
 1436 

 

 

আল্লাহ তাাঁর ‘আরশের উপর রশেশেন, তশে 
জ্ঞাশনর মাধ্যশম তততন আমাশের সাশে আশেন 

 

 بعلمه منا وقريب عرشه ىلع مستو اهلل
 

 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل
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প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা েশলন: 
وحُ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َتۡعُرجُ  ﴿ ۡلَف  ََخِۡسيَ  ِمۡقَداُرهُۥ ََكنَ  يَۡوم   ِف  إََِلۡهِ  َوٱلرُّ

َ
 [  ٤: املعارج] ﴾ ٤ َسَنة   أ

“তিতরেতাগণ ও রূহ এমন এক তেশন আল্লাহর পাশন ঊর্ধ্বগামী হে, যার পতরমাণ পঞ্চাে হািার েের”। [সূরা 

আল-মা‘আতরি, আোত: ৪] এ আোত তক প্রমাণ কশর যয, আল্লাহ তা‘আলা ‘আরশে যেশক েুতনোেী কাযবাতে 

সম্পােন কশরন? যতে এ এরূপ হে, তাহশল তকভাশে তততন গলার ধ্মনীর যেশেও আমাশের তনকটেতবী? 

উত্তর: আল-হামেুতলল্লাহ। 

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাতণত যয, আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূশহর উশর্ধ্ব ‘আরশে আশরাহণ কশরশেন, তততন 

সশেবাচ্চ ও মহান। তততন সোর উপশর, তার উপশর তকেু যনই। আল্লাহ তা‘আলা েশলন: 
ۡرَض  ٱلَسَمََٰوَٰتِ  َخَلقَ  ٱََّلِي ٱّلَلُ ﴿

َ
يَام   ِسَتةِ ِف  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡۡل

َ
ِن َلُكم َما ٱلَۡعۡرِش   ََعَ  ٱۡسَتَوىَٰ  ُثمَ  أ فََل  َشفِيع    َوَل  َوِل    ِمن ُدونِهِۦ م 

َ
 ﴾٤ َتَتَذَكُرونَ  أ

 [  ٤:  السجدة]

“আল্লাহ, তযতন আসমান ও যমীন এেং এ েু’যের মশধ্য যা তকেু আশে, তা েেতেশন সৃতি কশরশেন। তারপর তততন 

‘আরশের উপর উশেশেন। তততন োড়া যতামাশের িনয যকাশনা অতভভােক যনই এেং যনই সুপাতরেকারী। তেুও তক 

যতামরা উপশেে গ্রহণ করশে না”? [সূরা আস-সািোহ, আোত: ৪] 

অপর আোশত তততন েশলন: 
ۡرَض  ٱلَسَمََٰوَٰتِ  َخلَقَ  ٱََّلِي ٱّلَلُ  َرَبُكمُ  إِنَ ﴿

َ
يَام   ِسَتةِ ِف  َوٱۡۡل

َ
ۡمَر   يَُدب ِرُ  ٱۡلَعۡرِش   ََعَ  ٱۡسَتَوىَٰ  ُثمَ  أ

َ
 [  ٣:  يونس] ﴾٣ ٱۡۡل

“তনশ্চে যতামাশের রে আল্লাহ। তযতন আসমানসমূহ ও যমীন সৃতি কশরশেন েে তেশন, তারপর ‘আরশের উপর 

উশেশেন। তততন সে তেষে পতরোলনা কশরন”। [সূরা ইউনুস, আোত: ৩] 

অপর আোশত তততন েশলন: 
   [  ٠١: فاطر] ﴾ ١٠ يَۡرَفُعُهۥ   ٱلَصَٰلِحُ  َوٱۡلَعَمُل  ٱلَطي ُِب  ٱۡلََكِمُ  يَۡصَعدُ  إََِلۡهِ ﴿

“তাাঁরই পাশন উতিত হে ভাশলা কো আর যনক আমল তা উন্নীত কশর”। [সূরা িাততর, আোত: ১০] 

অপর আোশত তততন েশলন: 
َوُل  ُهوَ ﴿

َ
ِ  َوُهوَ  َوٱۡۡلَاِطُن   َوٱلَظَِٰهرُ  َوٱٓأۡلِخرُ  ٱۡۡل ء   بُِكل   [  ٣: احلديد] ﴾ ٣ َعلِيم   ََشۡ

“তততনই প্রেম ও যেষ এেং সে তকেুর উপশর ও সে তকেুর তনকশট। আর তততন সকল তেষশে সমযক অেগত”। 

[সূরা আল-হােীে, আোত: ৩]  

নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েশলন: 
ء  » اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك ََشْ نَْت الظَّ

َ
 «َوأ
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“আপতনই সেতকেুর উপশর, সুতরাং আপনার উপশর তকেু যনই”। (সহীহ মুসতলম, হােীস নং ২৭১৬) এ তেষশে 

আশরা অশনক আোত ও হাতেস রশেশে, এতেসশেও আল্লাহ তা‘আলা েশলশেন যয, তততন োন্দার সাশে আশেন, 

