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พระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ
พระนามของอัลลอฮฺทุกนามแสดงถึงคุณสมบัติที่สมบูรณของพระองค พระนามดังกลาวได
เอามาจากคุณ สมบั ติดัง กล า ว นั่น คือ พระนามของพระองค และเช น กัน นั่ น ก็ คือคุ ณ สมบัติ ข อง
พระองค ดวยเหตุนั้นพระนามของพระองคจึงเปนพระนามที่งดงาม
การรั บ รู ถึ ง พระองค อั ล ลอฮฺ พระนาม และคุ ณ สมบั ติ ข องพระองค จึ ง เป น วิ ช าความรู ที่
ประเสริฐ ยิ่งที่สุด และจําเปนที่จะตองเรียนรู
พระนามของอัลลอฮฺมีดังตอไปนี้
( اﷲอัลลอฮฺ) : คือ พระเจาที่คูควรแกการกราบไหวที่มวลมนุษยและสรรพสิ่งตางๆใหความ
จงรักภักดี กราบไหว เทิดทูนสรรเสริญ นอบนอมถอมตน และมุงขอความประสงคทั้งปวงทั้งในยาม
ทุกขยากและสุขสบายแกพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺮﺣﻤﻦอัรเราะหฺมาน) และ ( اﻟﺮﺣﻴﻢอัรเราะหีม) นั่นก็คือ พระองคเปนผูที่มี
ความเมตตาปรานีกับทุกสิ่งทุกอยาง
พระองคคือ ( اﻟﻤﻠﻚอัลมะลิกฺ) ผูซึ่งเปนมหาราชาที่ปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอยางทั้งหมด
และพระองคคือ อัลมาลิก( )اﻟﻤﺎﻟﻚคือผูที่เปนกษัตริยเหนือกษัตริยและปวงบาวทั้งมวล และพระองค
คือ  اﻟﻤﻠﻴﻚคือผูที่ดําเนินการจัดการทุกอยางที่อยูภายใตการปกครองของพระองค พระองคคือผูที่มี
อํานาจการปกครองอยูในพระหัตถ และพระองคจะใหอํานาจการปกครองแกผูใดที่พระองคทรง
ประสงค และถอดถอนอํานาจการปกครองจากใครก็ไดเชนกันตามที่พระองคทรงประสงค
พระองค คื อ ( ا ﻟﻘﺪوسอั ล กุ ด ดู ส )มหาบริ สุ ท ธิ์ นั่ น คื อ พระองค คื อ ผู ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ จ ากความ
บกพรองและความไมสมบูรณทั้งปวง และพระองคคือผูที่มีคุณสมบัติสมบูรณพรอมทุกอยาง
พระองคคือ ( اﻟﺴﻼمอัสสะลาม) คือ ผูที่ปลอดจากคุณสมบัติที่บกพรองและไมสมบูรณทั้ง
ปวง
พระองคคือ ( اﻟﻤﺆﻣﻦอัลมุอมิน) คือ ผูที่ใหความคุมครองแกมนุษยและสิ่งถูกสรางทั้งหลาย
จากการถูกกระทําอยางไมเปนธรรม และพระองคไดสรางความสงบและความปลอดภัยและพระองค
ไดป ระทานความสงบและความปลอดภั ย ดัง กลา วแก ผูที่ มีความประสงค สิ่ง นี้จ ากปวงบ า วของ
พระองค
พระองคคือ ( اﻟﻤﻬﻴﻤﻦอัลมุฮัยมิน) คือ ผูที่เปนพยานสําหรับมวลมนุษยในสิ่งที่พวกเขาได
กระทําและแสดงออกมาทั้งหมด ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรนจากพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻌﺰﻳﺰอัลอะซีซ) คือ ผูที่เดชานุภาพและอํานาจทั้งหมดเปนของพระองค
พระองคผูทรงอํานาจซึ่งไมมีอํานาจใดเทียบเสมอเหมือน ผูทรงเดชานุภาพที่ไมมีผูใดมีเดชานุภาพ
