل] ﴾َوَمن  َشَكَر فَإِنذ

“আর লয কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কসর লে লতা তার বনসের কেযাসণই তা কসর, আর 

লয লকউ অকৃতজ্ঞ হসব, তসব বনশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অবধ্ক দাতা।” 

[েূরা আন-নামাে, আয়াত: ৪০]   

3 ‘আে-বার’ নাসমর োসর্ এ নাসমর ববস্তাবরত আসোিনা ইবতপূসবথ হসয়সে।  

4 আত-তািেীর, ৫/৫৮০ ও ৫/৬২২।  

5 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

بَۡصَٰرُ  تُۡدرُِكهُ  لذ ﴿
َ
بَۡصََٰر   يُۡدرِكُ  َوُهوَ   ٱۡۡل

َ
 [   ١٠٣: اَّلنعام] ﴾١٠٣ٱۡۡلَبِيُ  ٱللذِطيُف  َوُهوَ  ٱۡۡل

“িকু্ষেমূহ তাসক আয়ত্ব করসত পাসর না। আর বতবন িকু্ষেমূহসক আয়ত্ব 

কসরন। আর বতবন েূক্ষ্মদশী, েমযক অববহত।” [েূরা আে-আন‘আম, আয়াত: 

১০৩]  
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েব বকেু েম্পসকথ  বতবন োসনন। বতবন তাাঁ র বপ্রয় ও বনবথাবিত 

বান্দাসদর োসর্ অমাবয়ক ও দয়ােু বযবহার কসর র্াসকন। িসে 

তাসদরসক বতবন েহে পর্ লদখান এবং কসঠারতা লর্সক দূসর 

রাসখন। তাাঁ র েন্তুবষ্ট ও দয়া লপসত বতবন তাসদর েনয েমস্ত পর্ 

েহে কসর লদন এবং তাাঁ র অেন্তুবষ্ট লর্সক লবাঁসি র্াকসত লযেব 

পর্ তারা োসন ও যা তারা োসন না েব ধ্রসণর পর্ লর্সক বতবন 

তাসদরসক েংরক্ষণ কসরন। তাাঁ র ভাসোবাো লপসত কষ্টকর কাে 

করসত তারা যা অপেন্দ কসরন বতবন তাসদরসক লে কােগুসো 

করসত েক্ষমতা দান কসরন। িসে বতবন তাসদরসক দয়া কসরন, 

তাসদরসক েুন্দর পবরণাম ও উত্তম পুরস্কার দান কসরন। লয কাসে 

তাসদর েনয কেযাণ, েংসশাধ্ন ও েিেতা রসয়সে লেগুসো 

তাসদর েক্ষমতার বাবহসর র্াকসেও বতবন তাসদরসক োহাযয কসর 

দয়া কসরন। অত;এব, আে-োতীসির েমর্থক অর্থ হসো আে-

খাবীর (েমযক অবগত, েবথজ্ঞ), আর-রাঊি (অতযি লেহশীে, 

েদয়, েমসবদনা প্রকাশকারী, দয়াশীে) ও আে-কারীম (মহা 

েম্মাবনত, মহা দয়ােু)।1 

তাাঁ র বান্দা ও অেীর প্রবত তাাঁ র ববসশষ অনুগ্রহ লয, বতবন যাসক তাাঁ র 

ইহোন পূণথ করসত িান, তাাঁ র দয়ায় যাসক শাবমে করসত িান এবং 

তাসক েসবথাচ্চ েুমাহান স্থান তর্া োন্নাসত লপ াঁোসত িান তাসক 

বতবন িোর পর্ েহে কসর লদন, কঠিন পর্ লর্সক তাসক দূসর 

রাসখন, তার অপেন্দনীয় নানা ধ্রসণর পরীক্ষায় লিসে কষ্ট লদন; 

যবদও তার েনয এসত রসয়সে কেযাণ, লে ভাসগযর পর্, 

লযমবনভাসব বতবন আবম্বয়াসদরসক তাসদর োবতর িারা ও তাাঁ র 

পসর্ বেহাসদর মাধ্যসম নানা কষ্ট বদসয়সেন। লযমন আল্লাহ 

ইউেূি আোইবহে োোসমর ঘটনা উসল্লখ কসরসেন। আল্লাহর 

অনুগ্রসহ কীভাসব তাাঁ র অবস্থা উন্নবত হসয়বেে। আল্লাহ তার েনয 

লয অবস্থা বনধ্থাবরত কসরবেসেন তাসত বেে তার দুবনয়া ও 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৩; আত-তািেীর, ৫/৬২৫।  
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আবখরাসতর উত্তম পবরণবত। এমবনভাসব আল্লাহ তাাঁ র বপ্রয় 

বান্দাহসদরসক তাসদর অপেন্দনীয় বেবনে িারা পরীক্ষা কসরন, 

যাসত তারা তাসদর পেন্দনীয় বেবনে অেথ ন কসর। বান্দার উপর 

আল্লাহর কত অনুগ্রহ ও দয়া রসয়সে যা ববসবক বুেসতও পাসর না 

এবং কল্পনা শবক্তও তা কল্পনা করসত পাসর না। কত বান্দা দুবনয়ার 

কতৃথ ত্ব, লনতৃত্ব বা অনয লকান বপ্রয় বেবনে অেথ সনর লিষ্টা কসর; 

বকন্তু আল্লাহ তার উপর রহমত কসর লে বেবনে লর্সক তাসক দূসর 

রাসখন যাসত তা তার দীসনর বযাপাসর ক্ষবত করসত না পাসর। িসে 

বান্দা অজ্ঞতা ও তার রসবর েম্পসকথ  না োনার কারসণ বিবিত 

হসয় পসড়। বকন্তু গাসয়সব আল্লাহ তার েনয কী গবিত কসর 

লরসখসেন লে যবদ তা োনত তাহসে অবশযই লে এ বযাপাসর 

আল্লাহ হামদ ও শুকর আদায় করত। লকননা আল্লাহ তাাঁ র বান্দার 

বযাপাসর অতযি লেহশীে ও দয়ােু এবং তাাঁ র অেীসদর বযাপাসর 

অতযি অনুগ্রহশীে। 

হাদীসে লদা‘আয় এসেসে,  

َحبُّ فَاْجَعلْ 
ُ
ا أ ُه  »اللهُهمه اْرُزقَِْن ُحبهَك وَُحبه َمْن َينَْفُعَِن ُحبُُّه َعنَْدَك، اللهُهمه َما َرَزْقتََِن َممه

، اللهُهمه َوَما زَ  ًة َِل َفيَما ُِتَبُّ «قُوه َحبُّ فَاْجَعلُْه فََرااًغ َِل َفيَما ُِتَبُّ
ُ
ا أ  .َويَْت َعِني َممه

“সহ আল্লাহ! আমাসক দান করুন আপনার ভাসোবাো এবং 

তাসদর ভাসোবাো যাসদর ভাসোবাো আমার উপকাসর আেসব যা 

আপনার কাসে বপ্রয়। লহ আল্লাহ! আবম যা পেন্দ কবর তার যা বকেু 

আপবন আমাসক বদসয়সেন, তার আপবন যা বকেু পেন্দ কসরন তা 

আমাসক বযবহাসরর শবক্ত বদন। আর আমার পেন্দনীয় যা আপবন 

আমার লর্সক েবরসয় লরসখসেন, এ েবরসয় রাখাসক আপবন যা 

ভাসোবাসেন তাসত বনসয়াবেত র্াকার অবকাশ স্বরূপ বাবনসয় 

দাও।”1  

 
1 বতরবমযী, ৫/৫২৩, বকতাব দাওয়াত, হাদীে নং ৩৪৯১, ইমাম বতরবমযী রহ. 

হাদীেটিসক হাোন গরীব বসেসেন। আবু্দে কাবদর আরনাঊত বসেসেন, 

ইমাম বতরবমযী হাদীেটিসক হাোন বসেসেন, লদখুন োমু‘উে উেূে, 
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লহ আল্লাহ আপনার িয়োোর বযাপাসর আমাসদর উপর অনুগ্রহ 

করুন, আমাসদর েনয আপনার কুদরসতর বযাপাসর বরকত দান 

করুন, যাসত আমরা লে েব ববষয় পেন্দ না কবর যা আপবন 

আমাসদর বযাপাসর ববেসম্ব বেবপবদ্ধ কসরসেন এবং আপবন যা 

দ্রুত বেসখ লরসখসেন তা লযন আমরা ববেসম্ব পেন্দ না কবর।1  

লেসন রাখুন, বান্দা তার যবাসনর িারা ও যবাসনর অবস্থার িারা 

আল্লাহর কাসে লয অনুগ্রহ প্রার্থনা কসর তা হসো রহমত; বরং তাাঁ র 

ববসশষ রহমত কামনা কসর। বান্দা অোনা বা উপকরণ োনা 

বযতীত লযেব রহমত প্রাপ্ত হয় তা হসো তাাঁ র (আল্লাহর) অনুগ্রহ ও 

দয়া। বান্দা যখন বসে, লহ োতীি, আমাসক অনুগ্রহ করুন অর্বা 

আপনার েুিত তর্া অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে তখন এর অর্থ হসো, 

আমাসক আপনার ববসশষ বহিাযসত রক্ষণাসবক্ষণ করুন যাসত 

আমার বাবহযক ও লগাপনীয় েব অবস্থা কেযাণকর হয়, যাসত 

আমার বাবহযক ও অভযিরীণ েকে বযাপাসর অকেযাণকর ও 

অপেন্দনীয় ববষয় লর্সক আমাসক দূসর রাখুন। অত:এব, বান্দার 

অভযিরীণ বযাপার গুসো তার উপর আল্লাহর ববসশষ অনুগ্রহ 

এবং বাবহযক ববষয়গুসোও বান্দার েনয আল্লাহর অনুগ্রহ। 

েুতরাং আল্লাহ যখন তাাঁ র বান্দার উপর েহে করসত িান, তখন 

কেযাসণর পর্ তার েনয েহে কসর লদন এবং লে পসর্ িেসত 

তাসক োহাযয কসরন। তখন বো হয় বতবন তাাঁ র উপর অনুগ্রহ 

কসরসেন। আবার বতবন যখন লে পসর্ িোর বাবহযক উপকরণ 

বনবদথ ষ্ট কসর লদন যা বান্দার শবক্ত ও োমসর্থযর মসধ্য তখন বুেসব 

বতবন তার (বান্দার) উপর অনুগ্রহ কসরসেন। এ কারসণই যখন 

ইউেুি আোবহে োোসমর তশশসবর লে অবস্থা পবরবতথ ন 

হসয়বেে, তার স্বসে লদখা অবস্থা অনুোসর তার অবস্থা এসক এসক 

 
৫/৩৪১; আেবানী রহ. হাদীেটিসক দ‘ঈি বসেসেন, লদখুন, দ‘ঈিুে োসম‘, 

পৃ. ৪৫৩-৪৫৪।  

1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬১-৬২।  
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পবরবতথ ন হসতবেে, তার ভাইসয়রা তার োসর্ বহংো কসরবেে, 

তারা তাসক দূসর েবরসয় লদওয়ার ইিা কসরবেে, বাবার োসর্ 

তাসদর বাদানুবাদ, অত:পর (বমেসরর) নারীসদর িারা তাসক 

পরীক্ষায় পবতত হওয়া, অত:পর লেেখানায় যাওয়া, অত:পর 

বাদশার স্বসের বযাখযা দান করার কারসণ লেখান লর্সক মুবক্ত 

পাওয়া, বতবন (আল্লাহ) লযভাসব ইিা কসরসেন লেভাসব তাসক 

েবমসনর লনতৃত্ব প্রদান, তার ভাইসদর োসর্ লযেব পরীক্ষা ও বাো-

মুবেবত েংঘটিত হসয়বেে, অত:পর পুনরায় তাসদর আনন্দময় 

একবত্রত হওয়া, তাসদর পূসবথর দু:খ-কষ্ট দূরীভূত হওয়া, েকসের 

েংসশাধ্ন হসয় যাওয়া এবং ইউেুি আোইবহে োোমসক আল্লাহ 

বনবথাবিত করা ইতযাবদ ঘটনার মাধ্যসম আল্লাহর নবী আোইবহে 

োোম বুেসত লপসরসেন লয, এ েব বকেুই তার েনয আল্লাহর 

অনুগ্রহ ও দয়া। তাই বতবন আল্লাহর এ বন‘আমসতর কর্া স্বীকার 

কসর বেসেন,  

 [   ٩٩: يوسف] ﴾١٠٠ٱۡۡلَِكيمُ  ٱلَۡعلِيمُ  ُهوَ  إِنذُهۥ يََشا ُء   لَُِما لَِطيف   َرُبِ  إِنذ ﴿

“বনশ্চয় আমার রব যা ইিা কসরন, তা বাস্তবায়সন বতবন 

েূক্ষ্মদশী। বনশ্চয় বতবন েমযক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [েূরা ইউেুি, 

আয়াত: ৯৯] অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ তাাঁ র লেেব বান্দার েনয 

খাে যাসদরসক বতবন এ অনুগ্রহ করসত ইিা কসরন, আল্লাহ 

যাসদরসক এ অনুগ্রসহর লযাগয মসন কসরন তাসদরসকই বতবন এ 

অনুগ্রহ দান কসরন। বতবন লযাগয পাত্র বযতীত তাাঁ র ববসশষ অনুগ্রহ 

দান কসরন না। আল্লাহই অবধ্ক জ্ঞাত লকার্ায় তাাঁ র দয়া দান করা 

দরকার। যখন লদখসব আল্লাহ লকান বান্দার কােসক েহে কসর 

বদসয়সেন, তার েনয কেযাসণর পর্ েহে কসর বদসয়সেন, 

কঠিনতাসক তার অধ্ীনস্ত ও আয়ত্ব কসর বদসয়সেন, তার েনয 

তাাঁ র রহমসতর দরো খুসে বদসয়সেন, তার েনয তাাঁ র (আল্লাহর) 

