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Wstęp

Książeczka „Imiona Allaha” to kolejne wydawnictwo religijne przygo-
towane przez zespół redakcyjny przy Najwyższym Kolegium Muzuł-
mańskim MZR w RP. Publikacja jest tłumaczeniem wykładu szejcha 
Muhammada ibn al-Utajmina o znaczeniu dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu imion Allaha. Powstała, aby wesprzeć czytelnika w zrozumieniu 
ich i zapamiętaniu. Mamy nadzieję, że dzięki polskiemu przekładowi 
wszystkie zainteresowane osoby będą mogły pogłębić swoją wiedzę re-
ligijną. 
Książeczka ta dołącza do wcześniejszych wydawnictw poświęconych 
islamowi – historii, tradycji, praktyce religijnej i jest dostępna również 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki Muzułmań-
skiej, www.bibliotekamuzulamanska.pl.
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O autorze 

Szejch Muhammad ibn al-Utajmin był uczonym, prawoznawcą i mu-
ftim. Urodził się w roku 1929 w Arabii Saudyjskiej. W wieku 14 lat 
nauczył się na pamięć Koranu i pod opieką swego dziadka i innych 
wybitnych uczonych przestudiował wiele innych ksiąg. Uważany jest 
za jednego z przodujących teologów muzułmańskich XX wieku. Ponad 
50 lat ciężko pracował, aby uczyć, głosić, wykładać i prowadzić ludzi 
do wielbienia Allaha. Napisał ponad 40 książek związanych z islamem.
Zmarł w roku 2001, mając 74 lata i został pochowany w Mekce. 
Do dziś ogromna rzesza muzułmanów na świecie postępuje zgodnie 
z orzeczeniami szejcha Muhammada ibn al-Utajmina. Odegrał znaczą-
cą rolę w rozwoju zasad muzułmańskiego monoteizmu i w tłumacze-
niu zawiłych kwestii z zakresu nauk prawnych islamu. Był przykładem 
bogatego w wiedzę naukowca, wzorem rzetelności, uczciwości i odda-
nia. Niech Allah obdarzy jego duszę miłosierdziem, amin.
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Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim), powiedział:
„Allah zaiste ma 99 imion. O jedno mniej niż sto. Ktokolwiek jest w stanie je 
wymienić [nauczyć się, zapamiętać, zrozumieć i zachowywać się zgodnie z ich 
przykazami], pójdzie do nieba” (Muslim).