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เหนือพระองค ผูที่มีพลังอํานาจที่เขมแข็งที่มนุษยและทุกสิ่งยอมนอบนอมตอพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺠﺒﺎرอัลญับบารฺ) คือ ผูสูงสงเหนือสิ่งใดอื่นใดทั้งปวง ผูที่มีมหาอํานาจเหนือ
สิ่งเหลานั้นตามพระประสงค ผูที่มีความยิ่งใหญที่สามารถบัญชาสั่งการปวงบาวของพระองคและ
แกไขปญหาของพวกเขาเหลานั้น
พระองคคือ ( اﻟﻤﺘﻜﺒﺮอัลมุตะกับบิรฺ) คือ ผูทรงทรนงตนเหนือคุณสมบัติของปวงบาวของ
พระองคทั้งมวล โดยไมมีใครผูใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคผูทรงทรนงจากสิ่งที่ไมดีงามและ
อธรรมทั้งหลายทั้งมวล
พระองค คื อ ( اﻟﻜﺒﻴﺮอั ล กะบี รฺ ) คื อ ผู ที่ ยิ่ ง ใหญ เ หนื อ ทุ ก สิ่ ง และทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่
นอกเหนือจากพระองคเปนผูที่เล็ก และสําหรับพระองคคือผูครองครองความยิ่งใหญในชั้นฟาและ
แผนดิน
พระองคคือ ( اﻟﺨﺎﻟﻖอัลคอลิกฺ) คือ ผูคิดประดิษฐสิ่งถูกสรางทั้งหลายโดยไมมีแบบลอก
เลียนมากอน
พระองคคือ ( اﻟﺨﻼقอัลคอลลากฺ) คือ ผูที่คิดประดิษฐและสรางสิ่งตางๆโดยความสามารถ
ของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺒﺎرئอัลบาริอฺ) คือ ผูที่สรางสรรคสิ่งตางๆทุกอยาง พระองคไดสรางสรรคทกุ
อยางดวยเดชานุภาพของพระองคเอง และพระองคไดใหสิ่งถูกสรางเหลานั้นมีความแตกตางกัน และ
ไดทําใหสิ่งเหลานั้นมีอิสระ
พระองคคือ ( اﻟﻤﺼﻮرอัลมุเศาวิรฺ) คือ ผูที่ใหบังเกิดสิ่งถูกสรางทั้งหลายในรูปลักษณที่
หลากหลายแตกตางกัน มีทั้งที่รูปลักษณยาวและสั้น สูงและต่ํา ใหญและเล็ก เปนตน
พระองคคือ ( اﻟﻮهﺎبอัลวัฮฮาบ) คือ ผูที่มากดวยการใหในนิอฺมะฮฺ(ปจจัยและคุณคาตางๆ)
และสิ่งตางๆสม่ําเสมอ
พระองคคือ ( اﻟﺮزاقอัรฺรอซซากฺ) คือ ผูที่ใหริซกีและปจจัยยังชีพตางๆแกบาวของพระองค
อยางมากมาย
พระองคคือ ( اﻟﺮازقอัรฺรอซิก) คือ ผูที่ทําริซกีและปจจัยยังชีพตางๆขึ้นมา และแจกจาย
ใหแกบาวของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻐﻔﻮر اﻟﻐﻔﺎرอัลเฆาะฟูรฺ อัลฆอฟฟารฺ) คือ ผูที่มากดวยการใหความอภัย
โทษ และมากดวยการใหอภัย
พระองคคือ ( اﻟﻐﺎﻓﺮอัลฆอฟรฺ) คือ ผูที่ลบลางบาปตางๆของบาวของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻘﺎهﺮอัลกอฮิรฺ) คือ ผูสูงสง ผูที่อยูเหนือบาวทั้งปวงซึ่งยอมนอบนอมถอมตน
สํานึกและใครครวญ และพระองคคือผูที่เหลาผูอหังการและมีอํานาจทั้งหลายยอมลดตัวต่ําลงตอ
พระองค
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พระองคคือ ( اﻟﻘﻬﺎرอัลเกาะฮฺฮารฺ) คือ ผูมีอํานาจและสั่งการเหนือบาวของพระองคทั้งปวง
ในสิ่งที่พระองคตองการ
พระองคคือ ( اﻟﻔﺘﺎحอัลฟตตาหฺ) คือ ผูที่ตัดสินระหวางบาวของพระองคดวยความถูกตอง
และเปนธรรม พระองคคือผูที่เปดประตูแหงความเมตตา ริซกีและปจจัยยังชีพตางๆ พระองคคือผู