পর্ খুসে বদসয়সেন, লে পসর্ িোর উপকরণ প্রস্তুত কসর 

বদসয়সেন এবং যাবতীয় কসঠারতা ও বাাঁ ধ্া দূর কসর বদসয়সেন তখন 
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বুেসব লয, বতবন (আল্লাহ) উক্ত বান্দার উপর ববসশষ অনুগ্রহ 

কসরসেন।  

মুবমন বান্দার প্রবত আল্লাহর অনুগ্রসহর বনদশথন লয, বতবন তাাঁ র 

অনুগ্রসহ তাসদর দাবয়ত্বভার গ্রহণ কসরসেন, িসে তাসদরসক 

লগামরাহীর অন্ধকার লর্সক বহদাসয়সতর আসোসত বনসয় 

এসেসেন, অজ্ঞতা, কুিুরী, ববদ‘আত ও গুনাসহর অন্ধকার লর্সক 

ইেম, ঈমা ও আনুগসতযর আসোসত বনসয় এসেসেন। মুবমসনর 

প্রবত আল্লাহর ববসশষ অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদরসক নিসে 

আম্মারার িারা তাসদরসক বনসেসদর স্বভাব লর্সক ভাসো কাসের 

বনসদথ শ লদয় এবং খারাপ কাে লর্সক ববরত রাখসত বনসদথ শ লদয়। 

িসে বতবন তাসদরসক অনযায় ও অশ্লীে কাে লর্সক ববরত 

রাসখন। বান্দা বনসের মসন বিতনার উপকরণ, গুনাসহর বদসক 

আকষথণ ও অনযায় কাসে প্রবৃবত্তর োেো অনুভব করসে আল্লাহ 

তাাঁ র দয়ায় এ েসবর ববরুসদ্ধ দবেে লপ্ররণ কসরন, বতবন তাসদর 

অিসর ঈমাসনর নূর প্রজ্ববেত কসর লদন, বতবন তাসদর প্রবত 

অনুগ্রহ কসরন, িসে বান্দা এেব খারাপ কাে লেিায় প্রশাবি 

বিসত্ত লেসড় লদয়; লকননা তার অির এগুসো লেসড় বদসত খুসে 

যায়। 

বান্দার প্রবত আল্লাহর অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদরসক তাাঁ র ইেম 

অনুযায়ী তাসদর কেযাসণ বরবযক বনধ্থারণ কসরন, বান্দার ইিা 

অনুযায়ী বতবন তাসদরসক বরবযক দান কসরন না। লকননা বান্দা 

হয়ত এমন েব বেবনে কামনা করসব; অর্ি অনযটি এর লিসয়ও 

কেযাণকর ও তার েনয অবধ্ক উপকারী। তাই আল্লাহ বান্দার 

েনয লযটি লববশ উপকারী ও দরকারী লেটিই বনধ্থারণ কসরন; 

যবদও বান্দা তা অপেন্দ কসরন। আর এটি বান্দার প্রবত আল্লাহ 

ববসশষ অনুগ্রহ, দয়া ও ইহোন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

﴿  ُ  [   ١٩: الشورى] ﴾ ١٩  ٱلَۡعزِيزُ  ٱلَۡقوِيُّ  وَُهوَ  يََشا ُء   َمن يَۡرُزُق  بِعَِبادِهِۦ لَِطيُفَۢ   ٱّللذ

“আল্লাহ তাাঁ র বান্দাসদর প্রবত অবত দয়ােু। বতবন যাসক ইিা বরবযক 
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দান কসরন। আর বতবন মহাশবক্তধ্র, মহাপরাক্রমশােী।” [েূরা 

আশ-শূরা, আয়াত: ১৯]  

ُ  بََسَط  َولَوۡ ﴿ ۡرِض  ِف  َۡلََغۡوا   لِعَِبادِهِۦ ٱلُرِۡزَق  ٱّللذ
َ
ُِل  َوَلَِٰكن ٱۡۡل ا  بَِقَدر   يَُنُ  بِعَِبادِهِۦ إِنذُهۥ يََشا ُء   مذ

 َۢ  [   ٢٧: الشورى] ﴾٢٧بَِصي   َخبُِي

“আর আল্লাহ যবদ তার বান্দাসদর েনয বরবযক প্রশস্ত কসর বদসতন, 

তাহসে তারা েবমসন অবশযই ববসদ্রাহ করত। বকন্তু বতবন বনবদথ ষ্ট 

পবরমাসণ যা ইিা নাবযে কসরন। বনশ্চয় বতবন তাাঁ র বান্দাসদর 

বযাপাসর পূণথ অবগত, েমযক দ্রষ্টা।” [েূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২৭]  

আল্লাহর পরম অনুগ্রসহর মসধ্য অনযতম অনুগ্রহ হসো আল্লাহ 

তার বান্দাসদরসক আসদশ বনসষসধ্র পােসনর িারা নানা ধ্রসণর 

বাো-মুবেবত, পরীক্ষা ও কষ্ট-সেসশ পবতত করান, এটি তাসদর 

প্রবত রহমত ও অনুগ্রহ স্বরূপ, তাসদরসক পূণথতা ও পবরপূণথ 

বন‘আমত অেথ সনর বদসক বনসয় যায়। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ن  وََعَسَٰٓ ﴿
َ
ن  وََعَسَٰٓ   لذُكۡم    َخۡي    وَُهوَ   ا  ٗ َشۡي   تَۡكرَُهوا    أ

َ
ُ   لذُكۡم    َشُ    وَُهوَ   ا  ٗ َشۡي   َُتِبُّوا    أ  َوٱّللذ

نُتمۡ  َيۡعلَمُ 
َ
 [   ٢١٦: ابلقرة] ﴾٢١٦َتۡعلَُمونَ  َل  َوأ

“এবং হসত পাসর লকান ববষয় লতামরা অপেন্দ করে অর্ি তা 

লতামাসদর েনয কেযাণকর। আর হসত পাসর লকান ববষয় লতামরা 

পেন্দ করে অর্ি তা লতামাসদর েনয অকেযাণকর। আর 

আল্লাহ োসনন এবং লতামরা োন না।” [েূরা আে-বাকারা, 

আয়াত: ২১৬]  

বান্দার ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদরসক উচ্চ মযথাদাবান 

ও উচ্চ স্থাসনর অবধ্কারী কসরসেন, যা বড় লকান উপকরণ িারা 

োভ করা েম্ভব নয়, আর এ স্থান শুধু্ উিু বহম্মত ও দৃঢ় প্রতযসয়র 

অবধ্কারীগণ োভ করসব। বতবন শুরু লর্সকই তাসদর েনয েম্ভাবয 

উপকরণ বনধ্থারণ কসর লদন যা তাসদরসক ধ্ীসর ধ্ীসর বনন মযথাদা 

লর্সক উঁিু মযথাদার অবধ্কারী কসর, তারা লে মযথাদা োসভর 

অনুশীেন করসত র্াসক এবং লে োবতয় মযথাদা োসভর লযাগযতা 



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 126  

অেথ সন েক্ষম হয়। লযমবনভাসব আল্লাহ মূো, মুহাম্মাদ ও অনযানয 

নবীসদরসক শুরুসত লমষ িড়াসনা বনধ্থারণ কসরন যাসত তারা 

অসবাধ্ পশু পােন কসর ধ্ীসর ধ্ীসর বনী আদসমর োেন পােন, 

তাসদরসক দাওয়াত ও েংসশাধ্ন করা ইতযাবদ বশক্ষা োভ করসত 

পাসরন। এমবনভাসব বতবন তাাঁ র কবতপয় বান্দাসদরসক বকেু বকেু 

ইবাদসতর স্বাদ আস্বাদন করান, িসে তারা লে ইবাদত করসত 

আকবষথত ও উৎোবহত হয়, এরপসর তাসদর এমন বকেু লযাগযতা 

অবেথ ত হয় যা িারা তারা আসরা অবধ্ক বড় ও উত্তম ইবাদত ও 

আনুগসতযর কাে করসত েক্ষম হয়। তাসদর পূসবথর ইিা িারা এ 

লযাগযতা অেথ ন হয় বন; বরং আল্লাহর ববসশষ অনুগ্রসহ তারা এ 

ইিাশবক্ত ও পূণথ উৎোহ অেথ সন েক্ষম হসয়সে।  

বান্দার ওপর আল্লাহর আসরা অনুগ্রহ লয, বতবন বান্দার 

অবভভাবকসত্বর েনয েংসশাধ্নকারী, জ্ঞানী, ঈমানদার ও 

কেযাসণর অবধ্কারী কাউসক বনসয়াগ কসরন যাসত লে তাসদর 

লর্সক আদব-কাসয়দা বশক্ষা োভ করসত পাসর, তাসদর লযাগযতা ও 

েংস্কাসর লবসড় ওঠসত পাসর, লযমন আল্লাহ মারইয়াম আোইহাে 

োোমসক পরীক্ষা কসরবেসেন। আল্লাহ বসেসেন,  

ۢنَبَتَها  َحَسن    بَِقُبول    َربَُّها  َفَتَقبذلََها﴿
َ
لََها  َحَسٗنا  َنَباتًا  َوأ  َزَكرِيذا   َعلَۡيَها  َدَخَل   َُكذَما   َزَكرِيذا    َوَكفذ

 [   ٣٧: عمران ال] ﴾٣٧رِۡزٗقا ِعنَدَها وََجدَ  ٱلِۡمۡحَراَب 

“অতঃপর তার রব তাসক উত্তমভাসব কবুে করসেন এবং তাসক 

উত্তমভাসব গসড় তুেসেন। আর তাসক যাকাবরয়যার দাবয়সত্ব 

বদসেন। যখনই যাকাবরয়যা তার কাসে তার কসক্ষ প্রসবশ করত, 

তখনই তার বনকট খাদযোমগ্রী লপত।” [েূরা আসে ইমরান, 

আয়াত: ৩৭] এ ঘটনার লশষ পযথি.....। এ ধ্রসণর ববসশষ অনুগ্রসহর 

অিভুথ ক্ত হসো, লকউ েৎ বপতা-মাতার লর্সক েন্ম গ্রহণ কসর 

লবসড় উঠা বা মুত্তাকী আত্মীয়-স্বেসনর কাসে বড় হওয়া বা 

কেযাণকর রাসে বড় হওয়া বা েৎসোসকর োবন্নধ্য োভ ও তাসদর 
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েংস্পসশথ র্াকসত আল্লাহর তাওবিক োভ করা বা আল্লাহ ওয়াো 

আসেসমর তারববয়যাসত বড় হওয়া ইতযাবদ বান্দার প্রবত মহান 

আল্লাহর ববসশষ দয়া ও অনুগ্রহ। লকননা বান্দার কেযাণ ও ভাসো 

কাে বনভথ র কসর অসনক উপকরসণর উপর, এেসবর মসধ্য 

অনযতম; বরং বেসত লগসে এেসব মসধ্য েবথাবধ্ক উত্তম ও 

উপকারী উপায় হসি উপসরাক্ত উপায়েমূহ। আল্লাহর এ ধ্রসণর 

অনুগ্রসহর মসধ্য আসরা অনুগ্রহ হসি, লকউ আহসে েুন্নাত ওয়াে 

োমা‘আসতর মাযহাসবর এোকায় বড় হওয়া। এটি আল্লাহর 

ববসশষ অনুগ্রহ। এমবনভাসব আল্লাহর অনুগ্রহ লয, বতবন যবদ 

তাসক আহসে েুন্নাত ওয়াে োমা‘আত ও মুত্তাবক এমন উস্তাসদর 

ভাগযবান কসরন যাসদর িারা পৃবর্বীর েীববত ও মৃত েব ধ্রসণর 

মানুষ উপকৃত হয় তাহসে তা আল্লাহর ববসশষ অনুগ্রহ। শাইখুে 

ইেোম ইবন তাইবময়যাহ রহ. লক এ উম্মাসতর এ শতাবব্দসত 

পাওয়া, তার ও তার োত্রসদর িারা উম্মাত অসনক কেযাণ োভ, 

েুদৃঢ় ইেম অেথ ন, ববদ‘আতী, বশকথ  ও কুিুরীর ববরুসদ্ধ বেহাদ, 

অত:পর তার বকতাবেমূহ লে েময় েবড়সয় পড়া ইতযাবদর িারা 

যারা উপকৃত হসয়সেন তাসদর েনয এটি বনঃেসন্দসহ আল্লাহর 

ববসশষ অনুগ্রহ। এগুসো বতথ মাসন ববদযমান র্াকা অসনক 

কেযাণকর। তাই েমস্ত প্রশংো, অনুগ্রহ ও দয়া মহান আল্লাহর।  

বান্দার েনয হাোে বরবযসকর বযবস্থা ও এসত েন্তুবষ্ট র্াকা মহান 

আল্লাহর ববসশষ অনুগ্রহ। এসত তার েীবন বনবথাসহর উসেশয 

োবধ্ত হসয় যায় এবং ইবাদত, ইেম ও আমে ইতযাবদ উসেসশয 

তাসক লয েৃবষ্ট করা হসয়সে তাসত বাধ্া েৃবষ্ট কসর না; বরং হাোে 

বরবযক ও স্বসল্প তুবষ্ট তাসক এেব কাসে োহাযয কসর, দুবনয়াবী নানা 

োসমো লর্সক তাসক মুক্ত রাসখ, তার অিসরর নানা েল্পনা-

কল্পনাসত প্রশাবি লদয় ও শরীসরর অঙ্গ-প্রতযঙ্গ েুস্থ র্াসক। এটি 

আল্লাহর অনুগ্রহ লয, বান্দা হয়ত দুবনয়াবী লকান কারসণ 

উচ্চাকািা লপাষণ কসর, লে হয়ত ভাসব এসত তার েক্ষয অেথ ন 
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হসব; বকন্তু আল্লাহ োসনন লয, এসত তার েনয রসয়সে ক্ষবত ও 