Allah: Ibn al-Kajjim powiedział o imieniu Allah, że: „[…] zawiera w sobie 
wszystkie idealne imiona i doniosłe atrybuty. Odnosi się ono do Jego boskości, 
która zarówno afi rmuje wszystkie Jego cechy boskości, jak i neguje wszelkie 
cechy odwrotne do boskości. Atrybuty świętości są cechami doskonałości – 
oznaczają, że Allah nie jest podobny do żadnego ze Swoich stworzeń oraz nie 
posiada jakiejkolwiek skazy lub niedoskonałości”.
A jeśli wziąć pod uwagę konkretne zalety znaczenia imienia Allaha, to najbar-
dziej wtajemniczony w kwestię stworzenia, Prorok Muhammad (pokój i bło-
gosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: „Nie jestem w stanie nachwalić Cię 
tyle, ile zasługujesz. Jesteś taki, jakbyś się sam chwalił” (Muslim).
Ibn al-Kajjim powiedział: „Jak zatem wymienić wyjątkowe cechy imienia Tego, 
który, bez ograniczeń, posiada każdy element ideału, i gdy każda pochwała 
i wyróżnienie, każda laudacja i wywyższenie, cały splendor, doskonałość, cała 
chwała, piękno, wszelkie dobro i dostojeństwo, wszelka szczodrość, wspania-
łość i dobroć są dla Niego i od Niego”.
Zatem imię Allaha nie pada w kontekście niewielkiej ilości czegoś, chyba że 
miałoby tę ilość zwiększyć. Nie jest wypowiadane w stanie przerażenia, chy-
ba że ten stan miałoby usunąć; nie używa się go w nieszczęściu, o ile go nie 
zmniejszy. Nie wypowiada się go ani w stanie lęku, ani zaniepokojenia, chyba 
że miałoby przynieść ulgę; ani też w stanie trudności, chyba że ją rozwiązuje. 
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Żadna słaba osoba nie używa Jego imienia, chyba że miałoby to dać jej siłę; 
nikt w stanie upokorzenia, chyba że przywróci to mu godność; nikt w stanie 
biedy, chyba że go to wzbogaci; ani też nikt, kto czuje się opuszczony lub nie-
spokojny, chyba że miałoby to sprawić, że poczuje się lepiej. Imię to nie jest 
wspominane przez osobę, która jest pokonana, chyba że miałoby to dać jej 
pomoc i zwycięstwo; nie używa go ten, kto jest w trudnej sytuacji, chyba że 
ta trudność zostanie dzięki temu przezwyciężona. Uciekinier nie powołuje się 
na nie, chyba że pomoże mu się znaleźć ucieczkę. Jest to zatem imię, które 
pozwala usunąć niepokój, przywołać lawinę błogosławieństw, odpowiedzieć na 
błagania, naprawić pomyłki, odsunąć grzechy, a dobrym uczynkom wejść na 
pierwszy plan. Jest to imię, którym ziemia i niebiosa zostały stworzone, obja-
wione księgi przesłane na dół i którym Posłańcy zostali zesłani. Tym imieniem 
zostały ustanowione prawa, a dzięki nim powstały przepisowe kary. Za pomo-
cą tego imienia, stworzenia zostają podzielone na szczęśliwe i nieszczęśliwe, 
powstaje dzień prawdziwy i niesamowity, zostaje ustawiona szala sprawiedli-
wości, postawiony most, stworzony raj i ogień. Dzięki niemu Pan całego stwo-
rzenia jest wielbiony i chwalony. Dla dobra imienia zostali wysłani Posłańcy, 
o nie padnie pytanie w grobie i dla niego nastąpi zmartwychwstanie. Wszelki 
spór jest o nie, wyrok należy do niego, sojusz i wrogość są dla niego, a poprzez 
nie ci, którzy je znają i podążają za jego prawami, będą szczęśliwi. Poprzez nie 
ci, którzy podchodzą do niego w sposób ignorancki i omijają jego prawa, będą 
nieszczęśnikami. Taki jest powód stworzenia i sterowania i poprzez nie, stwo-
rzenia powstają i istnieją, a do Niego docierają na koniec. Zatem stworzenie 
powstaje poprzez imię Allaha, powraca do Jego imienia i dzięki niemu istnieje. 
Dlatego też w samym stworzeniu nie ma nic – ono bez sterowania, bez nagra-
dzania i karania, jedynie zaczyna się i kończy. To On je tworzy i jest powodem 
tworzenia. A na koniec Ibn al-Kajjim przytacza ajat: 
Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Niech Ci będzie chwała! Uchroń 
nas od kary ognia! (sura al-Imran, Rodzina Imrana, 3:191).
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77

Allah
W skrócie, imię Allah odnosi się do Tego, który jest szczerze 
czczony oraz wielbiony i na to zasługuje. Za Jego doskonałe 
atrybuty boskości, winien być miłowany całym sercem.

Al-Ahad
Jedyny – Ten, który jest wyjątkowy i tylko jeden w każdym 
elemencie. Jest sam w Swojej jedności, w Sobie i w Swoich 
atrybutach oraz sam w Swojej boskości.

Al-Ala
Najwyższy – Ten, który jest ponad wszystkim, posiada moc 
i kontrolę nad całością. Jest wyniesiony ponad wszelkie braki 
i niedostatki.

Al-Akram
Hojny – Ten, któremu nikt nie dorównuje w Jego nieograni-
czonej szczodrości.

Al-Ilah
Bóg – Ten, który Sam w sobie zasługuje na wielbienie.

Al-Ałłal
Pierwszy – Ten, który istniał, zanim wszystko inne powstało. 
Ten, który nie ma początku.
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Al-Achir
Ostatni – Ten, który będzie istniał, nawet wtedy, kiedy wszyst-
ko inne przestanie. Ten, który nie ma końca.

Az-Zahir
Najwyższy – Ten, nad którym nie ma już nic wyżej. On jest 
ponad wszystkim i to wszystko obejmuje Swoją wiedzą.

Al-Batin
Wewnętrzny, Ukryty – Ten, który posiada i zna nawet naj-
głębsze tajemnice wszystkiego.

Al-Bari
Twórca – Ten, który Swoją mocą rozpoczął, wykreował i wy-
modelował istoty w ich niepowtarzalnych formach, nie mając 
uprzednio istniejącego przykładu do naśladowania. Ten, który 
w łonach stworzył i ukształtował dusze.

Al-Barr
Dobry – Ten, który traktuje stworzenia w sposób doskonały, de-
likatny i w ten sposób zawsze się z nimi obchodzi. Ten, który dla 
ich dobra koryguje kierunek, w jakim toczą się ich sprawy.