ชวยเหลือแกบาวของพระองคที่เปนผูศรัทธา และพระองคผูเดียวเทานั้นที่รอบรูเรื่องคลังแหงสิ่งเรน
ลับตางๆทั้งปวง
พระองคคือ ( اﻟﻌﻠﻴﻢอัลอะลีม) คือ ผูที่ไมมีสิ่งใดซอนเรนจากความรอบรูของพระองค ผูที่รูสิ่ง
ที่เปนความลับและไมเปดเผย รูถึงสิ่งที่เปดเผยและไมซอนเรน รูถึงคําพูดและการกระทําทุกอยาง
และรูถึงสิ่งที่ไมเปนที่ประจักษและเห็นชัดเจนในสายตาของผูคน พระองคคือผูรอบรูในสิ่งเรนลับทุก
อยาง
พระองคคือ ( اﻟﻤﺠﻴﺪอัลมะญีด) คือ ผูที่มีเกียรติในการกระทําทุกอยาง ผูที่สิ่งถูกสราง
ทั้งหลายตางพากันใหเกียรติในความยิ่งใหญของพระองค และพระองคคือผูที่ไดการยกยองอยาง
มหาศาลในเกียรติ ความยิ่งใหญ และความดีทั้งหลายของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺮبอัรฺรอบฺบุ) คือ ผูที่ครอบครอง บริหารจัดการและดูแล ผูที่เปนพระเจา
เหนือพระเจาทั้งปวง ผูที่เปนผูบริหารเหนือผูมีอํานาจบริหารจัดการทั้งปวง ผูที่มีกรรมสิทธิ์เหนือสิ่งถูก
สรางทั้งปวง ผูที่ปกครองเลี้ยงดูปวงบาวทั้งหลาย และพระองคคือผูที่จัดการดูแลการงานทุกอยางของ
พวกเขาทั้งในโลกนี้และในวันอาคิเราะฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการกราบไหวอีกแลวนอกจาก
พระองค และไมมีพระเจาที่เปนผูปกครอง ผูมีอํานาจบริหารจัดการทุกอยางนอกจากพระองคเทานั้น
พระองคคือ ( اﻟﻌﻈﻴﻢอัลอะซีม ) คือ ผูที่ครอบครองความยิ่งใหญในอํานาจและการปกครอง
ทั้งปวง
พระองคคือ ( اﻟﻮاﺳﻊอัลวาสิอฺ ) คือ ผูที่มีความเมตตากรุณาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ผูที่
ใหริซกีและปจจัยยังชีพตางๆแกมนุษยและสิ่งถูกสรางทั้งปวงอยางกวางขวาง ผูที่มีความยิ่งใหญ
การปกครองและอํานาจ ความประเสริฐและความดีตางๆอยางมากมายมหาศาล
พระองคคือ ( اﻟﻜﺮﻳﻢอัลกะรีม ) คือ ผูที่มีอานุภาพมหาศาล ผูที่มีความดีมากมายตลอดกาล
ผูที่ปราศจากขอดอยและคุณสมบัติที่ไมสมบูรณทั้งปวง และพระองคคือ  اﻷآﺮمคือผูที่ทุกสิ่งทุก
อยางไดรับความดีและพรอันประเสริฐจากพระองค
พระองค คือ ( اﻟﻮدودอัลวะดูด ) คือ ผูที่รักผูที่เชื่อฟงและเคารพภักดีพระองค พระองคให
การสรรเสริญแกพวกเขา และพระองคทําดีแกพวกเขาและคนอื่นๆ
พระองคคือ ( اﻟﻤﻘﻴﺖอัลมุกีต : ผูมีอํานาจ ) คือผูรักษาทุกสิ่งทุกอยาง ผูจัดการทุกสิ่งทุก
อยาง และผูประทานปจจัยยังชีพและสิ่งตางๆแกมนุษยและสิ่งถูกสรางทั้งหลาย
พระองคคือ ( اﻟﺸﻜﻮرอัชชะกูรฺ ) คือ ผูที่ใหผลบุญเปนทบทวีคูณ และเปนผูลบลางบาปและ
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มลทินใหหมดไป
พระองคคือ ( اﻟﺸﺎآﺮอัชชากิรฺ) คือ ผูที่ขอบคุณแกการเคารพภักดีอยางงายดาย แลวเปน
ผูใหการตอบแทนในความดีอยางมากมาย และเปนผูใหนิอฺมะฮฺและปจจัยยังชีพตางๆอันมากมาย
และพระองคทรงพอใจในการสํานึกบุญคุณ