অপকারীতা। িসে বতবন তাসক ও লে বেবনে লর্সক আড়াে কসর 

রাসখন, তখন যবদও বান্দা অজ্ঞতা বশত কােটি অপেন্দ কসর; 

অর্ি তার রব তার ওপর অনুগ্রহ কসরসেন, লযসহতু তার েনয 

অবধ্ক উপকারী বন‘আমতটি অববশষ্ট রসয়সে এবং আল্লাহ তার 

লর্সক ক্ষবতকর ববষয়টি দূর কসর বদসয়সেন। এ কারসণই এ ধ্রসণর 

বযাপাসর আল্লাহর িয়োোয় েন্তুষ্ট র্াকা েসবথাচ্চ পযথাসয়র 

মযথাদা।  

আল্লাহর অনুগ্রসহর মসধ্য আসরকটি অনুগ্রহ লয, বতবন যখন 

কাউসক বড় লকান আনুগসতযর তাওবিক দান কসরন- যা 

োহাযযকারী বযতীত েিে হওয়া যায় না- তখন বতবন তাসক 

োহাযযকারীও দান কসরন। লযমন মূো আোইবহে োোম 

বসেবেসেন,  

ۡهِل  ُمِنۡ  َوزِيٗرا ُلِ  َوٱۡجَعل﴿
َ
ِخ  َهَُٰرونَ  ٢٩ أ

َ
ۡزرِي بِهِۦ   ٱۡشُددۡ  ٣٠ أ

َ
ۡشِۡكهُ  ٣١ أ

َ
ۡمرِي ِف   َوأ

َ
 ٣٢ أ

 [  ٣٣   ،٢٩: طه ] ﴾٣٣َكثِٗيا نَُسُبَِحَك  َكۡ 

“আর আমার পবরবার লর্সক আমার েনয একেন োহাযযকারী 

বনধ্থারণ কসর বদন। আমার ভাই হারূনসক। তার িারা আমার শবক্ত 

েুদৃঢ় করুন। এবং তাসক আমার কাসে শরীক করুন। যাসত 

আমরা লবশী কসর আপনার তােবীহ পাঠ করসত পাবর।” [েূরা ত্বা-

হা, আয়াত: ২৯-৩৩]  

এমবনভাসব আল্লাহ ‘ঈো আোইবহে োোমসকও োহাযয 

কসরবেসেন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন, 

وَۡحۡيُت   ِإَوذۡ ﴿
َ
نۡ   نَ ۧ ٱۡۡلََوارُِيِ   إَِل   أ

َ
َنا  َوٱۡشَهدۡ   َءاَمنذا  قَالُو ا    َوبَِرُسوِل   ِب   َءاِمُنوا    أ نذ

َ
 ﴾١١١ُمۡسلُِمونَ   بِأ

   [  ١١١: دةاملائ]

“আর যখন আবম হাওয়ারীগণসক এ আসদশ বদসয়বেোম লয, 

আমার প্রবত লতামরা ঈমান আন ও আমার রােূসের প্রবত। তারা 

বসেবেে, আমরা ঈমান আনোম এবং আপবন োক্ষী র্াকুন লয, 
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আমরা অবশযই মুেবেম।” [েূরা আে-মাসয়দা, আয়াত: ১১১] 

বতবন েৃবষ্টকুসের েরদার মুহাম্মাদ রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াোল্লামসকও োহাযয কসরবেসেন। আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِي   ُهوَ ﴿ يذَدكَ  ٱَّلذ
َ
 [   ٦٢: اَّلنفال] ﴾٦٢َوبِٱلُۡمۡؤِمنِيَ  بَِنۡۡصِهِۦ أ

“বতবনই লতামাসক শবক্তশােী কসরসেন তাাঁ র োহাযয ও মুবমনসদর 

িারা।” [েূরা আে- আনিাে, আয়াত: ৬২] এটি আল্লাহর অনুগ্রহ 

যা বান্দার শবক্ত-োমসর্থযর বাইসর। আল্লাহর এ ধ্রসণর অনুগ্রসহর 

মসধ্য আসরকটি অনুগ্রহ তার বহদাসয়ত প্রাপ্ত বান্দাসদর প্রবত 

বহদাসয়ত দান করা। লযসহতু বতবন যাসক বহদাসয়ত দান করসত িান 

তাসক বতবন তা দান কসরন এবং তার লর্সক তা কবুে কসরন। িসে 

তার আমেেমূহ বহুগুসণ বৃবদ্ধ পায়, যা বান্দা শুধু্ কাসের িারা 

অেথ ন করা েম্ভব নয়; বরং এটির শতথ ই হসি এটি তাসদর োসধ্যর 

বাবহসরর ববষয়।  

বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদরসক েিান-েন্তুবত, 

ধ্ন-েম্পদ ও স্ত্রী দান কসরন, যা িারা লে দুবনয়ায় িকু্ষ শীতে কসর 

ও আনন্দ োভ কসর। অত:পর বতবন এেসবর বকেু িারা বান্দাসক 

পরীক্ষা কসরন, বকেু বতবন বনসয় লনন। এ কসষ্ট তধ্যথধ্ারণ করসে এর 

বববনমসয় বতবন মহা প্রবতদান দান কসরন। বান্দাসক যা দান করা 

হসয়সে তা তার কাসে অববশষ্ট র্াকার লিসয় তার লর্সক তা বনসয় 

যাওয়ার (এসত তধ্যথধ্ারণ করসে) োওয়াব অবধ্ক। এ কেযাণ ও 

পুরস্কার বান্দার োসধ্যর বাইসর; বরং এটি আল্লাহর ববসশষ অনুগ্রহ 

লয, বতবন এর েনয উপকরণ বনধ্থাবরত কসর বদসয়সেন এবং এর 

বববনমসয় অপবরেীম োওয়াব ও উত্তম পুরস্কার দান কসরন। 

আল্লাহর অনুগ্রসহর আসরকটি হসো, বতবন বান্দাসক বাো-মুবেবত 

বদসয় পরীক্ষা কসরন এবং তাসক তধ্যথধ্ারসণর শবক্ত বদসয় োহাযয 

কসরন। িসে লে তধ্যথধ্ারণ করসত পারসে এমন েুউচ্চ মযথাদা 

োভ কসর যা লে আমসের িারা অেথ ন করসত েক্ষম বেে না। 

বতবন কাসরা প্রবত এ পরীক্ষার মাত্রা অবধ্ক বদসয় র্াসকন, লযমন 
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বতবন আইয়ূব আোইবহে োোসমর োসর্ কসরসেন। বতবন আবার 

তাসক প্রতযাশা, রহমত ও মুবেবত দূরীকরসণর স্বাদ আস্বাদসনর 

মসতা অির দান কসরসেন। িসে তার কষ্ট হােকা হসয়বেে এবং 

অির শবক্তশােী বেে। এ কারসণই মুবমসনর প্রবত আল্লাহর 

অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদর অিসর প্রবতদান প্রাবপ্তর তধ্যথ দান 

কসরন। িসে তারা মুবেবসত কষ্ট হােকা অনুভব কসরন এবং 

তারা লয দু:খ-কষ্ট লপসয় র্াসকন তা তাসদর রসবর েন্তুবষ্টর উসেসশয 

হােকা মসন কসরন। 

বান্দার প্রবত আল্লাহ আসরা অনুগ্রহ লয, বতবন দুবথে মুবমন বান্দাসক 

নানা বাো-মুবেবসতর উপকরণ বদসয় শাবস্ত দান কসরন যা তাসদর 

ঈমানসক বৃবদ্ধ কসর এবং গুনাহ মাি কসর লদয়। এমবনভাসব 

শবক্তশােী ঈমানদাসরর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ এভাসব লয, বতবন 

তাসদরসক নানা বাো-মুবেবত ও পরীক্ষার েমু্মখীন করান এবং 

লেগুসোর উপর তধ্যথধ্ারণ করসত ও ও লে কষ্ট েহয করসত 

োহাযয কসরন। এসত তাসদর ঈমান বৃবদ্ধ পায়, োওয়াব বহুগুসণ 

লবসড় যায়। অত:এব, েমস্ত প্রশংো ও পববত্রতা লে মহান 

অনুগ্রহশীে আল্লাহর বযবন বাো-মুবেবত, শাবস্ত, দান ও দান করা 

লর্সক ববরত রাখা ইতযাবদর িারা বান্দার প্রবত অনুগ্রহ কসরন। 

বান্দার ওপর আল্লাহর আসরক ধ্রসণর অনুগ্রহ, বতবন বান্দার 

বযবক্ত েত্ত্বাসক েহে পদ্ধবতসত পূণথতায় লপ াঁোসত োহাযয কসরন; 

লকননা যবদ এর ববপরীত েত্ত্বার অবস্তত্ব ববদযমান র্াসক তাহসে তা 

তাসক পূণথতার লে পর্ লর্সক দূসর েবরসয় রাসখ। িসে আল্লাহ 

বান্দাসক তাাঁ র বকতাব কুরআন মােীদ বশক্ষা করসত েহে কসর 

লদন অর্বা এমন একেন বশক্ষক বনধ্থাবরত কসর লদর যার িারা 

তার েসক্ষয লপ াঁেসত (কুরআন বশখসত) অবত কম েময় োসগ ও 

েহসেই লেখাসন লপ াঁেসত পাসর। এমবনভাসব তাাঁ র অনুগ্রহ লয, 

বতবন বান্দাসক তাাঁ র ইবাদত করসত েহে কসর লদন এবং 

প্রবতবন্ধকতা দূর কসর লদন। 
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বান্দার ওপর আল্লাহর আসরা অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদর ওপর 

অভযিরীণ ও আিেথ াবতক নানা ধ্রসণর কাে-কমথ, দাবয়ত্ব, 

বযস্ততা, পবরিােনা ও এর আনুষবঙ্গকতা বনধ্থারণ কসর কসর 

বদসয়সেন। লেেব দাবয়ত্ব যবদ বকেু েংখযক মানুষসক লদওয়া 

হসতা তাহসে তারা উত্তম িবরসত্র, প্রশস্ত হৃদসয় ও বড় মসন তা 

পবরিােনা করসত অক্ষম হসতা। বতবন তাসক তীক্ষ্মদৃবষ্ট ও পূণথ 

পবরিােনা শবক্ত দান কসরসেন, লে কাসের এসতা পবরমাণ ও ধ্রণ 

হওয়া েসত্ত্বও ববরক্ত ও অনধ্যথ হয় না। বরং আল্লাহ তাসক  লেেব 

কাে করসত োহাযয কসরন ও তার প্রবত অনুগ্রহ কসরন। বতবন 

অনুগ্রহ কসর তাসক লে কােগুসো েহেভাসব আঞ্জাম বদসত তার 

েনয েহে উপকরণ ও পদ্ধবত দান কসরন। আপবন এ ববষয়টি 

ববস্তাবরতভাসব োনসত িাইসে আমাসদর নবী মুহাম্মাদ মুস্তিা 

োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাসমর বদসক তাকান, তাসক আল্লাহ 

দুবনয়া ও আবখরাসতর কেযাণ, লে ভাগয ও েিেতার েনয লপ্ররণ 

কসরসেন, বতবন তাসক বনসের পূণথতা ও েবথসশ্রি এ উম্মাসতর 

পবরপূণথতার বনবমসত্ত লপ্ররণ কসরসেন। এতদেসত্ত্বও আল্লাহ তাসক 

তার মবহমাবিত েীবসনর বকেু েমসয়- প্রায় এক তৃতীয়াংসশই তার 

লে মহান দাবয়ত্ব পােসনর েক্ষমতা দান কসরসেন; যবদও তার 

কাে বেে অসনক, ধ্রণ বেে নানাববধ্। বতবন এত অল্প েমসয় 

উম্মাতসক দীন বশক্ষা, দীসনর যাবতীয় উেূে ও িুরু‘ বশক্ষা লদওয়া, 

উম্মাসতর এক ববরাট অংশসক অন্ধকার লর্সক আসোর বমবেসে 

আনসত েক্ষম হওয়া, এসত উম্মাসতর োধ্ারণ ও ববসশষ েকসের 

েনয উভয় োহাসনর কেযাণ, উপকার ও লে ভাগয অবেথ ত 

হসয়সে, যা উম্মাসতর লকউ করসত েক্ষম হসব না।  

বান্দার ওপর আল্লাহ আসরকটি অনুগ্রহ লয, বতবন বান্দাসক 

গুনাসহর লযেব বকেু িারা পরীক্ষা কসরন তা বতবন তার েনয 

রহমত োসভ অেীো বানান। েুতরাং বান্দা গুনাসহ পবতত হসে 

বতবন তার েনয তাওবা, তাাঁ র েমীসপ আকুবত-বমনবত, প্রার্থনা, 
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বনসের হীনাতা ও বনিুতা প্রকাশ, বনসের মধ্য লর্সক অহংকার দূর 

কসর তাাঁ র েমীসপ বিসর আোর দরো খুসে লদন, যা অসনক েময় 

আনুগসতযর োওয়াসবর লিসয়ও উত্তম হসয় র্াসক। 

আল্লাহর বপ্রয় বান্দার প্রবত তাাঁ র অনুগ্রসহর অনযতম হসি, তার 

অির যখন খারাপ প্রবৃবত্তর োোোয় েুাঁ সক পসড় তখন বতবন তার 

অিসর আমেনামা ববনষ্ট হসয় যাওয়ার ভয় েৃবষ্ট কসর লদন, িসে 

লে েমূ্পণথ ভাসব ক্ষবতকর কাসে েুাঁ সক পসড় না। এমবনভাসব 

বান্দার প্রবত আল্লাহর অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদর অিসর তাাঁ র 

তনকসটযর স্বাদ ও তাাঁ র আনুগসতযর মধু্রতা লেসে বদসয়সেন যাসত 

তারা েমূ্পণথ ভাসব এ েব কাসে েুাঁ সক পসড়। 

বান্দার ওপর আে-োতীি তর্া েূক্ষ্মদশী, অমাবয়ক আল্লাহর 

অনুগ্রহ লয, লে লযেব আমে কসর বন; বরং শুধু্ দৃঢ় বনয়াত 

কসরবেে, লেেব বনয়াসতর েনযও বতবন োওয়াব দান কসরন। 

বান্দা তাাঁ র তনকটয োসভর েনয লকান কাসের দৃঢ় বনয়াত 

কসরবেে, বকন্তু লকান কারসণ লে কােটি করসত েক্ষম হয় বন, 

িসে আল্লাহ তার বনয়াসতর বসদ েসত লে কাসের োওয়াব দান 

কসরন। েুতরাং েক্ষয করুন, বান্দার প্রবত আল্লাহর অনুগ্রহ কত? 