Al-Basir
Wszystko Widzący – Ten, który widzi wszystko i nic nigdy 
nie jest w stanie się przed Nim skryć.
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At-Tałłab
Przebaczający – Ten, który naprowadza Swoje sługi w kie-
runku pokuty, przyjmuje ich skruchę za każdym razem i na-
gradza ich za nią.
 

Al-Dżabbar
Niepokonany – Ten, którego mocy wszystkie stworzenia się 
poddają. Jest wyniesiony ponad wszystko, skąd naprawia 
sprawy Swoich stworzeń oraz pomaga zarówno słabym, jak 
i tym ze złamanymi sercami.

Al-Chafiz
Stróż – Ten, który w pojedynkę pilnuje i chroni niebiosa i zie-
mię oraz to wszystko, co w sobie zawierają. Ten, który osłania 
Swoje sługi od destrukcji i zła.

Al-Chasib
Oceniający – Ten, który jest świadomy wszystkich czynów 
Swoich stworzeń i gdy nadejdzie właściwy czas, rozliczy je 
z nich. Ten, który sługom wystarcza i ich ochrania.

Al-Chafiz
Chroniący – Ten, który ochrania Swoje sługi przed krzywdą 
i nieomylnie zachowuje wszelkie czyny, jakich Jego słudzy do-
konali, nie tracąc żadnego z nich. Strzeże i ochrania Swoje ko-
chane sługi przed grzechem i poddaniem się Szatanowi.



1010

Al-Hafi
Łaskawy – Ten, który jest życzliwy względem Swych sług 
i zawsze reaguje na ich prośby i błagania.

Al-Hakk
Prawdziwy – Ten, który jest prawdziwy i którego istnienie jest 
niepodważalne. Jest pewny samego Siebie, Swoich atrybutów, 
Swoich opinii i czynów.

Al-Mubin
Jasny i Wyraźny – Ten, którego zarówno panowanie jako Bóg 
jedyny, jak i prawo do tego, by być czczonym i wielbionym są 
jasne i oczywiste.

Al-Hakim
Mądry – Ten, który okazuje Swoją pełną mądrość we wszyst-
kim, czym zarządza, co ogłasza i co czyni. Nie ma miejsca na 
braki, czy błędy w tym, co ustanawia, mówi i robi.

Al-Halim
Wyrozumiały – Ten, który zamiast od razu karać Swoje sługi 
za grzechy, wymigiwanie się i brak wiary, daje im szansę na 
odpokutowanie.  

Al-Hamid
Godny chwały – Ten, który jest wychwalany i w pełni zasłu-
guje na pochwałę samego Siebie, Swoich idealnych imion, 
Swoich atrybutów i Swoich doskonałych czynów.
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Al-Hajj
Wiecznie żywy – Ten, który żyje wiecznie – zawsze jest, bez 
początku i końca. Ze wspaniałym, niekończącym się życiem, 
nigdy nie umiera ani nie odchodzi.

Al-Kajjum
Samoistny – Ten, który utrzymuje przy życiu wszystko, co ist-
nieje. Sam nie potrzebuje niczego, a wszystko to, co żyje, jest 
od Niego całkowicie uzależnione. 

Al-Chabir  
Świadomy – Ten, który ma najpełniejszą wiedzę o wszystkim, 
co istnieje, co było i co będzie. Ten, który wie, co przyniesie 
krzywdę, a co korzyść, gdyż tylko on zna prawdziwy stan oraz 
konsekwencje wszystkiego.

Al-Chalik
Stwórca – Ten, który stworzył wszystko, nawet gdy nic jeszcze 
nie istniało. Ten, który zawsze miał atrybuty stworzyciela, na-
wet wtedy, kiedy jeszcze żadnego stworzenia nie było. 

Al-Challak
Stworzyciel – Ten, który bez problemu jest w stanie stworzyć 
wszystko. 

Ar-Rauf
Dobrotliwy – Ten, który jest łaskawy i litościwy względem 
Swoich sług. 



1212

Ar-Rahman
Miłosierny – Ten, który wśród Swoich atrybutów posiada mi-
łosierdzie, odznacza się ogromnym i niczym nieograniczonym 
współczuciem1. 

Ar-Rahim
Litościwy – Ten, który posiada litość i łaskę wobec Swojego 
stworzenia.

Ar-Razzak
Zaopatrujący – Ten, który całość Swojego stworzenia szczo-
drze zaopatruje we wszystko, czego ono potrzebuje. Dostarcza 
również przydatną wiedzę i wiarę skierowaną do serc Jego po-
słusznych sług2.