พระองคคือ ( اﻟﻠﻄﻴﻒอัลละฏีฟ) คือ ผูที่ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรนจากพระองค ผูที่คอยทําดีกับ
บาวของพระองคดวยความออนโยนโดยที่บาวของพระองคไมรูตัว ความออนโยนของพระองคที่มีตอ
บาวโดยที่ไมสามารถมองเห็นดวยดวงตา
พระองคคือ ( اﻟﺤﻠﻴﻢอัลหะลีม) คือ ผูที่ไมเอาบาปและความผิดทั้งหมดของบาวมาเปนเครือ่ ง
ตัดสินในลงโทษพวกเขา หากแตพระองคใหโอกาสพวกเขาในการขออภัยโทษจากพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺨﺒﻴﺮอัลเคาะบีรฺ) คือ ผูที่ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรนจากพระองคในเรื่องเกี่ยวกับ
บาวของพระองค ทั้งการเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่ง การพูดและเงียบ แมจะเล็กหรือใหญก็ตาม
พระองคคือ ( اﻟﺤﻔﻴﻆอัลหะฟซ) คือ ผูที่รอบรูในสิ่งที่พระองคไดสรางมันขึ้นมา และความรู
ของพระองคครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง และพระองคคือ ( اﻟﺤﺎﻓﻆอัลหาฟซ) คือผูที่จดจําการกระทํา
ของปวงบาวทุกอยาง และพระองคชวยปองกันผูที่พระองคทรงรักไมใหประสบกับการกระทําในสิ่งที่
เปนบาปและสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย
พระองคคือ ( اﻟﺮﻗﻴﺐอัรเราะกีบ) คือ ผูที่เฝามองการกระทําและการเคลื่อนไหวของบาวทุก
อยาง และพระองคคือ ( اﻟﺤﺎﻓﻆอัลหาฟซ) คือ ผูที่ไมมีวันหายจากหรือลืมในสิ่งที่พระองคทรงรักษา
และจํา
พระองคคือ ( اﻟﺴﻤﻴﻊอัสสะมีอฺ) คือ ผูที่ไดยินแสเสียงทุกอยาง การไดยินของพระองค
ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีการสับสนใดๆในการไดยินไดฟงแสเสียงตางๆแมวาภาษาพูดและ
สําเนียงที่แตกตางกัน เสมอเทาเทียมกันในสิ่งที่เปนความลับและสิ่งที่เปดเผย สิ่งที่ใกลและไกล
พระองคคือ ( اﻟﺒﺼﻴﺮอัลบะศีรฺ) คือ ผูที่เห็นทุกสิ่งทุกอยาง ผูที่รอบรูในความตองการและ
การงานของปวงบาวทุกคน และพระองครอบรูวาใครควรไดรับทางสวาง และใครควรไดรับการหลง
ทาง และไมมีสิ่งใดที่หลบซอนจากพระองค และไมมีสิ่งใดหนีหายไปจากพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻌﻠﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎلอัลอะลียยุ อัลอะอฺลา อัลมุตะอาล) คือ ผูสูงสง ผูที่ทุก
สิ่งอยูภายใตอํานาจและการปกครองของพระองค พระองคคือผูยิ่งใหญที่ไมมีใครและสิ่งใดยิ่งใหญ
ไปกวาพระองค ผูที่สูงสงที่ไมมีใครและสิ่งใดที่สูงสงไปยิ่งกวาระองค ผูเปนใหญที่ไมมีใครจะเปนใหญ
กวาพระองคอีกแลว
พระองคคือ ( اﻟﺤﻜﻴﻢอัลหะกีม) คือ ผูที่จัดวางทุกสิ่งในที่ที่สมควรอยูและเหมาะสมที่สุด
สําหรับมันดวยความรอบรูและความยุติธรรมของพระองค พระองคผูซึ่งรอบรูละเอียดถี่ถวนในทุก
คําพูดและการกระทํา พระองคคือ ( اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﺎآﻢอัลหะกัม อัลหากิม) คือผูที่คําชี้ขาดขึ้นตรงตอ