বতবনই কােটি বান্দার অিসর লেসে লদন, বতবনই তার অিসর 

কােটি ঘুবরসয় লদন; অর্ি বতবন োসনন লয, বান্দা কােটি করসত 

পারসব না। বান্দার প্রবত েকে পন্থায় তাাঁ র ইহোন লপ াঁোসত বতবন 

এমনটি কসর র্াসকন। 

বান্দার প্রবত এরসিসয়ও লববশ অনুগ্রহ লয, বতবন বান্দার েনয পূসবথর 

দৃঢ় বনয়াতকৃত কােটি বযতীত আসরকটি আনুগসতযর কাে 

বনধ্থাবরত কসর লদন, যা তার েনয আসরা অবধ্ক োওয়াসবর। িসে 

বান্দা পূসবথর আনুগসতযর কােটি লেসড় আসরা অবধ্ক 

আনুগসতযর কােটি কসর যাসত রসয়সে আল্লাহর অবধ্ক েন্তুষ্ট। 

িসে তার বতথ মান কাে ও পূসবথর কাসের বনয়াসতর কারসণ উভয় 

োওয়াব অবেথ ত হয়। লযমন, লকান বযবক্ত আল্লাহ ও তাাঁ র রােূসের 
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বদসক বহেরত করসত রওয়ানা বদসো, অত:পর মােপসর্ মৃতুয 

এসে লগসো, তখন তার বহেরসতর োওয়াব আল্লাহ দান কসর 

লদন; যবদও মােপসর্ মৃতুয তার (বান্দার) ইখবতয়াসর বেসো না। 

এমবনভাসব লয বযবক্ত আনুগসতযর মযথাদাপূণথ দৃঢ় বনয়াত কসর, লে 

কােটি করার পবরপি বনয়াত কসরবেে, কখসনা কখসনা আল্লাহ 

বান্দার অিসর নানা ধ্রসণর আনুগসতযর কাে করার ইিা লেসে 

লদন। বান্দার পূণথ ইিা রসয়সে লয, লে আোদা আোদা ভাসব 

লেেব ভাসো কােগুসো েম্পন্ন করসব; বকন্তু একসত্র েব কাে 

করা তার েনয েম্ভব হয় না, িসে আল্লাহ লেেব কাসের মসধ্য 

তুেনা করার তাওবিক দান কসরন লয, লকানটি অবধ্ক উত্তম ও 

োওয়াসব। িসে লে অবধ্ক উত্তম ও োওয়াসবর কােটি করসত 

পেন্দ কসর; যবদও তার েব কাে করার দৃঢ় বনয়াত বেে। 

বান্দার প্রবত আল্লাহর এরসিসয়ও আসরা অবধ্ক দয়া লয, বতবন 

তাসক গুনাসহর নানা উপকরণ বদসয় লেেব গুনাহর কাে করসত 

েক্ষমতা দান কসরন, তাসক উক্ত গুনাসহর কােটি করসত পযথাপ্ত 

উপায়-উপকরণ বদসয় র্াসকন; অর্ি বতবন োসনন লয, বান্দা 

কােটি করসব না। তর্াবপও উপায়-উপকরণ ববদযমান র্াকার 

পসর গুনাসহর লে কােটি তযাগ করা অবধ্ক আনুগতয ও 

োওয়াসবর কাে। লযমন বতবন ইউেুি আোইবহে োোসমর প্রবত 

নারীর (বমেসরর বাদশার স্ত্রীর) কুপ্রসরািনায় দয়া কসরবেসেন। 
বকয়ামসতর বদসন লয োত ধ্রসণর লোক আল্লাহর আরসশর োয়ায় 

আশ্রয় পাসবন তাসদর মসধ্য লে বযবক্ত যাসক প্রভাবশােী ও েুন্দরী 

অনযায় কাে করসত কুপ্রসরািনা কসরবেে; বকন্তু লে তার 

আহ্বাসনর েবাসব বসেবেে, আবম রাবু্বে আোমীনসক ভয় কবর।1 

 
1 এটি আবু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত হাদীসের অর্থ ববসশষ। 

হাদীেটি বুখারী ৮/২০, বকতাবুে হুদুদ, বাব, িাবহশা কাে তযাসগর িবযেত 

এবং মুেবেম ২/৭১৫, বকতাবুদ লদা‘আ, বাব, লগাপসন োদকা করার িবযেত 
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বান্দার প্রবত আল্লাহর দয়া লয, বতবন তাাঁ র বান্দার লর্সক কেযাণ ও 

ইহোন বনধ্থারণ কসর তা অনয বান্দার িারা েম্পন্ন করান এবং 

তাসক প্রর্ম বযবক্তর েনয মাধ্যম বহসেসব বনধ্থারণ কসরন। িসে 

লে কেযাণকর কাসের োওয়াব প্রর্ম ও বিতীয় উভয় বান্দাই 

লপসয় র্াসকন। বান্দার প্রবত আসরা অনুগ্রহ লয, বতবন তাসদর 

েম্পসদ িারা অসনযর উপকার ও কেযাণ োবধ্ত করান। িসে লে 

অগবণত হাসর োওয়াব লপসত র্াসক। লযমন লকউ তার েম্পদ 

লর্সক বীে বপন করসে বা িারা লরাপন করসে লে খাদয লর্সক 

লকান প্রাণী ভক্ষণ করসে আল্লাহ উক্ত েম্পসদর মাবেকসক 

োওয়াব দান কসরন; যবদও লে তা োসন না। ববসশষ কসর লে যবদ 

ভাসো বনয়াত কসর এবং আল্লাহর োসর্ িুবক্তবদ্ধ হয় লয, তার 

েম্পদ ভাসো লয লকান কাসেই বযয় লহাক লে এর বববনমসয় 

োওয়াব ও তাাঁ র তনকটয তাোশ কসর। এমবনভাসব তার যবদ পশু 

র্াসক এবং এর িারা আসরাহণ, লবাো বহন ইতযাবদ উপকারী 

কাসে বযবহৃত হয় অর্বা ঘর র্াকসে তাসত লকউ ক্ষবণসকর েনয 

হসেও বেবাে করসে অর্বা পাসত্রর িারা উপকৃত হসে অর্বা 

েণথা লর্সক পাবন পান করসে ইতযাবদ, এ োড়াও বকতাব িারা বশক্ষা 

োভ কসর উপকৃত হসে অর্বা কুরআন িারা বতোওয়াত করসে 

উক্ত বেবনসের মাবেক োওয়াসবর অবধ্কারী হসব। আল্লাহ অবত 

দয়ােু, মহান।  

বান্দার ওপর আল্লাহর আসরকটি ববসশষ দয়া লয, বতবন তার েনয 

কেযাসণর এমন েব দরো খুসে লদন যা লে কল্পনাও কসর বন। 

যবদও এটি তার কম আগ্রসহর কারসণ নয়; বরং এটি তার 

অেসিতনতা ও ভুসে যাওয়ার কারসণ হসয় র্াসক। তার অিসর এ 

কােটি করার িাবহদা উদায় হওয়া বযতীত লে এটি অনুভব করসত 

 

পবরসিসদ ববণথত আসে।  
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পাসর না। েুতরাং তার অিসর লে কােটি করার িাবহদা অনুভব 

হসে লে আনবন্দত হয় এবং বুেসত পাসর লয, এটি তার মহা মাবেক 

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, বতবনই তাসক এ কােটি করসত নড়া 

বদসয়সেন, িসে তার অির এ বদসক েুসকসে, তার বিিাশবক্ত এ 

কােটি করসত বস্থর কসরসে এবং আল্লাহ যা িান তা বুেসত 

পাসরন।1  

আ -মান ক (অনধ্পনত, মান ক), আ -মানন‘ 

(প্রনতহরাধ্কারী, রক্ষাকতম া, ননহষধ্কারী, ব্ারণকারী), আ -

মুব্নদয়ু (প্রথম সৃনষ্টকারী, অগ্রণী, প্রথম প্রব্তম ক), আ -

মুতাকানব্বর (সব্মহশ্রষ্ঠ, ক ৌরব্ানিত, অহংকারী), আ -

মাতীন (সুদৃঢ়, সুনস্থর), আ -মুজীব্ (সাড়া দানকারী, 

উত্তরদাতা, কদা‘আ কবু্ কারী)। 

৭৬- আ -মান ক (অনধ্পনত, মান ক) 2: আ -মান ক (الملك)3, 

আ -মান ক (المالك)। 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মাবেক (الملك), আে-মাবেক (المالك): 

যার রােত্ব রসয়সে বতবন মাবেক তর্া অবধ্পবত গুসণ গুণাবিত। 

এটি বড়ত্ব, অহংকার, ক্ষমতা, পবরিােনা ইতযাবদ গুণাবেী। েৃবষ্ট, 

আসদশ-বনসদশ ও প্রবতদান প্রদান যার একিত্র মাবেকানা রসয়সে 

 
1 আে-মাওয়াবহবুর রাব্বাবনয়যাহ বমনাে আয়াবতে কুরআবনয়যাহ, পৃ. ৭১-৭৬।  

2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

 [   ٤: الفاِتة] ﴾٤ٱُلِينِ   يَۡومِ  َمَٰلِكِ ﴿

“ববিার বদবসের মাবেক।” [েূরা আে-িাবতহা, আয়াত: ৪]  

3 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ُ   َفَتَعََٰل ﴿  [   ١١٦:   املؤمنون] ﴾١١٦ٱلَۡكرِيمِ   ٱلَۡعۡرِش  رَبُّ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱۡۡلَقُّ    ٱلَۡملُِك  ٱّللذ

“েুতরাং েবতযকাসরর মাবেক আল্লাহ মবহমাবিত, বতবন োড়া লকান (েতয) ইোহ 

লনই; বতবন েম্মাবনত ‘আরসশর রব।” [েূরা আে-মুবমনূন, আয়াত: ১১৬]  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 136  

বতবনই আে-মাবেক।1  

ঊধ্বথ েগত ও বননেগসতর েব বকেুর ওপর তাাঁ র রসয়সে একিত্র 

মাবেকানা, েবাই তাাঁ র দাে-দােী ও তাাঁ র কাসেই অভাবী ও 

মুখাসপক্ষী।2 বতবন আসদশদাতা, বনসষধ্কারী, েম্মানদানকারী, 

েম্মান হরণকারী, বতবন লযভাসব ইিা লেভাসব বান্দার েব বকেু 

পবরিােনা কসরন, বতবন লযভাসব িান লেভাসব তাসদর কাযথ 

পবরবতথ ন কসরন, আেমাউে হুেনার অনযানয নাসমর লয অর্থ 

রসয়সে তার েবগুসো আে-মাবেসকর মসধ্য ববদযমান, লযমন, 

আে-আযীয (েবথশবক্তমান, েবথাবধ্ক েম্মাবনত), আে-োব্বার 

(মহাপ্রতাপশােী, অতীব মবহমাবিত), আে-মুতাকাবব্বর (েবথসশ্রি, 

লগ রবাবিত, অহংকারী), আে-হাকাম (মহা ববিারপবত), আে-

আদে (নযায় ববিাকর), আে-খাবিদ (অববশ্বােীসদর 

অপমানকারী), আর-রাবি‘(উন্নীতকারী, উঁিুকারী), আে-মু‘ইয 

(েম্মান প্রদানকারী), আে-মুবযে (েম্মান হরণকারী), আে-আযীম 

(মহা মযথাদাপূণথ, অবত ববরাট), আে-োেীে (সগ রবাবিত), আে-

কাবীর (েুমহান, েবসিসয় বড়), আে-হােীব (মহা মীমাংোকারী), 

আে-মােীদ (মবহমাবিত, েম্মাবনত), আে-ওয়ােী (েুরক্ষাকারী 

বনু্ধ, অনুগ্রহকারী, অবভভাবক), আে-মুতা‘আেী (েসবথাচ্চ 

মবহমাবিত, েুউচ্চ), মাবেকুে মুকে (োবথসভ ম ক্ষমতার 

অবধ্কারী), আে-মুতাোবল্লত (পবরিােক, শােক, কতৃথ ত্বকারী), 

আে-োসম‘ (একত্রকারী, ঐকয োধ্নকারী) েহ আেমাউে 

হুেনার অনযানয নামেমূহ আে-মাবেসকর অিভুথ ক্ত।3 

৭৭- আ -মানন‘ (প্রনতহরাধ্কারী, রক্ষাকতম া, ননহষধ্কারী, 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২০।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২০।  