Ar-Rakib
Czujny – Ten, któremu nic nigdy nie umknie, który jest świa-
domy wszystkich czynów i wszelkich myśli, jakie kryją się 
w sercach Jego stworzenia. 

1 Różnica pomiędzy ar-Rahman i ar-Rahim polega na tym, że ar-Rahman odnosi się 
do samego Allaha – iż On Sam posiada ogromne miłosierdzie, natomiast ar-Rahim 
odnosi się do łaski, którą obdarza Swoje stworzenia poprzez Swoje czyny.
2 Odnosząc się do zaopatrzenia, to dzieli się ono na ogólne i szczególne. Ogólne jest 
dla całości stworzenia – On dostarcza to, czego całość stworzenia potrzebuje pod ką-
tem zaopatrzenia i utrzymania. Szczególne zaopatrzenie dostarcza On swoim uko-
chanym sługom. Obejmuje ono zarówno zaopatrzenie ogólne opisane przed chwi-
lą, jak i szczególne, które jest zaopatrzeniem wyjątkowym: w dobroczynną wiedzę 
i wiarę, dającą utrzymanie dla serc Jego wierzących sług.
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As-Salam
Pokój – Ten, który jest wolny od wszelkich braków, czy skaz, 
ponieważ jest ideałem Sam w Sobie, w Swoich atrybutach 
i czynach. Zapewnia bezpieczeństwo od kary tym ze Swoich 
stworzeń, które na karę nie zasługują oraz gwarantuje bezpie-
czeństwo od Jego opresji i ucisku.

As-Sami
Wszystko Słyszący – Ten, który pośród Swoich atrybutów po-
siada doskonały słuch – słyszy wszystko wśród Swojego stwo-
rzenia – nawet to, co jest najcichsze i najbardziej skryte.

Asz-Szakir
Doceniający – Ten, który nagradza mały czyn wielkim wyróżnie-
niem, zgodnie z wytłumaczeniem zawartym w tefsirach [ogólnych 
komentarzach koranicznych] napisanych przez At-Tabariego 
i Ibn Kasira.

Asz-Szakur
Wdzięczny – Ten, który hojnie nagradza i mnoży dary dla 
Swoich oddanych sług za ich czyny. Czyny, którymi On Sam 
ich wyróżnił i obdarzył. Ten, który nie dopuszcza do tego, aby 
ich uczynki przepadły.

Asz-Szahid
Świadek – Ten, który jest świadkiem wszystkiego – tego, 
co jest widoczne i tego, co jest ukryte.
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As-Samad
Samowystarczalny – Pan i Władca, który posiada pełną kon-
trolę. To na Nim opiera się całość Jego stworzenia, że zaspokoi 
ich potrzeby, gdyż jest doskonały Sam w Sobie, doskonałe są 
również Jego imiona, atrybuty i czyny. Ten, który jest i nigdy 
nie odchodzi. Ten, który nie je, nie pije – jest wolny od potrzeb.

  
Al-Alim
Wszechwiedzący – Ten, który wie wszystko – to, co jest ukry-
te i to, co jest widoczne – czyste i jasne. 

Al-Afu
Wymazujący grzechy – Ten, który odpuszcza grzechy Swoich 
sług oraz karę dla nich. Ten, który wybacza Swoim niewolni-
kom, ażeby nie musieli cierpieć przez konsekwencje swoich 
grzechów, jeśli za nie odpokutują.

Al-Azim
Nieskończony – Ten, który jest niezrównany w Swojej wielko-
ści. Jako jedyny jest obdarzany przez Swoje stworzenie podzi-
wem i czcią za Swoją wielkość (w każdym tego słowa znacze-
niu) i jest to w pełni zasłużone.

Al-Aziz
Wszechmocny – Ten, który jest wszechmogący, którego nic nie 
jest w stanie pokonać. Jest potężny w Swej zemście, gdy karze 
Swoich wrogów. Jest najsilniejszy i potrafi  pokonać wszystko. 
To każdy ustępuje przed Jego siłą – On nie potrzebuje nikogo. 
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Al-Haffar
Wybaczający – Ten, który zawsze przebacza grzechy Swo-
ich sług, za każdym razem, gdy za nie odpokutują; chowa ich 
grzechy, aniżeli je eksponuje. 