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พระองค พระองคไมลําเอียงไมใสรายและไมตัดสินดวยความอยุติธรรม
พระองคคือ ( اﻟﻘﻴﻮمอัลก็อยยูม) คือ ผูที่มีชีวิต ผูที่ทําอะไรดวยพระองคเองโดยไมตองพึ่งพา
ใครและสิ่ งใดเลย และพระองคเปนผูใหผูอื่นมีชีวิตและใหผูอื่นสามารถทําอะไรได พระองคเปน
ผูบริหารจัดการสิ่งถูกสรางทั้งหลายดวยพระองคเอง โดยที่ความงวงและการนอนไมมาเยื่องกราย
พระองค
พระองคคือ ( اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪอัลวาหิดุ อัลอะหัด) คือ ผูที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณทุกอยางเปน
หนึ่งเดียว ไมมีผูใดรวมในคุณสมบัติดังกลาวแมแตผูเดียวนอกจากพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺤﻲอัลหัยย) คือ ผูที่มีชีวิตอยู ผูที่ความตายและความพินาศไมสามารถเยื่อง
กรายเขามาได
พระองคคือ ( اﻟﺤﺎﺳـﺐ اﻟﺤﺴـﻴﺐอัลหาสิบ อัลหะสีบ) คือ ผูที่ใหทุกอยางแกบาวของ
พระองค ไมมีผูใดเลยที่ไมตองพึ่งพระองค ผูที่คิดคํานวณสําหรับพวกเขา
พระองคคือ ( اﻟﺸﻬﻴﺪอัชชะฮีด) คือ ผูที่รับรูในทุกสิ่งทุกอยาง ความรูของพระองคครอบคลุม
ทุกอยาง พระองคเปนผูที่เห็นและรูเรื่องของบาวทั้งหมด และพระองครูและเห็นการกระทําของพวก
เขาทั้งหมดเชนกัน
พระองคคือ ( اﻟﻘﻮي اﻟﻤﺘﻴﻦอัลเกาะวียยุ อัลมะตีน) คือ ผูที่มีความเขมแข็งที่สมบูรณ ผูที่ไม
มีผูที่แข็งแรงผูใดที่เหนือพระองค ไมมีผูใดเขมแข็งเหนือพระองค พระองคคือผูที่เขมแข็งและแข็งแรงที่
ความเขมแข็งและความแข็งแรงของพระองคไมมีสิ้นสุด
พระองคคือ ( اﻟﻮﻟﻲอัลวะลีย) คือ ผูซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการในทุกสิ่ง และพระองค
คือ( اﻟﻤﻮﻟﻰอัลเมาลา) คือผูเปนที่รักและคอยใหความชวยเหลือแกปวงบาวที่ศรัทธาของพระองคทุก
คน
พระองคคือ ( اﻟﺤﻤﻴﺪอัลหะมีด) คือ ผูที่ควรแกการไดรับการสรรเสริญ การสรรเสริญในพระ
นามและคุณสมบัติของพระองค การงาน การพูดและความดีของพระองค หุกมหรือหลักการตางๆ
ของพระองคในศาสนาและหุกมหรือกฏเกณฑตางที่เกี่ยวกับสุนนะฮฺหรือลิขิตของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺼﻤﺪอัลเศาะมัด) คือ ผูที่มีความสมบูรณในการปกครอง ความยิ่งใหญ และ
ความดีของพระองค พระองคคือผูที่ทุกความตองการตอมุงไปหาพระองค
พระองคคือ อัลเกาะดีรฺ อัลกอดิรุ อัลมุกตะดิรฺ ( )اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻘﺘﺪرคือ ผูมีเดชานุภาพที่
สมบูรณ ไมมีสิ่งใดสามารถสรางความออนแอใหบังเกิดขึ้นแกพระองคได ไมมีสิ่งใดที่อยูนอกเหนือเด
ชานุภาพของพระองค พระองคคือผูที่มีอํานาจที่สมบูรณ ผูที่มีอํานาจตลอดกาลไมมีวันสิ้นสุด และมี
อํานาจครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง
พระองคคือ ( اﻟﻮآﻴﻞอัลวะกีล) คือผูที่มีหนาที่ดูแลสิ่งถูกสรางทั้งหมดทั้งมวล
พระองคคือ ( اﻟﻜﻔﻴﻞอัลกะฟล) คือ ผูที่คอยดูแลทุกสิ่งทุกอยาง ผูที่คอยดูแลทุกชีวิต ผูที่คอย
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ใหปจจัยยังชีพและสิ่งตางๆแกทุกสิ่งในสากลจักรวาลและคอยรับผิดชอบผลประโยชนของพวกเขา
พระองคคือ ( اﻟﻐﻨﻲอัลเฆาะนีย) คือผูที่ไมตองพึ่งใครจากสิ่งถูกสรางทั้งหลาย และไมมีความ
ประสงคใดๆที่ตองพึ่งพาใครทั้งสิ้น
พระองคคือ ( اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦอัลหักฺ อัลมุบีน) คือ ผูที่ไมมีความคลางแคลงใจใดๆในความมีอยู
จริง ผูที่ไมหลบซอนจากมนุษยและสิ่งถูกสรางทั้งหลาย และพระองคคือ ( اﻟﻤﺒﻴﻦอัลมุบีน) คือผูที่ได
อธิบายถึงหนทางสูความสําเร็จใหกับมนุษยและสิ่งถูกสรางทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหนา
พระองคคือ ( اﻟﻨﻮرอันนูรฺ) คือ ผูที่ใหแสงสวางแกชั้นฟาและแผนดิน และใหแสงสวางแก
จิตใจของบรรดาผูศรัทธาดวยความรูและศรัทธาตอพระองค
พระองคคือ ( ذو اﻟﺠﻼل واﻹآﺮامซู อัลญะลาลิ วัลอิกรอม) คือ ผูที่ควรแกการเกรงกลัว ผูที่
ควรแกการกลาวสรรเสริญ พระองคคือผูที่ยิ่งใหญ ผูอหังการ ผูทรงมีความเมตตากรุณาปรานีและ
ความดีลนพน
พระองคคือ ( اﻟ َﺒ ﱡﺮอัลบัรฺ ) คือ ผูที่เมตตากรุณาปรานี สงสารแกบาวของพระองค และคอย
ทําดีตอพวกเขา
พระองคคือ ( اﻟﺘﻮابอัตเตาวาบ ) คือ ผูที่ใหอภัยโทษแกผูที่ยอมรับผิดและขออภัยโทษ ผู
ที่คอยลบความผิดและบาปแกผูที่กลับเนื้อกลับตัว และพระองคเปนผูที่ทําใหมีการเตาบะหและ
พระองคจะตอบรับการเตาบะหจากบาวของพระองค
พระองคคือ ُ( اﻟﻌﻔﻮอัลอะฟุววุย ) คือ คือผูที่เปดกวางในการใหอภัยโทษ ที่เปนผลจากการ
ทําบาปของบาวของพระองคโดยเฉพาะบาวที่คอยขอความอภัยโทษและกลับเนื้อกลับใจสม่ําเสมอ
พระองคคือ ُ( اﻟﺮؤوفอัรฺรออุฟ ) คือ คือผูที่มีจิตใจออนโยน โอบออมอารี  اﻟﺮؤوفมา
จากคําวา ( اﻟﺮأﻓﺔอัรเราะฟะฮฺ) หมายถึง ความเมตตากรุณาอยางลนหลาม คือมีมากกวาคําวา
 اﻟﺮﺣﻤﺔที่แปลวา ความเมตตากรุณาเชนกัน
พระองคคือ ل
ُ ( اﻷوอัลเอาวัล ) คือ ผูที่ไมมีใครมีชีวิตอยูและเกิดขึ้นมากอนหนาพระองค
และพระองคคือ ( اﻵﺧ ُﺮอัลอาคีรฺ ) คือ ผูที่ไมมีผูใดและสิ่งใดที่ยังมีอยูหลังจากพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻈﺎهﺮอัซซอฮิรฺ ) คือ ผูที่ไมมีใครที่อยูเหนือพระองค และพระองคคือ اﻟﺒﺎﻃﻦ
(อัลบาติน ) คือ ผูที่ไมมีผูใดที่เรนลับไปกวาพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻮارثอัลวาริษ ) คือ ผูที่ยังมีชีวิตอยูหลังจากที่สิ่งถูกสรางทั้งหลายไดตาย
และมลายหายไปแลว และพระองคคือผูที่สิ่งทุกอยางไดหวงกลับไปหาพระองค และพระองคคือผูที่มี
ชีวิตอยูไมมีวันที่จะดับสิ้น