3 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ১০৪।  
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ব্ারণকারী)1: আ -মু‘তী, আ -মানন‘:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মু‘তী (দানকারী) ও আে-মাবন‘ 

(প্রবতসরাধ্কারী, রক্ষাকতথ া) পরস্পর ববপরীত অর্থ েম্পন্ন নাম, 

যার একটির িারা আল্লাহর প্রশংো করসে অনযটির িারাও 

প্রশংো করা অতযাবশযকীয় হসয় যায়। লকননা উভয় নাম একসত্র 

পবরপূণথ পূণথতা বুোয়।2 

অত:এব, বতবন দানকারী আবার বতবন প্রবতসরাধ্কারী ও দান করা 

লর্সক বারণকারী, বতবন যাসক দান কসরন তাসক বাধ্া লদওয়ার 

লকউ লনই, আবার বতবন যাসক দান করা লর্সক ববরত র্াসকন 

তাসক লকউ দান করসত পাসর না। অত:এব, েমস্ত কেযাণ ও 

উপকারীতা একমাত্র তাাঁ রই লর্সক, তাাঁ র কাসেই কেযাণ প্রতযাশা 

করা হয়, বতবন তাাঁ র বহকমত ও রহমত অনুোসর যাসক ইিা দান 

কসরন আবার যাসক ইিা দান করা লর্সক বারণ কসরন।3 

৭৮- আ -মুব্নদয়ু (প্রথম সৃনষ্টকারী, অগ্রণী, প্রথম প্রব্তম ক): 

আ -মুব্নদয়ু- আ -মু‘ঈদ (পুনরুত্থানকারী, 

পুনরুদ্ধারকারী, পুন:প্রনতষ্ঠাকারী)।4 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, যুোে (পৃ. ৫৫), খাত্তাবী তার শানুদ 

লদা‘আয় (পৃ. ৭৯), বায়হাকী তার আেমা ওয়াে বেিাত (পৃ. ৯৫) 

বকতাসব এবং গাজ্জােী তার আে-মাকোদুে আেনা শরবহ 

আেমাউল্লাবহে হুেনা (পৃ. ৬৩) বকতাসব এ নামিয় আেমাউে 

হুেনার অিভুথ ক্ত কসরসেন। আে-মু‘ঈদ (পুনরুত্থানকারী, 

পুনরুদ্ধারকারী, পুন:প্রবতিাকারী) েম্পসকথ  আল্লাহ তা‘আো 

 
1 এ নাসমর েমার্থক ‘আে-বাবেত’ নাসমর োসর্ এ নাসমর ববস্তাবরত আসোিনা 

উসল্লখ করা হসয়সে।  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৮৯।  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৮।  

4 এ নাম দুটি আেমাউে হুেনা হওয়ার লকান েহীহ দবেে আবম পাইবন।  
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বসেসেন,  

ِي وَُهوَ  ﴿    [  ٢٧: الروم] ﴾٢٧يُعِيُدهُ  ُثمذ  ٱۡۡلَلۡقَ  َيۡبَدُؤا   ٱَّلذ

“আর বতবনই েৃবষ্টর েূিনা কসরন তারপর বতবনই এর পুনরাবৃবত্ত 

করসবন।” [েূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭] বতবনই েৃবষ্টর েূিনা 

কসরসেন তাসদরসক পরীক্ষা করার েনয যাসত বতবন লদখসত পান 

কারা ভাসো কাে কসরন, অত:পর বতবন তাসদরসক পুনরায় েৃবষ্ট 

করসবন যাসত ভাসো কাসের উত্তম প্রবতদান এবং খারাপ কাসের 

বনকৃষ্ট শাবস্ত দান করসত পাসরন। এমবনভাসব বতবন মাখেুকাতসক 

স্তসর স্তসর েৃবষ্ট কসরন অত:পর েবথদা তাসদরসক পুনরাবৃবত্ত 

কসরন।1 

৭৯- আ -মুতাকানব্বর (সব্মহশ্রষ্ঠ, ক ৌরব্ানিত, অহংকারী)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মুতাকাবব্বর হসেন, বযবন তাাঁ র 

েবথসশ্রিত্ব, লগ রব ও অহংকাসরর কারসণ যাবতীয় লদাষ-ত্রুটি, 

কমবত ও ভুে-ভ্রাবি ইতযাবদ লর্সক মুক্ত।3 

৮০-আ -মাতীন (সুদৃঢ়, সুনস্থর)4: 

৮১-আ -মুজীব্ (সাড়া দানকারী, উত্তরদাতা, কদা‘আ 

 
1 আত-তািেীর, ৫/৬২৮-৬২৯।   

2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ُ   وَ هُ ﴿ ِي  ٱّللذ وُس   ٱلَۡملُِك   ُهوَ   إِلذ   إَِلَٰهَ   َل    ٱَّلذ َلَٰمُ   ٱلُۡقدُّ ُ    ٱۡۡلَبذارُ   ٱلَۡعزِيزُ   ٱلُۡمَهۡيِمنُ   ٱلُۡمۡؤِمنُ   ٱلسذ ِ   ُسۡبَحَٰنَ   ٱلُۡمَتَكُبِ  ٱّللذ
ا  [   ٢٣: احلش] ﴾ ٢٣يُۡۡشُِكونَ  َعمذ

“বতবনই আল্লাহ; বযবন োড়া লকান ইোহ লনই, বতবনই বাদশাহ, মহাপববত্র, 

ত্রুটিমুক্ত, বনরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশােী, মহাপ্রতাপশােী, 

অতীব মবহমাবিত, তারা যা শরীক কসর তা হসত পববত্র মহান।” [েূরা আে-

হাশর, আয়াত: ২৩]  

3 আত-তািেীর, পৃ. ৬২৪।  

4 আল্লাহর আসরক নাম আে-আযীসযর বযাখায় এ নাসমর বযাখযা আসোিনা 

করা হসয়সে। 
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কবু্ কারী)1: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহন েুন্দরতম নামেমূসহর মসধ্য 

আসরকটি নাম হসো আে-মুেীব তর্া তাাঁ সক আহ্বানকারীর ডাসক 

োড়া দানকারী, তাাঁ র কাসে প্রার্থনাকারী প্রার্থনা কবুেকারী এবং 

তাাঁ র বান্দার ইবাদত কবুেকারী। আল্লাহর োড়াদান করা দুধ্রসণর:  

োধ্ারণ লদা‘আ কবুে করা: তাাঁ সক লয লকহ ডাসক; ইবাদসত বা 

প্রার্থনায়- বতবন প্রসতযসকর লদা‘আ কবুে কসরন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِن   َربُُّكمُ  َوَقاَل ﴿
َ
 [   ٦٠: اغفر] ﴾ ٦٠لَُكمۡ  أ

“আর লতামাসদর রব বসেসেন, ‘লতামরা আমাসক ডাক, আবম 

লতামাসদর েনয োড়া লদব।” [েূরা গাসির, আয়াত: ৬০] অত:এব, 

বান্দার লকান বকেু িাওয়ার লদা‘আ হসো, লহ আল্লাহ আমাসক 

অমুক বেবনেটি দান করুন অর্বা লহ আল্লাহ আমার লর্সক 

অমুক ববপদ দূর করুন। এ ধ্রসণর লদা‘আ আল্লাহর বাধ্য ও 

অবাধ্য েকে বান্দার লর্সকই হসয় র্াসক এবং বতবন তাসদর িাবহদা 

লমাতাসবক ও তাাঁ র বহকমত অনুোসর েকসের লদা‘আ কবুে 

কসরন। এভাসব লদা‘আ কবুে করা পাপী ও  পূণযবান েকসের 

েনয আল্লাহর বযাপক দয়া ও েবথবযাবপ্ত ইহোসনর প্রমাণ। শুধু্ 

লদা‘আকারী উত্তম অবস্থার উপর বভবত্ত কসর লদা‘আ কবুে হওয়া 

প্রমাণ কসর না; বরং লদা‘আটি বযবক্তর েতযতা ও েতযকাসে 

েহায়ক হওয়া অতযাবশযকীয়। লযমন আল্লাহ নবীসদর লদা‘আ, 

তাসদর োবতর েনয লদা‘আ ও োবতর ববরুসদ্ধ বদসদা‘আ কবুে 

কসরসেন। লকননা এসত তাসদর আবনত যাবতীয় েংবাসদর েতযতা 

 
1 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِيب   قَرِيب   َرُبِ  إِنذ ﴿  [   ٦١:  هود ]  ﴾٦١ُّمُّ

“বনশ্চয় আমার রব বনকসট, োড়াদানকারী।” [েূরা হূদ, আয়াত: ৬১]  
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ও তাসদর বসরর কাসে তাসদর েম্মান-মযথাদা প্রমাণ কসর। এ 

কারসণই রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম লয েব লদা‘আ 

কসরসেন তা মুেবেমগণ ও অনযরা কবুে হওয়া প্রতযক্ষ 

কসরসেন। আর এটি তার নবুওয়াত ও তার েতযতার প্রমাণ। 

এোড়া অসনক অেীসদর লদা‘আ কবুে হওয়ার কর্া উসল্লখ করা 

হসয় র্াসক, এটি তাসদর কারামত।  

আর ববসশষ লদা‘আ কবুে1 হওয়ার েনয রসয়সে লবশ বকেু উপায়। 

লেগুসোর মধ্য অনযতম হসো, একাি অেহয় অভাবী মানুসষর 

লদা‘আ যখন লে কঠিন ববপদ ও বাো-মুবেবসত পবতত হয়, তখন 

লে লদা‘আ করসে আল্লাহ তা কবুে কসরন। আল্লাহ তা‘আো 

বসেসেন,  

ن  ﴿ مذ
َ
َطرذ إَِذا َدََعهُ أ  [   62: انلمل]  ﴾ َُيِيُب ال ُمض 

“বরং বতবন, বযবন বনরুপাসয়র আহ্বাসন োড়া লদন।” [েূরা আন-

নামাে, আয়াত: ৬২] এ ধ্রসণর লোকসদর লদা‘আ কবুে হওয়ার 

কারণ হসো আল্লাহর কাসে তাসদর অেহয়ত্ব, বনরুপায়ত্ব, তাাঁ র 

কাসে লভসঙ্গ পড়া ও  েৃবষ্টকুসের োসর্ েম্পকথ সিদ কসর তাাঁ র 

কাসেই িাওয়া ইতযাবদ। লযসহতু েৃবষ্টকুসের প্রবত তাসদর অভাব 

অনুযায়ী আল্লাহর রহমত বযাপক, তাহসে লয বযবক্ত তাাঁ র কাসে 

বনরুপায় হসয় লদা‘আ কসর তার অবস্থা লকমন হসব? (অর্থাৎ তার 

লদা‘আ কবুে হওয়া অগ্রাবধ্কারপ্রাপ্ত)। লদা‘আ কবুসের আসরা 

কারণ হসি, দীঘথ েিে করা, আল্লাহর বপ্রয় নামেমূহ, 

বেিাতেমূহ ও তাাঁ র গুণাবেীর উবেোয় তাাঁ র কাসে লদা‘আ করা। 

এমবনভাসব অেুস্থ বযবক্তর লদা‘আ, মাযেুসমর লদা‘আ, োবয়সমর 

লদা‘আ, েিাসনর েনয বপতামাতার লদা‘আ অর্বা লদা‘আ কবুে 

 
1 এটি বিতীয় প্রকাসরর লদা‘আ কবুে হওয়া, যা গ্রন্থকার তার বকতাসব উসল্লখ 

কসরসেন।  
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হওয়ার আসরা বকেু বনবদথ ষ্ট েময় ও অবস্থা রসয়সে, লয েময় ও 

অবস্থায় লদা‘আ করসে আল্লাহ তাসদর লদা‘আ কবুে কসরন।1 

আ -মাজীদ (মনহমানিত, সম্মাননত), আ -মুহীত 

(পনরহব্ষ্টনকারী, সব্ম কব্ষ্টনকারী), আ -মুনয  (সম্মান 

হরণকারী), আ -মুসাওনয়র (আকৃনতদানকারী), আ -

মু‘ইজ (সম্মান প্রদানকারী), আ -মু‘তী (দানকারী), আ -

মু‘ঈদ (পুনরুত্থানকারী, পুনরুদ্ধারকারী, পুন:প্রনতষ্ঠাকারী), 

আ -মু নী (সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী), আ -মু ীস 

(সাহাযযকারী)। 

৮২- আ -মাজীদ (মনহমানিত, সম্মাননত)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, যার রসয়সে মহা েম্মান ও মযথাদা বতবন 