Al-Alim
Wszechwiedzący. Tu zacytujemy długie powiedzenie imama 
Ahmeda ibn Hanbala z książki „Ar-Radd alal-Jahmiyyah”: 
„On jest jedynym, który zna wszystko na przestrzeni siedmiu 
niebios i siedmiu ziem oraz to, co w przestrzeni, jaka może 
być pomiędzy nimi, jak i poniżej ziemi lub w głębi oceanów. 
On wie, gdzie rośnie każdy włos, gdzie jest każde drzewo, 
wie, gdzie spada każdy liść, zna liczbę kamieni, jakie istnie-
ją, liczbę ziaren piasku, ilość gleby, wagę gór, każdą czynność 
Swoich sług (i ślady, które po sobie zostawiają), zna ich mowę 
i każdy oddech, jaki wezmą. On wie wszystko – nic nie jest dla 
niego tajemnicą, gdy jest na tronie nad siedmioma niebami. 
On jest tym idealnym, tym najwyższym. Wie wszystko to, co 
było, co jest i co będzie, zanim się wydarzy oraz zna prawdziwą 
i ukrytą rzeczywistość wszystkiego. Wie wszystko to, co się nie 
wydarzy, oraz jak by to wyglądało, gdyby wydarzyć się miało. 
On zawsze był tym Wszechwiedzącym, doskonałym w Swojej 
wiedzy”. 

Al-Ali
Najwyższy – Ten, który jest wywyższony poprzez Swoje atry-
buty i wielkość – wysoko ponad tym, co mówią winowajcy. 
Wstąpiwszy na tron, jest Sobą ponad stworzeniem. Panuje nad 
stworzeniem, które powołał do życia Swoją mocą.
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Al-Hafur
Przebaczający wszystko – Ten, który zataja grzechy Swoich 
sług do tego stopnia, że przestają być widoczne dla innych. 
Przebacza im, aby nie musiał ich za te grzechy karać.

Al-Fattah
Otwierający – sędzia, który rozsądza pomiędzy Swoimi słu-
gami zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Dzięki swojemu 
prawodawstwu i dekretom nigdy nie jest niesprawiedliwy. 
Otwiera bramy miłosierdzia i zaopatrzenia oraz wszystkiego 
innego, co jest bliskie Jego sługom. Otwiera ich oczy i serca, 
aby mogli zobaczyć prawdę. Wspiera w zwycięstwie i nagradza 
nim Swoje wierzące sługi. Odróżnia prawdę od fałszu. 

Al-Hani
Samowystarczalny – Ten, który nie potrzebuje niczego od 
Swojego stworzenia. Jest wolny od biedy i jakiejkolwiek po-
trzeby. W Jego dłoni spoczywają skarby niebios i ziemi z tego 
świata oraz życia pozagrobowego. 

Al-Kadir
Potężny – Ten, który jest w stanie zrobić wszystko, co chce. 
Nic nie jest w stanie odebrać Mu potęgi lub siły.

Al-Kahir
Niepokonany – Ten, który z niebios poskramia Swoje stworze-
nie, to Jemu wszystko się poddaje, nikt nie jest w stanie zmienić 
tego, co On postanowi, ani odejść od tego, co on zarządzi.
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Al-Kuddus
Najświętszy – Ten, który jest czysty i wyniesiony wysoko po-
nad wszelką nieczystość. To Jego wielbią wielkoduszne anioły 
– jest On wolny od jakichkolwiek przeciwieństw, rywali, mał-
żonek i dzieci. Posiada doskonałość jako Swój atrybut, jest 
uważany za wolnego od jakichkolwiek braków i niedoskona-
łości. Nie istnieje nikt o takiej samej bądź zbliżonej doskona-
łości.

Al-Kadir
Wszechmocny – Ten, który jest w stanie zrobić wszystko, nic 
nie może Go obezwładnić lub osłabić. Doskonały w Swojej 
mocy, dzięki której stworzył wszystko, co istnieje. Sprawuje 
nad tym władzę, dopełnia, daje i odbiera życie. Swoją mocą 
może przywrócić do życia Swoje sługi oraz nagrodzić je i uka-
rać. Jeśli tylko życzy Sobie czegoś, mówi „Kun” (Bądź) i to jest.

Al-Karib
Bliski – Ten, który jest blisko Swoich sług. Zbliża się do tych, 
którzy oddają Mu cześć i pragną Jego bliskości – jest blisko ich 
serc, blisko każdego, kto Mu się poddaje. Znajduje się blisko 
ludzi dzięki Swojej wiedzy i świadomości, doświadcza i obej-
muje wszystko, gdy przebywa nad Tronem.