พระองคคือ ( اﻟﻤﺤﻴﻂอัลมุหีฏ) คือ ผูที่มีเดชานุภาพครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีผูใด
สามารถหลบหนีจากอํานาจของพระองค ความรอบรูของพระองคครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง และ
พระองครูถึงจํานวนของทุกสิ่งทุกอยาง
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พระองคคือ ( اﻟﻘﺮﻳﺐอัลเกาะรีบ) คือ ผูที่ใกลชิดกับทุกคน ผูที่ใกลชิดกับผูที่เชิญชวนไปสู
พระองค การเขาใกลพระองคพระองคดวยการเคารพภักดีและความดีทั้งหลาย
พระองคคือ  ( اﻟﻬﺎديอัลฮาดีย) คือ ผูที่คอยชี้ทางนําแกบาวทุกคนสูความดีทั้งปวง พระองค
คือผูที่คอยชี้ทางนําแกทุกคน และพระองคคอยอธิบายแนวทางตรงแนวทางที่ถูกตองจากแนวทางที่
หลงผิดทั้งหลายแกบาวของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺒﺪﻳﻊอัลบะดีอฺ) คือ ผูที่ไมมีใครเหมือนและพองกับพระองค และพระองคคือ
ผูที่สรางสรรคทุกสิ่งทุกอยางโดยไมมีตนแบบมากอน
พระองคคือ ( اﻟﻔﺎﻃﺮอัลฟาฏิรฺ) คือ ผูที่สรางสรรคทุกสิ่งทุกอยาง พระองคคือผูที่สรางชั้นฟา
และแผนดินที่ทั้งสองไมเคยมีมากอน
พระองคคือ ( اﻟﻜﺎﻓﻲอัลกาฟย) คือ ผูที่ใหทุกอยางแกบาวของพระองคในสิ่งที่พวกเขา
ประสงคและตองการมัน
พระองคคือ ( اﻟﻐﺎﻟﺐอัลฆอลิบ) คือ ผูที่อยูเหนือทุกสิ่งทุกอยางตลอดกาล ผูที่อยูเหนือทุก
ความตองการ ไมมีผูใดสามารรถลบลางหรือตานในสิ่งที่พระองคไดกําหนดไปแลว และไมมีผูใด
สามารถหามมิใหเกิดในสิ่งที่พระองคกระทําลงไปแลว และไมมีใครและผูใดที่คอยติดตามและตรวจ
ตราคําตัดสินของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺼﻴﺮอันนาศิรฺ อันนะศีรฺ) คือ ผูที่คอยใหความชวยเหลือแกบรรดา
รอซูลและผูตามบรรดาเราะซูลทั้งหลายดวยการใหความชนะแกพวกเขา ความชนะอยูในอุงพระหัตถ
ของพระองคแตเพียงผูเดียวโดยไมมีภาคีใดๆรวมกับพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻤﺴﺘﻌﺎنอัลมุสตะอาน) คือ ผูที่ไมมีความจําเปนในการขอความชวยเหลือ
ใดๆ หากแตพระองคคือผูที่ปวงบาวไดขอความชวยเหลือจากพระองค โดยผูที่พระองครักและโดยผูที่
เปนศัตรูกับพระองค และพระองคไดใหความชวยเหลือแกทั้งสอง
พระองคคือ ( ذو اﻟﻤﻌﺎرجซู อัลมะอาริจญ) คือ ผูที่บรรดามลาอิกะฮฺทั้งหมดและมลาอิ
กะฮฺอัลรูหฺไดขึ้นไปหาพระองค การงาน คําพูดที่ดีและความดีทุกอยางไดขึ้นตรงไปยังพระองค
พระองคคือ ( ذو اﻟﻄﱠﻮلซู อัฏเฏาล) คือ ผูที่ใหความประเสริฐ นิอฺมะฮฺและความดีทั้งหลาย
ทั้งปวงแกบาวของพระองค
พระองคคือ ( ذو اﻟﻔﻀﻞซู อัลฟฏล) คือ ผูที่ครอบครองทุกอยาง ผูที่ใหความประเสริฐแก
ปวงบางทั้งหลายดวยนิอมะหและปจจัยยังชีพตางๆมากมาย
พระองคคือ ( اﻟﺮﻓﻴﻖอัรเราะฟกฺ) คือ
ผูที่รักในความออนโยนและผูที่มีความออนโยน
พระองคคือผูที่มีความออนโยนและความเมตตากรุณาแกบาวทุกคน