আে-মােীদ। এটি আল্লাহর মহাগুণ। তাাঁ র েবগুণই মহান। 

লযমন বতবন আে-আেীম অর্থাৎ তাাঁ র রসয়সে পূণথ ইেম। আবার 

বতবন আর-রাহীম, তাাঁ র রহমত েব বকেুসত বযাপ্ত। বতবন আে-

কাদীর, লকউ তাাঁ সক অক্ষম করসত পাসর না। বতবন আে-হােীম, 

তাাঁ র রসয়সে পবরপূণথ তধ্যথ। বতবন আে-হাকীম, বতবন তাাঁ র বহকমসত 

পবরপূণথ হাকীম। এভাসব তাাঁ র প্রবতটি নাম-ই পবরপূণথ মহান গুণ।3  

৮৩- আ -মুহীত (পনরহব্ষ্টনকারী, সব্ম কব্ষ্টনকারী)4: 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৫-৬৬; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২৪; আত-তািেীর, ৩/৪৩৭ ও ৫/৬৩০।  

2 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

ِ  رَۡۡحَُت ﴿ ۡهَل  َعلَۡيُكمۡ  َوَبرََكَُٰتُهۥ ٱّللذ
َ
ۥ  ٱۡۡلَۡيِت   أ ِيد    َۡحِيد   إِنذُه  [   ٧٣: هود ] ﴾٧٣ُّمذ

“সহ নবী পবরবার, আপনাসদর ওপর আল্লাহর রহমত ও তাাঁ র বরকত। বনশ্চয় 

বতবন প্রশংবেত েম্মাবনত।” [েূরা হূদ, আয়াত: ৭৩]  

3 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৩৩; আত-তািেীর, ৫/৬২২; 

তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১৮৮।  

4 আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মুহীত তর্া বতবন ইেম, কুদরত, 

রহমত ও ক্ষমতায় েব বকেু পবরসবষ্টনকারী।1 

৮৪- আ -মুনয  (সম্মান হরণকারী)2: আে-মু‘ইে (েম্মান 

প্রদানকারী), আে-মুবযে (েম্মান হরণকারী)। 

৮৫- আ -মুসাওনয়র (আকৃনতদানকারী)3: 

৮৬- আ -মু‘ইজ (সম্মান প্রদানকারী)4: আে-মুবযে (েম্মান 

হরণকারী), আে-মু‘ইে (েম্মান প্রদানকারী)। 

৮৭-আ -মু‘তী (দানকারী)5: 

৮৮- আ -মু‘ঈদ (পুনরুত্থানকারী, পুনরুদ্ধারকারী, 

পুন:প্রনতষ্ঠাকারী)6: 

৮৯-আ -মু নী (সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী)7: 

৯০- আ -মু ীস (সাহাযযকারী, নব্পহদ রক্ষাকারী)8:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর নামেমূসহর মসধ্য আসরকটি 

নাম হসো, আে-মুগীে (োহাযযকারী), বতবন কঠিন ববপদাপদ ও 

বাো-মুবেবত লর্সক রক্ষা কসরন, োহাযয কসরন। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

يُكم  َمن قُۡل ﴿ ِ  ُظلَُمَٰتِ  ُمِن ُيَنُجِ  [ ٦٣: اَّلنعام] ﴾٦٣رَوٱۡۡلَحۡ  ٱلَۡبُ

 

ُ  َوََكنَ ﴿ ء    بُِكُلِ  ٱّللذ ِيٗطا ََشۡ  [   ١٢٦:  النساء] ﴾١٢٦ُّمُّ

“আর আল্লাহ েববকেুসক পবরসবষ্টনকারী।” [েূরা আন-বনো, আয়াত: ১২৬]  

1 আত-তািেীর, ৫/৬২৫।  

2 ‘আে-বােীত’ নাসমর োসর্ এ নামিসয়র আসোিনা করা হসয়সে।  

3 ‘আে-বারী’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

4 ‘আে-বােীত’ নাসমর োসর্ এ নামিসয়র আসোিনা করা হসয়সে।  

5 ‘আে-মাবন‘’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে। 

6 ‘আে-মুবদীয়ু’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

7 ‘আে-গানীয়ু’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

8 এটি আল্লাহর নাম হওয়ার বযাপাসর েহীহ লকান প্রমাণ আবম পাই বন।  
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“বেুন, লক লতামাসদরসক নাোত লদন স্থে ও েমুসদ্রর যাবতীয় 

অন্ধকার লর্সক?” [েূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৬৩]1 অত:এব, 

আে-মুগীে কঠিন ববপদাপদ ও বাো-মুবেবসতর োসর্ েমৃ্পক্ত। 

বতবন েমস্ত েৃবষ্টসক বাো-মুবেবত ও কঠিন েমসয় োহাযযকারী 

এবং তাসদরসক লে ববপদ লর্সক উদ্ধারকারী। বতবন কু্ষধ্াতথ সক 

খাদয লদন, বস্ত্রহীনসক বস্ত্র লদন, মুবেবসত পবতত বযবক্তসক রক্ষা 

কসরন, প্রসয়ােন ও অভাসবর েময় তাসদর প্রবত োহাযয লপ্ররণ 

কসরন। এমবনভাসব বতবন অেহয়, কঠিন অবস্থা ও বনরুপসয়র 

ডাসক োড়া লদন। লকউ তাাঁ র কাসে োহাযয প্রার্থনা করসে বতবন 

তাসক োহাযয কসরন। কুরআন ও হাদীসে ববপদ আপসদ েমু্মখীন, 

বাো-মুবেবত দূর করা ও কঠিনতাসক েহে করার বযাপাসর 

অেংখয আয়াত ও হাদীে ববণথত আসে। 2 

আ -মুকানদ্দম (সব্মাহগ্র সহায়তা প্রদানকারী), আ -মুকীত 

(সংরক্ষণকারী,  া নপা নকারী), আ -মান ক (অনধ্পনত, 

মান ক), আ -মুহাইনমন (রক্ষক, অনিিাব্ক, 

প্রনতপা নকারী), আ -মু’আখ্নখ্র (নব্ ম্বকারী), আ -

মু’নমন (ননরাপত্তাদানকারী, জানমনদার, সতয ক াষণাকারী)।  

৯১- আ -মুকানদ্দম: আে-মুকাবেম (েবথাসগ্র েহায়তা 

প্রদানকারী), আে-মু’আখবখর (ববেম্বকারী)3। 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৪।  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৭।  

3 রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম তাশাহুদ ও োোসমর মাসে েবথসশষ 

এ দু‘আ পাঠ করসতন:  

نَْت 
َ
فُْت، َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خه

َ
ْمُت َوَما أ نَْت    »اللُهمه اْغَفْر َِل َما قَده

َ
، أ ْعلَُم بََه َمِني

َ
أ

نَْت« 
َ
ُر، ََّل إَََلَ إََّله أ نَْت الُْمؤَخي

َ
ُم َوأ  . الُْمَقدي

“সহ আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমার পূবথবতী ও পরবতী গুনাহ, যা আবম লগাপন 

কসরবে ও যা আবম প্রকাসশয কসরবে, যা আবম েীমােঙ্ঘন কসরবে এবং লে 
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মুকাবেম (েবথাসগ্র েহায়তা 

প্রদানকারী) ও আে-মু’আখবখর (ববেম্বকারী) আল্লাহ তা‘আোর 

পরস্পর ববপরীত অর্থসবাধ্ক লোড়া নাম, যা আোদাভাসব একটি 

বযবহার করা যায় না; বরং একটি বেসে আসরকটিও উসল্লখ করা 

অতযাবশযকীয়। লকননা উভয় নাম একসত্র উসল্লখ করার মসধ্যই 

পূণথতা রসয়সে। বতবন তাাঁ র বহকমত অনুোসর কাউসক আসগ 

েহায়তা দান কসরন আবার কাউসক ববেসম্ব োহাযয দান কসরন। 

এভাসব ববশ্ব পবরিােনার বযাপাসর অগ্র ও পশ্চাত হসত পাসর। 

লযমন মাখেুকাসতর কাউসক অসনযর আসগ পৃবর্বীসত লপ্ররণ 

করা, আেবাব তর্া কারণেমূহসক মুোববাব তর্া কারণকৃসতর 

আসগ, শতথ সক তার মাশরূত তর্া শতথ কৃসতর আসগর েংঘটিত 

করা ইতযাবদ। 

েৃবষ্টেগসতর মসধ্য অগ্র ও পশ্চাসতর (মযথাদার) প্রকারসভদ 

বহুরূপ, েীমাহীন। এ মযথাদা শর‘ঈ বযাপাসর হসত পাসর, লযমন 

নবীসদরসক েৃবষ্টকুসের উপসর মযথদা লদওয়া, তাসদর কাউসক 

আবার অনয নবীসদর উপর মযথাদাবান করা, তাাঁ র বকেু বান্দাসক 

অনয বান্দার উপর মযথাদাবান করা, ইেম, ঈমান, আমে, 

আখোক ও অনযানয গুণাবেী েম্পন্নসক অসনযর উপসর মযথাদা 

লদওয়া। বতবন যাসক ইিা তাসক মযথাদায় বপবেসয় লরসখসেন। এেব 

বকেুই তাাঁ র বহকমত অনুোসর হসয় র্াসক। এগুণ দুটি ও এ ধ্রসণর 

অনযানয গুণাবেী তাাঁ র (আল্লাহর) যাতী গুণ; লকননা এ ধ্রসণর 

গুণ েবথদা তাাঁ র রসয়সে, বতবন এ গুসণ গুণাবিত। এটি তাাঁ র কসমথর 

বেিাতও; লকননা লশ্রিত্ব ও মযথাদায় আসগ পসর করা েৃবষ্টকুসের 

 
েকে অপরাধ্ যা আপবন আমার লিসয় অবধ্ক অবগত। আপবন েবথাসগ্র 

েহায়তা প্রদানকারী ও ববেসম্ব েহায়তাকারী (এ ববষসয় এবগসয় লদওয়ার ও 

বপবেসয় লদওয়ার মাবেক)। আপবন বযতীত লকান (েতয) ইোহ লনই। েহীহ 

মুেবেম, ১/৫৩৫, বকতাব, মুোবিসরর োোত, বাব, রাসতর োোসতর লদা‘আ, 

হাদীে নং ৭৭১, হাদীেটি আেী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক ববণথত।  
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যাত, কমথ, অর্থ ও গুণাবেীর োসর্ েমৃ্পক্ত। এগুসো আল্লাহর ইিা 

ও কুদরসত েৃষ্ট হয়। এটি আল্লাহর গুণাবেীর েহীহ প্রকারসভদ। 

লকননা যাতী বেিাত যাসতর োসর্ েমৃ্পক্ত এবং কসমথর বেিাত 

কসমথর োসর্ েমৃ্পক্ত।1 

৯২- আ -মুকীত (সংরক্ষণকারী,  া নপা নকারী)2:  

গ্রন্থকার শাইখ আে-ো‘দী রহ. বসেসেন, আে-মুকীত হসেন, 

বযবন েমস্ত েৃবষ্টেীসবর েীবন বনবথাসহর েীববকা (আহার) লপ াঁসে 

লদন, তাসদর কাসে বরবযক লপ াঁসে লদন এবং তাাঁ র বহকমত ও 

প্রশংো অনুযায়ী লযভাসব ইিা লেভাসব তা পবরবতথ ন কসরন।3 

৯৩- আ -মান ক (অনধ্পনত, মান ক)4:  

৯৪- আ -মুহাইনমন (রক্ষক, অনিিাব্ক, প্রনতপা নকারী)5: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মুহাইবমন হসেন, বযবন যাবতীয় 

কু্ষদ্রতম ববষয় ও অিসরর েব বকেু অবগত, বতবন তাাঁ র ইেসমর 

িারা েব বকেু লবষ্টন কসর লরসখসেন।6 

৯৫- আ -মু’আখ্নখ্র: আে-মুকাবেম (েবথাসগ্র েহায়তা 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ১০০-১০১।  

2 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

ُ  َوََكنَ ﴿ َٰ  ٱّللذ ء    ُكُِ  َۡعَ قِيٗتا ََشۡ  [   ٨٥:  النساء] ﴾ ٨٥مُّ
“আর আল্লাহ প্রবতটি ববষসয়র েংরক্ষণকারী।” [েূরা আন-বনো, আয়াত: ৮৫]  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৫।  

4 ‘আে-মাবেক’ (المالك) নাসমর োসর্ এ নাসমর ববস্তাবরত আসোিনা করা 

হসয়সে।   
5 এ নাসমর দবেে আল্লাহ তা‘আোর বনসনাক্ত বাণী,   

ُ  ُهوَ ﴿ ِي  ٱّللذ وُس  ٱلَۡملُِك  ُهوَ   إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱَّلذ َلَٰمُ  ٱلُۡقدُّ  [   ٢٣: احلش ] ﴾ ٢٣ ٱۡۡلَبذارُ  ٱلَۡعزِيزُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ   ٱلسذ

“বতবনই আল্লাহ; বযবন োড়া লকান ইোহ লনই, বতবনই বাদশাহ, মহাপববত্র, 

ত্রুটিমুক্ত, বনরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশােী, মহাপ্রতাপশােী, 

অতীব মবহমাবিত।” [েূরা আে-হাশর, আয়াত: ২৩] 

6 আত-তািেীর, ৫/৬২৪।  
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প্রদানকারী), আে-মু’আখবখর (ববেম্বকারী)।1 

৯৬- আ -মু’নমন (ননরাপত্তাদানকারী, জানমনদার, সতয 

ক াষণাকারী)2: 

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-মু’বমন হসেন, বযবন তাাঁ র বনসের 