Al-Kałii
Mocny – Ten, który jest w stanie zrobić wszystko, nic nie jest 
w stanie Go pokonać, nic nie może zignorować Jego wyroków.
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Al-Latif
Życzliwy – Ten, który jest w pełni świadomy nawet ukrytych 
szczegółów wszystkich spraw i tego, co przyniesie korzyść słu-
gom. Jest dla nich życzliwy, powodując, że to, co jest dla nich 
dobre, dociera do nich środkami, których się nie spodziewają.

Al-Mumin
Dający bezpieczeństwo – Ten, który jest prawdziwy w Swo-
ich słowach i dotrzymuje obietnic, które złożył Swoim sługom. 
Nie zawodzi ich, chroni ich na tym i na tamtym świecie, daje 
im bezpieczeństwo od Swojej kary oraz bezpieczeństwo całe-
mu Swojemu stworzeniu przed jego prześladowaniem.

Al-Mutaali
Wywyższony – Ten, który jest absolutnie wywyższony po-
nad wszystko dzięki Swojej mocy. Znajduje się ponad Swoim 
stworzeniem, będąc nad nimi, posiadając władzę nad nimi i 
poprzez podporządkowanie ich Sobie. Jedyny wysoko nad 
wszystkim, bez drugiej równej Sobie istoty, z dala od kłamstw 
i tych, którzy tworzą nieprawdy o nim Samym. Jest wolny od 
cech Swojego stworzenia.

Al-Mutakabbir
Przewyższający – Ten, który jest jedynym prawdziwie naj-
wyższym i najpotężniejszym – wyniesionym w chwale ponad 
wszystko. Gardzi i jest powyżej wszelkiego zła i opresji, jaka 
Jego sługom się przydarza. Jest też ponad tym, co Mu godne.
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Al-Matin
Silny – ten zasobny w siłę, potężny, którego moc się nie kończy, który 
nie doświadcza żadnych trudności w swoich czynach ani zmęczenia.

 
Al-Mudżib
Odpowiadający – Ten, który odpowiada na błagania tych, 
którzy do Niego wołają, gdziekolwiek są, w jakiejkolwiek sytu-
acji się znajdują i w jakiejkolwiek liczbie. Odpowiada na wo-
łania zwłaszcza tych, którzy Mu się poddają i tych, którzy są w 
skrajnej potrzebie. 

Al-Madżid
Pan wszelkiej chwały – Ten, który jest pełen czci, wychwa-
lany i chwalony, najwspanialszy, posiadający atrybuty chwa-
ły, majestatu, wielkości i splendoru – Ten, który jest większy, 
wspanialszy i bardziej wywyższony niż cokolwiek innego. Ten, 
który jest gloryfi kowany i czczony w sercach Swoich ukocha-
nych sług.

Al-Muchit
Wszechobejmujący – Ten, który wszystko obejmuje Swoją 
mocą i wiedzą i jest w stanie wszystko wyliczyć. Otacza Swoim 
miłosierdziem i podporządkowuje Sobie wszystko.

Al-Musałłir
Kształtujący – Ten, który tworzy i kształtuje Swoje stworze-
nia tak, jak tylko sobie życzy. Nadaje kształt wszystkiemu, 
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co istnieje, dając każdej stworzonej rzeczy szczególną formę 
i wygląd, które odróżniają je od wszystkich innych stworzo-
nych rzeczy.

Al-Muktadir
Decydujący o wszystkim – Ten, który ma moc absolutną, 
dla którego nie ma rzeczy niemożliwych – jest w stanie zrobić 
wszystko to, czego tylko zapragnie, bez ograniczeń.

Al-Mukit
Żywiciel – wszechmocny opiekun, który widzi wszystko i do-
starcza każdemu stworzeniu wyżywienie, którego potrzebuje.  

Al-Malik
Król – jedyny, absolutny i prawdziwy suwerenny władca, peł-
ny i doskonały w Swojej królewskości. Nie istnieje król po-
nad Niego ani w zbliżonym wymiarze (wszystko jest niepo-
równywalne do Niego i poniżej Go). Jest suwerennym władcą 
wszystkiego i jest w stanie zrobić wszystko, na co ma ochotę 
względem Jego stworzeń i nic nie jest w stanie Go powstrzy-
mać lub ograniczyć – Jego komendy są w pełni skuteczne 
w granicach Jego władzy. Król wszystkich królów.