যযখাশনই তারা োকুক। যযমন, তততন েশলন: 
لَمۡ ﴿
َ
نَ  تَرَ  أ

َ
ۡرِض   ِف  َوَما ٱلَسَمََٰوَٰتِ  ِف  َما َيۡعلَمُ  ٱّلَلَ  أ

َ
ََٰثة   ََّنَۡوىَٰ  ِمن يَُكونُ  َما ٱۡۡل ۡدَنَٰ  َوَلا  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إَِل  ََخَۡسة   َوَل  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إَِل  ثََل

َ
 مِن أ

َٰلَِك  ۡكَثَ  َوَلا  َذ
َ
ۡينَ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إَِل  أ

َ
     [  ٧: املجادلة] ﴾٧ ََكنُوا    َما أ

“তুতম তক লক্ষ্য কর তন যয, আসমানসমূহ ও যমীশন যা তকেু আশে তনশ্চে আল্লাহ তা িাশনন? ততনিশনর যকাশনা 

যগাপন পরামেব হে না যাশত েতুেবিন তহশসশে আল্লাহ োশকন না, আর পাাঁে িশনরও হে না, যাশত ষষ্ঠিন তহশসশে 

তততন োশকন না। এর যেশে কম যহাক তকংো যেতে যহাক, তততন যতা তাশের সশেই আশেন, তারা যযখাশনই োকুক 

না যকন।” [সূরা আল-মুিাোলাহ, আোত: ৭] েরং একই আোশত তততন েশলশেন ‘আরশের উপশর আশেন, আোর 

োন্দার সাশেও আশেন। যযমন, তততন েশলন: 
ۡرَض  ٱلَسَمََٰوَٰتِ  َخلَقَ  ٱََّلِي ُهوَ ﴿

َ
يَام   ِسَتةِ ِف  َوٱۡۡل

َ
ۡرِض  ِف  يَلِجُ  َما َيۡعلَمُ  ٱۡلَعۡرِش   ََعَ  ٱۡسَتَوىَٰ  ُثمَ  أ

َ
اءِ  ِمنَ  يزَنُِل  َوَما ِمۡنَها ََيُۡرجُ  َوَما ٱۡۡل  ٱلَسَما

ۡينَ  َمَعُكمۡ  َوُهوَ  فِيَها   َيۡعُرجُ  َوَما
َ
 [  ٤: احلديد] ﴾٤ بَِصير  َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱّلَلُ  ُكنُتۡم   َما أ

“তততনই আসমানসমূহ ও যমীন েে তেশন সৃতি কশরশেন, তারপর তততন ‘আরশের উপর উশেশেন। তততন িাশনন 

যমীশন যা তকেু প্রশেে কশর এেং তা যেশক যা তকেু যের হে; আর আসমান যেশক যা তকেু অেতীণব হে এেং তাশত 

যা তকেু উতিত হে। আর যতামরা যযখাশনই োক না যকন, তততন যতামাশের সাশেই আশেন। আর যতামরা যা কর, 

আল্লাহ তার সমযক দ্রিা”। [সূরা আল-হােীে, আোত: ৪]  

আল্লাহ োন্দার সাশে আশেন অেব এ নে যয, তততন মখলুশকর সাশে তমতলত, েরং তার অেব তততন জ্ঞান ও ইলশমর 

দ্বারা োন্দার সাশে আশেন, তততন ‘আরশের উপশর রশেশেন, তকন্তু োন্দার যকাশনা আমল তার তনকট যগাপন নে। 

আর তততন যয েশলশেন: 
ۡقَرُب  َوََنۡنُ ﴿

َ
 [  ٠١: ق] ﴾١٦ ٱلَۡورِيدِ  َحۡبلِ  ِمنۡ  إََِلۡهِ  أ

“আর আমরা তার গলার ধ্মনী হশতও অতধ্ক কাশে”। [সূরা কাি, আোত: ১৬] অতধ্কাংে মুিাসতসর এ আোত 

প্রসশে েশলশেন: এখাশন উশেেয তিতরেতাশের সাশে আল্লাহর ননকটয, যারা োন্দার আমল সংরক্ষ্শণর োতেশে 

তনশোতিত। আর যারা েশলশেন, এখাশন উশেেয োন্দার সাশে আল্লাহর ননকটয, তারা এর েযাখযা তেশেশেন আল্লাহর 

ইলম ও জ্ঞান, অেবাৎ আল্লাহ ইলম ও জ্ঞান দ্বারা োন্দার ননকশটয আশেন। যযমন, ‘আল্লাহ োন্দার সাশে আশেন’ 

অশেবর যক্ষ্শে েলা হশেশে। এটাই আহশল সুন্নত ওোল িামা‘আশতর অতভমত। তারা তেশ্বাস কশরন আল্লাহ 

‘আরশের উপর আশেন (োস্ততেকই), অনুরূপ তততন োন্দার সাশেও আশেন (জ্ঞাশন)। তারা তেশ্বাস কশর যয 

মখলুশকর সাশে একাকার তকংো মখলুশকর মাশে তেতলন হওো যেশক আল্লাহ পতেে। যারা আল্লাহর তসিাতশক 

অস্বীকার কশর, যযমন িাহতমো ও তাশের অনুসারীগণ আল্লাহর ‘আরশে উো ও মখলুশকর উপর উশর্ধ্ব তাাঁর 

অেস্থানশক অস্বীকার কশর। তারা েশল: আল্লাহ সেবে তেরািমান। আল্লাহ তাশেরশক তহোশেত করুন। 

সূে:  اإلسالم سؤال وجوابموقع  
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