পবরপূণথ বেিাসতর, পূনথঙ্গ ক্ষমতা ও লে ন্দসযথর প্রশংো কসরসেন, 

বযবন তাাঁ র রােূেগণসক ও তাাঁ র বকতাবেমূহসক বনদশথন, দবেে-

প্রমাণ ও রােূেসদর েতযতার প্রমাণস্বরূপ লপ্ররণ কসরসেন, যা 

তাসদর েতযতা ও তাসদর আবনত বকতাসবর ববশুদ্ধতা প্রমাণ 

কসর।3  

আন-নানফ‘ (অনুগ্রাহক, উপকারকারী, নহতকারী), আন-নূর 

(আহ াক), আ -হাদী (নহদাহয়তকারী, পথপ্রদেমক), আ -

ওয়ানহদ (এক), আ -ওয়ানস‘ (অসীম, ব্যাপক), আ -ওয়াদূদ 

(হপ্রমময়, পরম কেহেী )।  

৯৭- আন-নানফ‘4:  

আন-নাবি‘ (অনুগ্রাহক, উপকারকারী, বহতকারী), আদ-দার 

(যন্ত্রণাদানকারী, উৎপীড়নকারী)।  

৯৮- আন-নূর (আহ াক)5:  

 
1 ‘আে-মুকাবেম’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

2 এ নাসমর দবেে আল্লাহ তা‘আোর বনসনাক্ত বাণী,   

ُ  ُهوَ ﴿ ِي  ٱّللذ وُس  ٱلَۡملُِك  ُهوَ   إِلذ  إَِلَٰهَ  َل   ٱَّلذ َلَٰمُ  ٱلُۡقدُّ  [   ٢٣: احلش ] ﴾ ٢٣ ٱۡۡلَبذارُ  ٱلَۡعزِيزُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ   ٱلسذ

“বতবনই আল্লাহ; বযবন োড়া লকান ইোহ লনই, বতবনই বাদশাহ, মহাপববত্র, 

ত্রুটিমুক্ত, বনরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশােী, মহাপ্রতাপশােী, 

অতীব মবহমাবিত।” [েূরা আে-হাশর, আয়াত: ২৩]  

3 আত-তািেীর, ৫/৬২৪।  

4 ‘আে-বাবেত’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

5 এ নাসমর দবেে আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

﴿ ُ َمََٰوَٰتِ  نُورُ  ٱّللذ ۡرِض   ٱلسذ
َ
 [   ٣٥:   انلور] ﴾ ٣٥َوٱۡۡل
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর মসধ্য 

আসরকটি নাম হসো আন-নূর। এ নামটি আল্লাহর বড় গুণ, 

েুন্দরতম নাম ও পবরপূণথ বেিাত। আল্লাহর রহমত, হামদ ও 

বহকমসতর পূণথ গুণ রসয়সে। বতবন আেমান ও েবমসনর নূর1, বযবন 

আসরিীনসদর (তাাঁ র পবরিয় োভকারী) অির তাাঁ র পবরিয় ও 

ঈমাসনর িারা আসোবকত কসরন। বতবন তাসদর অিরেমূহসক 

বহদাসয়সতর িারা আসোবকত কসরন। বতবন আেমান ও েবমনসক 

স্থাবপত আসোর িারা আসোবকত কসরন। তাাঁ র বহোব তর্া পদথ া 

নূর, যবদ তা প্রকাশ পায় তাহসে দৃবষ্ট েীমার যতদূর তাাঁ র দৃবষ্ট যায় 

ততদূর তাাঁ র নূসর জ্বসে-পুসড় যাসব। 2 তাাঁ র নূসরর িারাই োন্নাতুন 

না‘ঈম আসোবকত হসয়সে। তাাঁ র বেিাসতর নূর হসো তাাঁ র অসনক 

বড় গুণ। অনযবদসক েৃবষ্টকুসের মধ্যকার নূর দু প্রকার:  

প্রথমত: বাবহযক নূর, লযমন েূযথ, িাাঁ দ, তারকারাবে ও অনযানয 

েৃবষ্টেগসতর দৃবষ্টর অনুভূত নূর।  

নিতীয়ত: অপ্রকাশয বা উহয নূর। আর তা হসো জ্ঞান, ঈমান ও 

আনুগসতযর নূর। আল্লাহর প্রকৃত পবরিয় োভ, ঈমাসনর 

ববশুদ্ধতা, আনুগসতযর স্বাদ ও ভাসোবাোর আনসন্দর মাত্রা 

অনুযায়ী মুবমসনর অিসর রসয়সে নূর। এ ধ্রসণর নূর বযবক্তসক 

গুনাসহর কাে লর্সক ববরত রাসখ, কেযাসণর কাসে আকবষথত 

কসর এবং আল্লাহর পূণথ ইখোসের বদসক আহ্বান কসর। এ 

কারসণই রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাসমর লদা‘আ 

বেে:  

 
“আল্লাহ আেমানেমূহ ও েবমসনর নূর।” [েূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫]  

1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৫।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২৮।  
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َسْمَِع نُوًرا، َوَِف بَََصَي نُوًرا، َوَعْن يََميَِن نُوًرا، َوَعْن َشَماَِل »اللُهمه اْجَعْل يَف قَلَِْب نُوًرا، َوَِف  
قَاَل:  ْو 

َ
أ  ، نُوًرا«  َِل  َواْجَعْل  نُوًرا،  َوَِتَِْت  نُوًرا،  َوفَْوَِق  نُوًرا،  وََخلَِْف  نُوًرا،  َماَِم 

َ
َوأ نُوًرا، 

 . »َواْجَعلَِْن نُوًرا«
“সহ আল্লাহ, আমার ক্বেসব (অিসর) নূর দান করুন, আমার 

আমার কাসন নূর, আমার লিাসখ নূর, আমার ডাসন নূর, আমার 

বাসম নূর, আমার োমসন নূর, আমার বপেসন নূর, আমার উপসর 

নূর, আমার বনসি নূর দান করুন। আমাসক নূর দান করুন। অর্বা 

বতবন োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম বসেসেন, লহ আল্লাহ, 

আমাসক নূর বদসয় বদন।”1 

আল্লাহ প্রদত্ত বান্দাসক লদওয়া এ নূর তাাঁ র পক্ষ লর্সক অসনক বড় 

অনুগ্রহ ও কেযাণ। এ নূর যসতাই শবক্তশােী লহাক তা আল্লাহর 

েৃবষ্ট। অত:এব, োবধ্ান! আপনার দূরদৃবষ্ট লযন দুবথে না হয়, েতয-

বমর্যার পার্থকয ও ইেসমর স্বল্পতা লযন আপনাসক দুবথে না কসর 

লয, এ নূর স্বয়ং নূর ও অিসর আল্লাহর যাসতর নূসরর মুশাহাদা; 

বরং এ নূর হসো জ্ঞাসনর নূর, ঈমাসনর নূর। বকেু েুিী এখাসন 

পরীক্ষায় পবতত হসয় যায়, নূসরর বযাপাসর তাসদর মসধ্য এমন বকেু 

ভ্রাি ধ্ারণা েন্ম লনয় যা ইেম ও ঈমাসনর োসর্ োংঘবষথক, 

ববপরীত। লযমন শুষ্ক স্বভাসবর লোকসদর লগামরাহীর অন্ধকার ও 

অেসিতনতা এসতাই লববশ লয, তারা এ নূর লর্সক বকেুই পায় না; 

বরং কখসনা কখসনা তাসদর লবাকামী ও অজ্ঞতার কারসণ তাসদর 

এ ধ্রসণর অবস্থা ও যুহুদ আসরা বৃবদ্ধ পায়। অত:এব, কুরআন, 

েুন্নাহ ও আল্লাহর নামেমূহ ও তাাঁ র বেিাতেমূসহর েঠিক জ্ঞাসনর 

িারা আল্লাহ যখন লকান বান্দাসক দয়া ও অনুগ্রহ কসরন, এর িারা 

লে আল্লাহর ইবাদত কসর, ইহোসনর দরোর লপ াঁেসত লে প্রসিষ্টা 

 
1 েহীহ মুেবেম, ১/৫২৯, বকতাব, মুোবিরসদর োোত ও কের, বাব, োোসত 

লদা‘আ, হাদীে নং ৭৬৩, হাদীেটি ইবন আব্বাে রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু লর্সক 

ববণথত।   
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কসর, তখন লে আল্লাহর ইবাদত এমনভাসব কসর লয, লে লযন 

তাাঁ সক লদখসে, আর যবদ লে তাাঁ সক (আল্লাহ) নাও লদখসত পায় 

তাহসে বতবন তাসক (বান্দাসক) লদখসেন। লে েবথদা আল্লাহর 

বযবকসর বেহ্বা বভসে রাসখ, তার অির আসোবকত হয়, জ্ঞাসনর 

স্বাদ অবেথ ত হয়, ঈমাসনর স্বাদ েবসিসয় উত্তম স্বাদ যা লে লপসয় 

র্াসক। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, বতবন যাসক ইিা তাসক দান কসরন। 

বতবন অনুগ্রহশীে ও মহান।1   

মুবমন যখন ঈমাসন পবরপূণথ হয় তখন আল্লাহ তার অিরসক 

আসোবকত কসর লদন, তখন তার কাসে েব বকেুর হাকীকত স্পষ্ট 

হসয় যায়, েতয ও বমর্যার পার্থকয তার কাসে স্পষ্ট হসয় যায়, এ নূর 

তখন তার েীবসনর উপাদান হসয়, ইেম ও আমসের েমিসয় 

কেযাসণর উপর তাসক শবক্তশােী কসর লতাসে। ইেম ও ইয়াকীন 

এবং গাসিোবত ও অন্ধকাসরর বিধ্া-েংশয় তার কাসে স্পষ্ট হসয় 

যায়। তখন তার অিসর র্াসক নূর, তার কর্ায় নূর, তার ইেসম নূর, 

তার িাবরবদসক শুধু্ নূর আর নূর।  

কাবির বা মুনাবিক বা ববসরাধ্কারী বা ববসরাধ্কারী গাবিে 

েকসেই অন্ধকাসর হাবুডুবু খায়, তাসদর কাসে অন্ধকাসরর যত 

উপকরণ র্াকসব তাসত তত হাবুডুবু খাসব। একমাত্র আল্লাহই 

তাওবিকদাতা।2  

৯৯- আ -হাদী (নহদাহয়তকারী, পথপ্রদেমক)3: 

 
1 তাওদীহুে কাবিয়া আশ-শাবিয়া, পৃ. ১২৯-১৩০।  

2 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৯৪-৯৫।  

3 এ নামটি আেমাউে হুেনা হওয়ার বযাপাসর লকান েহীহ দবেে আবম পাই বন; 

তসব এটি বেিাসতর শসব্দ আে-কুরআসন উসল্লখ আসে। লযমন, আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

 [  ٣١: الفرقان] ﴾٣١َونَِصٗيا  َهادِٗيا بَِرُبَِك  َوَكَفَٰ ﴿

“আর পর্প্রদশথক ও োহাযযকারী বহসেসব লতামার রবই যসর্ষ্ট।” [েূরা আে-
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গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-হাদী হসেন, বযবন বান্দাসক যাবতীয় 

কেযাসণর বদসক ও ক্ষবতকর বেবনে লর্সক ববরত রাখসত বহদাসয়ত 

ও পর্প্রদশথন কসরন, তারা যা োসন না তা তাসদরসক বশক্ষা লদন, 

তাওবিক ও ভুে-ভ্রাবি লর্সক লবাঁসি র্াকসত পর্প্রদশথন কসরন, 

তাসদরসক তাকওয়া ইেহাম কসরন এবং তাসদর অিরসক তাাঁ র 

বদসক েুাঁ কসত ও তাাঁ র আসদশ মানয করসত বহদাসয়ত দান কসরন।1 

১০০- আ -ওয়ানহদ (এক)2: 

১০১- আ -ওয়ানস‘ (অসীম, ব্যাপক)3:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-ওয়াবে‘ হসেন, বযবন বেিাত, 

গুণাবেী ও এর েমৃ্পক্ত েববকেুসত এসতাই প্রশস্ত ও বযাপক লয, 

লকউ তার প্রশংো গণনা করসত েক্ষম হসব না; বরং বতবন বনসের 

প্রশংো বনসে লযভাসব কসরসেন বতবন লে রকমই, বতবন বড়সত্ব, 

ক্ষমতায়, মাবেকানায়, দয়া, ইহোসন অেীম,  প্রশস্ত। বতবন দয়া ও 

দানশীেতায় মহান।4  

 

১০২- আ -ওয়াদূদ (হপ্রমময়, পরম কেহেী )5:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-ওয়াদূদ হসেন ভাসোবাোকারী ও 

 
িুরকান, আয়াত: ৩১]   
1 আত-তািেীর, ৫/৬৩১।  

2 ‘আে-আহাদ’ নাসমর োসর্ এ নাসমর আসোিনা করা হসয়সে।  

3 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

﴿ ُ ۡغفَِرةٗ  يَعُِدُكم َوٱّللذ ُ  َوفَۡضٗل   ُمِۡنهُ   مذ  [   ٢٦٨: ابلقرة]  ﴾٢٦٨َعلِيم   َوَِٰسع   َوٱّللذ

“আর আল্লাহ লতামাসদরসক তার পক্ষ লর্সক ক্ষমা ও অনুগ্রসহর প্রবতশ্রুবত 

লদন। আর আল্লাহ প্রািুযথময়, েবথজ্ঞ।” [েূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৬৮]  

4 আত-তািেীর, ৫/৬৩১।  

5 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

 [   ١٤: الربوج ] ﴾١٤ٱلَۡوُدودُ  ٱلَۡغُفورُ  َوُهوَ ﴿

আর বতবন অতযি ক্ষমাশীে, লপ্রমময়। [েূরা আে-বুরূে, আয়াত: ১৪]  
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ভাসোবাবেত অর্থাৎ লপ্রমকারী, লপ্রমময় ও লপ্রমকৃত।1 বতবন তাাঁ র 