Al-Malik
Wszechmocny Król – król, który jest w stanie w całości zrobić 
to, czego Sobie życzy – potężny władca, który stworzył wszyst-
ko i tym zarządza. Król wszystkich królów.
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Al-Maula
Opiekun – Ten, który wspiera i pomaga stworzeniom. Wspo-
maga wszystkich ogólnie, a wiernych w szczególności. Pan 
i Władca, który służy pomocą wiernym w walce z ich wrogami. 
Powoduje, że wszystko to, co może wspomóc Jego wierne słu-
gi, dotrze do nich na czas.

Al-Muhajmin
Obrońca – Ten, który jest świadkiem wszystkich czynów 
i słów Swoich stworzeń. Zesłał na ziemię Swoją księgę i jest 
świadkiem jej prawdy. Ten wiarygodny, który potwierdza 
prawdę wszystkiego, co mówi. Zawsze widzący opiekun Swo-
ich stworzeń.

An-Nasir
Pomocnik – Ten, który pomaga Swoim wiernym w walce z ich 
wrogami i daje im grunt pod nogami w konfrontacji z przeciw-
nikiem oraz wprowadza strach w serca ich nieprzyjaciół.

Al-Łachid
Jedyny – Ten, który zawsze był jeden i zawsze jeden będzie 
– sam względem siebie. Nie ma partnerki, z nikim się nie dzieli 
ani nikt nie jest Mu równy.

Al-Łaris
Spadkobierca – Ten, który istnieje zawsze i pozostaje na-
wet wtedy, gdy wszystko inne ginie. To On dziedziczy ziemię 
i wszystko na niej. Zostaje na zawsze i nigdy nie odchodzi. 
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Al-Łasi
Wszechogarniający – Ten, którego atrybuty i cechy są tak ob-
szerne, że nikt nie jest w stanie spełnić i ogarnąć pochwały, jaka 
Jemu się należy. Jest rozległy i ogromny w Swojej wspaniało-
ści, Swojej władzy i Swojej suwerenności. Obejmuje On całe 
stworzenie Swoją szczodrością, Swoim błogosławieństwem 
i olbrzymim dobrem, jakie im daje oraz Swoim miłosierdziem. 

Al-Ładud
Kochający – Ten, który kocha Swoje wierzące sługi i które 
Jego kochają. Ten, który kocha Swoich proroków i posłańców 
i ich zwolenników i jest przez nich tak mocno miłowany, że nic 
innego nie jest obdarzone takim uczuciem.

Al-Łakil
Niezawodny – Ten, na którym się polega i który dotrzymuje 
obietnicy. Wszechobejmujący opiekun, który wystarcza tym, 
którzy kładą w nim zaufanie i wiarę. Dba o sprawy Swoich 
stworzeń i dzięki Swojej doskonałej wiedzy i mocy jest w sta-
nie układać ich sprawy w najlepszy możliwy sposób.

Al-Łali
Obrońca – Ten, który pomaga, wspiera, prowadzi i udziela po-
myślności Swoim wiernym. Opiekun, Pan wszystkiego, mający 
wszystko pod Swoją kontrolą.
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Al-Łahhab
Obdarzający – Ten, który powszechnie i wiecznie daje Swoje 
nagrody, przekazując je bez ograniczeń i bez zapłaty. Ten, który 
przez wieki obdarza Swoimi darami wszystkich mieszkańców 
niebios i ziemi. Ten, który sam daruje zdrowie, dobre samo-
poczucie i siłę, nadaje kierunek, pozwala osiągnąć sukces 
i stabilność wiary Swoim wiernym.
 

Al-Dżamil
Piękny – Ten, który sam w Sobie jest piękny – w Swoich imio-
nach, atrybutach i czynach. Dzięki niemu wszystko piękne 
co istnieje, jest rezultatem i efektem Jego piękna. Jest On tak 
piękny, że kiedy ludzie w Raju Go widzą, zapominają o wszyst-
kich uciechach i rozkoszach, jakie niesie ze sobą Raj. Jest do-
skonały w Swym pięknie i nic nie jest do niego podobne. 

Al-Dżaład
Szczodry – Ten, którego szczodrość obejmuje wszystko, co 
istnieje. Daje On potrzebującym bez ograniczeń i obfi cie, na-
wet jeśli Go odrzucą i w Niego nie wierzą. Swoją szczodrością, 
przygotował w Raju Swoim wiernym sługom to, czego żadne 
oko nigdy nie widziało, żadne ucho nigdy nie słyszało i czego 
nikt nigdy nie był w stanie sobie wyobrazić.  