พระองคคือ ( اﻟﺠﻤﻴﻞอัลญะมีล) คือ ผูที่มีความงดงามทั้งในพระองคเอง พระนาม
คุณสมบัติ และการกระทําของพระองคทั้งปวง
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พระองคคือ ( اﻟﻄﻴﺐอัฏฏอยยิบ) คือ ผูที่ปราศจากสิ่งดางพรอยและสิ่งที่ไมสมบูรณทั้งปวง
พระองคคือ ( اﻟﺸﺎﻓﻲอัชชาฟย) คือ ผูที่ทําการรักษา ผูที่ทําใหความบกพรอง ความไม
สมบูรณและอาการปวยตางๆใหหายไปแตเพียงผูเดียวโดยไมมีผูใดรวมภาคีกับพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺴﺒﻮحอัสสุบบูหฺ) คือ ผูที่บริสุทธิ์จากสิ่งดางพรอยและสิ่งที่ไมสมบูรณตางๆ
พระองค คื อ ผู ที่ ฟ ากฟ า และแผ น ดิ น และผู ที่ อ ยู ใ นชั้ น ฟ า และแผ น ดิ น ดั ง กล า วพากั น แซ ซ อ งสดุ ดี
สรรเสริญถึงความบริสุทธิ์ของพระองค ทุกสิ่งทุกอยางใหการสรรเสริญถึงความบริสุทธิ์ของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﻮﺗــﺮอัลวิตรฺ) คือ ผูที่ไมมีสิ่งใดรวมภาคีกับพระองค ไมมีผูใดคลายและ
เสมอเหมือนพระองค พระองคผูเปนคี่(หนึ่งเดียว)และพระองคทรงชอบในการงานตางๆที่เปนคี่
พระองคคือ ( اﻟﺪﻳﺎنอัดดัยยาน) คือ ผูที่คิดคํานวณในการงานของปวงบาวและตอบแทนใน
การงานของพวกเขา และพระองคคือผูที่ตัดสินระหวางพวกเขาในวันกิยามะฮฺ
พระองคคือ ( اﻟﻤﻘﺪم واﻟﻤﺆﺧﺮอัลมุก็อดดิม วัล มุอัคคิรฺ) คือ ผูที่ทําใหใครนําหนา และให
ใครรั้ ง ทา ยดว ยความประสงค ของพระองคเ ชน เดี ย วกัน และพระองคจะยกระดับใครก็ไดต ามที่
พระองคทรงประสงค และจะลดระดับใครใหลดลงก็ไดตามที่พระองคทรงประสงคเชนเดียวกัน
พระองคคือ ( اﻟﺤَـﻨﱠﺎنอัลหันนาน) คือ ผูที่เมตตากรุณาแกปวงบาว ผูที่ยกยองและใหเกียรติ
แกผูที่กระทําดีทั้งหลาย และพระองคคือผูที่ใหอภัยแกผูที่ปฏิบัติไมดีทุกอยาง
พระองคคือ ( اﻟﻤَـﻨﱠﺎنอัลมันนาน) คือ ผูที่แตมอบใหกอนที่จะขอสิ่งใด ผูที่มากดวยการให
พระองคเปนผูที่มอบความดี นิอฺมะฮฺ ริซกี และสิ่งตางๆมากมายและหลากหลายใหแกปวงบาวของ
พระองค
พระองคคือ ( اﻟﻘﺎﺑﺾอัลกอบิฎ) คือ ผูที่ยึดเอาคืนในความดีและสิ่งดีตางๆ จากผูที่พระองค
ตองการ
พระองคคือ ( اﻟﺒﺎﺳﻂอัลบาสิฏ) คือ ผูที่เผยแผความประเสริฐทั้งหลาย และผูที่ใหริซกีและ
ปจจัยยังชีพแกผูที่พระองคตองการในหมูบาวของพระองค
พระองคคือ อัลหะยีย อัสสิตตีรฺ (ﻲ اﻟﺴﱢـﺘﱢـﻴﺮ
ّ  )اﻟﺤ ِﻴคือ ผูที่ชอบผูที่มีความอายและชวย
ปกปดจากบาวของอัลลอฮฺทั้งหลาย และพระองคชวยปกปดความผิดและสิ่งไมดีหลายๆอยางแกบาว
ของพระองค
พระองคคือ ( اﻟﺴﻴﺪอัสสัยยิด) คือ ผูที่มีความดีเลิศและสมบูรณในการปกครอง ในความ
ยิ่งใหญ เดชานุภาพ และคุณสมบัติของพระองคทั้งปวง
พระองคคือ ( اﻟﻤﺤﺴﻦอัลมุหฺสิน) คือ ผูที่ใหความดีและความประเสริฐแกบาวของพระองค
ทั้งมวล
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