নবী, রােূে ও তাসদর অনুোরীসদরসক ভাসোবাসেন, আবার 

তারাও তাাঁ সক ভাসোবাসেন। বতবন তাসদর কাসে েবথাবধ্ক বপ্রয়। 

তাসদর অিরেমূহ তাাঁ র ভাসোবাোয় পূণথ, তাসদর যবান তাাঁ র 

প্রশংোয় মত্ত, েব বদক লর্সক তাাঁ র ভাসোবাো পাওয়া, ইখোে ও 

তনকটয োসভ তাসদর অির েবথদা আকষথণ কসর।2 আল্লাহর 

বনবথাবিত বপ্রয় বান্দাসদর তাাঁ র প্রবত ভাসোবাো অসনযর 

ভাসোবাোর োসর্ বাস্তবতা, ধ্রণগত ও এর েমৃ্পক্ততার বদক 

লর্সক লকান ভাসবই তুেনা করা িসে না। আল্লাহর ভাসোবাো 

বান্দার অিসর র্াকা িরে, তাাঁ র ভাসোবাো েব বকেুর ঊসধ্বথ  ও 

অগ্রগণয এবং অনযসদর ভাসোবাো তাাঁ র ভাসোবাোর অনুগামী 

হসত হসব। 

আল্লাহর ভাসোবাো েমস্ত কাসের মূে, েব বাবহযক ও লগাপন 

ইবাদত তাাঁ র ভাসোবাো লর্সকই উৎপবত্ত। রসবর প্রবত বান্দার 

ভাসোবাো তার রসবর অসশষ দয়া ও ইহোন, যা বান্দার োসধ্য ও 

শবক্তর বাইসর। বতবনই বান্দাসক তাাঁ সক ভাসোবােসত তাওবিক 

লদন, িসে বতবন বান্দার অিসর ভাসোবাো লেসে লদন, অত:পর 

বান্দা যখন তাাঁ র তাওবিসক তাাঁ সক ভাসোবাসেন তখন বতবন 

তাসদরসক আসরকটি ভাসোবাোর পুরস্কার দান কসরন। এটি 

প্রকৃতপসক্ষ বান্দার প্রবত আল্লাহর একাি ইহোন। লকননা তাাঁ র 

লর্সকই ভাসোবাোর কারণ এবং তাাঁ র লর্সকই ভাসোবাোর 

উপাদান। এখাসন আসরকটি ভাসোবাো তাাঁ র ভাসোবাোর োসর্ 

োংঘবষথক নয়; বরং এটি তাাঁ র শুকরকারী বান্দাসদর শুকবরয়ার 

কারসণ তাসদর প্রবত তাাঁ র ভাসোবাো। অত:এব, যাবতীয় কেযাণ 

বান্দার বদসকই বিসর। আল্লাহ মুবমসনর অিসর ভাসোবাো লেসে 

লদন, অত:পর বতবনই তা তাসদর অিসর োেনপােন কসর বৃবদ্ধ 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৯।  

2 আত-তািেীর, ৫/৬২৬।  
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কসরন, এমনবক তা তাাঁ র বনবথাবিত বপ্রয় বান্দাসদর অিসর এমন 

এক অবস্থার েৃবষ্ট কসর লয, তাসদর কাসে বতবন বযতীত অসনযর 

ভাসোবাো ক্রমশ: কমসত র্াসক, বপ্রয়েনসদর লর্সক শািনা পায়, 

তাসদর কাসে দুবনয়ার যাবতীয় বাো-মুবেবত তুি মসন হয়, 

আনুগতয ও ইবাদসতর কষ্ট তাসদর কাসে েুখকর মসন হয়, তাসদর 

নানা ধ্রসণর কারামত লদখা যায়, এর েসবথাচ্চ কারামত হসো 

আল্লাহর ভাসোবাো অেথ ন, তাাঁ র েন্তুবষ্ট অেথ সন েিেতা এবং 

তাাঁ র  তনকটয োসভ তাাঁ র লকামেতা অেথ ন। অত:এব, বান্দা তার 

রবসক ভাসোবােসে লে তার রসবর দুটি ভাসোবাোয় বেক্ত হয়। 

তার রসবর ভাসোবাো তাসক তার রসবর বপ্রয়েন বানায় এবং 

আল্লাহর ভাসোবাোয় বেক্ত হসয় তাাঁ র শুকবরয়া স্বরূপ তাাঁ সক 

ভাসোবােসে তখন লে তাাঁ র বনবথাবিত মুখবেে বান্দা হসয় যায়। 

বান্দা তার রসবর ভাসোবাো অেথ সনর েসবথাত্তম পন্থা হসো, লববশ 

পবরমাসণ তাাঁ র বযবকর করা, তাাঁ র প্রশংো করা, তাাঁ র কাসে লববশ 

লববশ বিসর আো, প্রার্থনা করা, তাাঁ র উপর তাওয়ািুে করা, 

িরয ও নিসের মাধ্যসম তাাঁ র তনকটয োভ করা, কর্া ও কাসে 

তাাঁ র ইখোে অেথ ন করা এবং প্রকাশয ও অপ্রকাশয েবথাবস্থায় 

রােূেুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাসমর অনুেরণ করা। 

আল্লাহ তা‘আো বসেসেন,  

َ  َُتِبُّونَ   ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُُيۡبِۡبُكمُ  فَٱتذبُِعوِن  ٱّللذ   [  ٣١: عمران ال] ﴾٣١ٱّللذ

“বেুন, যবদ লতামরা আল্লাহসক ভাসোবাে, তাহসে আমার 

অনুেরণ কর, আল্লাহ লতামাসদরসক ভােবােসবন।” [েূরা আসে 

ইমরান, আয়াত: ৩১] 1 

 

আ -ওয়াকী  (তত্ত্বাব্ধ্ায়ক), আ -ওয়াহহাব্ (দানেী , 

 
1 আে-হািুে ওয়াবদহ আে-মুবীন, পৃ. ৬৯-৭০; তাওদীহুে কাবিয়া আশ-

শাবিয়া, পৃ. ১২৪-১২৫।  
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স্থাপনাকারী)। 

১০৩- আ -ওয়াকী  (তত্ত্বাব্ধ্ায়ক, সহায় প্রদানকারী, 

আস্থািাজন উনক )1:  

গ্রন্থকার রহ. বসেসেন, আে-ওয়াবকে হসেন বযবন েৃবষ্টকুেসক 

তাাঁ র ইেম, পূণথ কুদরত ও বযাপক বহকমত অনুোসর পবরিােনা 

কসরন ও তত্ত্বাবধ্ায়ন কসরন। বতবন তাাঁ র বপ্রয় বান্দাসদর 

অবভভাবক, তাসদরসক বতবন েহে কসরন, কসঠারতা পবরহার 

কসরন এবং বতবন তাসদর েনয েব কাসে যসর্ষ্ট। েুতরাং লয বযবক্ত 

আল্লাহসক অবভভাবক বানাসব তার েনয বতবনই যসর্ষ্ট। আল্লাহ 

তা‘আো বসেসেন,  

﴿  ُ ِينَ  َوِلُّ  ٱّللذ لَُمَٰتِ  ُمِنَ   َُيۡرُِجُهم َءاَمُنوا   ٱَّلذ  [   ٢٥٧: ابلقرة] ﴾٢٥٧ٱنلُّورِ   إَِل  ٱلظُّ

“যারা ঈমান এসনসে আল্লাহ তাসদর অবভভাবক, বতবন তাসদরসক 

অন্ধকার লর্সক আসোর বদসক লবর কসর আসনন।” [েূরা আে-

বাকারা, আয়াত: ২৫৭]  

১০৪- আ -ওয়াহহাব্ (দানেী , স্থাপনাকারী)2: 

 

  

 
1 এ নাসমর দবেে হসো আল্লাহর বনসনাক্ত বাণী,  

﴿ ُ ء    ُكُِ  قُ َخَٰلِ  ٱّللذ َٰ  َوُهوَ  ََشۡ ء   ُكُِ  َۡعَ  [   ٦١: الزمر ] ﴾٦٢َوكِيل    ََشۡ

“আল্লাহ েব বকেুর স্রষ্টা এবং বতবন েব বকেুর তত্ত্বাবধ্ায়ক।” [েূরা আয-যুমার, 

আয়াত: ৬১]  

2 ‘আে-বার’ নাসমর োসর্ এ নাসমর ববস্তাবরত আসোিনা করা হসয়সে।  



 

 

আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযা 
 154  

উপসংহার 

েমস্ত প্রশংো আল্লাহর যার প্রশংোয় যাবতীয় ভাসো কাে 

েম্পন্ন হয়। তাাঁ র তাওবিসকর েনয প্রশংো করবে, তাাঁ র েনয 

েমস্ত উত্তম প্রশংো যার প্রশংো গুসণ লশষ করা যাসব না, বতবন 

লতা লতমনই লযমবন ভাসব বতবন বনসের প্রশংো বনসে কসরসেন। 

নবী ও রােূেসদর মসধ্য েসবথাত্তম, আমাসদর নবী মুহাম্মাদ 

োল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াোল্লাম, তাাঁ র পবরবারবগথ ও েকে 

োহাবীসদর প্রবত দরুদ ও োোম।  

অত:পর,  

এ গসবষণা বইটি –আমার োধ্যানুযায়ী- স্পষ্ট ও েহে ভাষায় 

লেখার আপ্রাণ লিষ্টা কসরবে। এসত আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর 

বযাখযায় শাইখ আবু্দর রহমান আে-ো‘দী রহ. এর অবদান 

গুরুসত্বর োসর্ উসল্লখ করার লিষ্টা কসরবে। আমার কাসে মসন 

হসি, বতবন আল্লাহর নামেমূহ ও বেিাতেমূহর বণথনায় 

েৎপূবথেূরীসদর আক্বীদা অনুেরণ কসরসেন। শাইখ রহ. আল্লাহর 

েুন্দর নামেমূসহর বযাখযায় কুরআন ও েুন্নাহ এর দবেসের 

বভবত্তসত েৎপূবথেূরীসদর পদ্ধবত অবেম্বন কসরসেন। এ গসবষণার 

োরাংশ বনসন আসোিনা করা হসো: 

১- কুরআর ও হাদীসে আল্লাহর লয েব নাম, বেিাত ও কাে 

োবযস্ত আসে তার েব বকেুই বতবন স্বীকার কসরন এবং ববশ্বাে 

কসরন। 

২- আল্লাহ বনসে বনসের েনয এবং তাাঁ র রােূে োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাম তাাঁ র েনয লয েমস্ত পূণথ বেিাত ও মহান 

গুণাবেী োবযস্ত কসরসেন বতবন তার েব বকেুই োবযস্ত কসরসেন। 

৩- আল্লাহ বনসের বযাপাসর ও তাাঁ র নবী তাাঁ র লর্সক লযেব 

অস্পূণথতা ও লদাষ-ত্রুটি লকান রূপ পবরবতথ ন, বাবতে, অবস্থা ও 

উপমা লদওয়া বযতীত অপেরণ কসরসেন বতবনও লেগুসো 

একইভাসব বাদ বদসয়সেন। 
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৪- শাইখ রহ. এ বযাপাসর মূেনীবত ও বনয়মকানুসনর প্রবত খুব 

গুরুত্ব বদসয়সেন, যা তাবেসব ইেমসদর এ অধ্যসয়র গুরুত্বপূণথ 

মাে’আোেমূহ বুেসত েহায়ক হয়। 

৫- আেমাউে হুেনা হসো তাওকীবিয়যাহ তর্া কুরআন ও 

হাদীসে লযভাসব এসেসে ও লযগুসো এসেসে লেগুসোই োবযস্ত 

করা। শরী‘আসতর স্বীকৃত দবেে বযতীত অনয নাম গ্রহণ না করা। 

৬- আল্লাহর েুন্দর নামেমূসহর বযাখযায় শাইখ আবু্দর রহমান 

আে-ো‘দী রহ. ইেম তর্া নাসমর অর্থ, আল্লাহর বড়ত্ব ও ঈমাসনর 

উপর এ নাসমর প্রভাব স্পষ্ট করসত লববশ গুরুত্ব বদসয়সেন। 

৭- আেমাউে হুেনা েংখযায় েীমাবদ্ধ নয়, বনবদথ ষ্ট েংখযা েহীহ 

হাদীে িারা প্রমাবণত নয়। 

৮- তসব হাদীসে ইহো «أَْحَصاَها»  তর্া গণনা করা বেসত বতনটি 

ববষয়সক একসত্র বুোসনা হসয়সে:  

ক- শব্দেমূহ পবরেংখযান করা ও গণনা করা।  

খ- শাবব্দক অর্থ ও মমথার্ বুো।  

গ- আল্লাহসক এ েব নাসম ডাকা।  

পবরসশসষ আল্লাহর কাসে প্রার্থনা করবে বতবন লযন আমার এ 

কােসক তাাঁ র েন্তুবষ্টর েনয একবনিতার োসর্ কবুে কসরন, এসত 

বরকত দান কসরন, এর েংকেন, গসবষণা, প্রস্তুতকরণ, লেখা, 

পড়া ও শ্রবণ েব বকেু িারা উপকৃত করুন। বতবনই এ কাসের 

একমাত্র অবভভাবক ও ক্ষমতাশীে।  

দরুদ ও োোম ববষথত লহাক আমাসদর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াোল্লাম, তার পবরবার-পবরেন ও েমস্ত োহাবীসদর 

ওপর।  