Al-Hakam
Sędzia – Ten, który Swoim objawieniem sądzi pomiędzy stwo-
rzeniami tego świata oraz w świecie pozaziemskim. Dzięki 
Swojej wiedzy ustanawia sprawiedliwość dla tych, którzy zo-
stali skrzywdzeni przez innych.
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Al-Chajji
Skromny – Ten, dla którego godnym pogardy jest pozostawie-
nie Swoich sług, którzy wznoszą do Niego prośby z pustymi 
rękami. Zakrywa grzechy Swoich sług i ich nie eksponuje, nie 
robi nic, co byłoby niezgodne z Jego ogromnym miłosierdziem, 
doskonałą szczodrością i wyrozumiałością – wybacza winy 
Swoich sług i je ukrywa.  

Ar-Rabb 
Pan – Ten, który dba o sprawy Swoich stworzeń i w razie po-
trzeby interweniuje, by je naprawić.  Suwerenny władca, który 
sam tworzy i nakazuje, sprawuje kontrolę nad wydarzenia-
mi i daje błogosławieństwo. Pielęgnuje jako twórca, żywiciel, 
wspiera i prowadzi.

Ar-Rafik
Łagodny – Ten, który jest delikatny względem Swoich sług, 
łagodny w Swych działaniach. Stworzył stopniowo Swoje kre-
acje zgodnie z Jego mądrością i delikatnością.

As-Subbuch 
Doskonały – Ten, który jest czczony i ogłoszony jako Ten bez 
żadnej skazy, którego anioły wielbią.

As-Sajjid
Pan i Władca – władca wszystkich stworzeń, które są jego pod-
władnymi. Pan, którego każdy żywot całkowicie potrzebuje. 
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Asz-Szafi 
Uzdrowiciel – Ten, który samodzielnie usuwa to, co powoduje 
Jego sługom cierpienie lub ból w ich sercach i ciałach. Jest w 
stanie wyleczyć każdego, kogo chce, nikt inny nie jest w stanie 
pomóc tak jak On.

At-Tajjib
Czysty – jedyny doskonały i słusznie ogłoszony jako wolny od 
wszelakich niedostatków i braków.

Al-Kahhar
Dominujący – Ten, który samodzielnie Swoją królewską wła-
dzą i mocą podporządkowuje sobie całość Swojego stworze-
nia; nic nie ma prawa dziać się bez jego pozwolenia, wszyst-
ko poddaje się Jego woli. Swoją karą poskramia najbardziej 
uporczywych i niepokornych tyranów, śmiercią sprowadza na 
kolana całość Swojej kreacji.

Al-Kabir 
Wielki – Ten, który jest potężny i wspanialszy od wszystkie-
go, co istnieje. Wszystko inne jest nieistotne w porównaniu 
do Niego. Jest większy niż to, co stworzenia są w stanie so-
bie wyobrazić, a cokolwiek one sobie wyobrażą, On i tak jest 
wspanialszy od tego.

Al-Karim 
Hojny, Godny Chwały – Ten, który powoduje całe dobro 
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i sprawia, że jest ono proste. Szczodrze obdarza wszystkich, 
nawet tych, którzy odrzucają Jego pomoc i wykorzystują ją 
jako środek do nieposłuszeństwa względem Niego. 

Al-Kabid
Powstrzymujący – Ten, który Swoją mądrością i subtelną 
życzliwością wstrzymuje zaopatrzenie i inne świadczenia skie-
rowane do Swoich sług. Ten, który zabiera dusze w momencie 
śmierci. 

Al-Basit
Rozwijający – Ten, który Swoim sługom daje bogate i rozle-
głe zaopatrzenie. Ten, który rozprowadza dusze żyjących w ich 
ciałach. 

Al-Mukaddim
Przyspieszający – Ten, który zgodnie ze Swoją mądrością 
daje pierwszeństwo temu, co kocha i czemu pierwszeństwo się 
należy pod kątem statusu i kolejności.

Al-Muachchir
Opóźniający – Ten, który opóźnia wszytko to, co sobie zaży-
czy, to co mądrość i prawość nakazuje.
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Al-Muchsin
Czyniący Dobro – Ten, którego wszystkie czynności są idealne. 

Al-Muuti
Dający – Ten, który daje każdemu, kto na to zasługuje.

Al-Mannan
Obdarzający – Ten, który jest źródłem wszelakich łask i bło-
gosławieństw, to od Niego one wychodzą i spływają na Jego 
stworzenia.

Al-Łitr 
Jeden – Ten, który nie ma partnerki ani nikogo takiego jak On 
sam. Ten, który jest Sam w Sobie jedyny, w Swoich atrybutach 
i działaniach – nie ma ani partnera, ani pomocnika.
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