
99 TÊN CỦA ALLAH (TA’ALA) 

  

1- ALLAH 

Ngài là Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Bất Diệt, sự bất diệt mà mọi người mong 

muốn tìm kiếm. Ngài không sinh ra ai cũng không do ai sinh ra và không có gì 

so sánh với Ngài. 

2- Đấng Tối Cao. 

Ngài Thống Trị toàn vũ trụ  

3- Đấng Khoan Dung. 

Ngài ban ân huệ và thịnh vượng, đặc biệt ban cho những ai dùng sự thịnh vượng 

của mình làm quà tặng vào những việc thiện tốt mà Ngài đã phán, và Ngài che 

chở cho những ai có đức tin ở Đời Sau. 

4- Đấng Rộng Lượng, Đấng Từ Bi. 

Ngài là Đấng ban ân huệ và sự thịnh vượng cho mọi loài không chênh lệch, 

không phân biệt. 

5- Đấng Gìn Giữ Đức Tin, Đấng Ban Bố Bình An. 

I/Ngài ban đức tin vào tim của những nô lệ của Ngài 

II/Ngài che chở bảo vệ những ai tìm chổ ẩn náu nơi Ngài và Ngài ban sự yên 

tỉnh cho họ. 

6- Đấng Thái Bình, Nguồn An Ninh. 

A/Ngài tránh tất cả những him nguy và trở ngại cho những nô lệ của Ngài 

B/Ngài đưa lời chào mừng của Ngài cho những ai mai mắn được ở thiên đàng. 

7- Đấng Thiêng Liêng.  

Ngài không sai lầm cũng không đảng trí, Ngài có khả năng mà không có khuyết 

điểm trong bất cứ điều gì. 



8- Đấng Bắt Buộc. 

a/ Ngài có đầy quyền lực bắt buộc con người làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn. 

b/Ngài sửa chữa những gì đổ vỡ, Ngài hoàn tất những gì dỡ dang. 

9- Đấng Oai Nghiêm, Đấng Hùng Cường 

Ngài đánh bại và không bao giờ bị chinh phục. Quyền hành của Ngài Tối cao, 

xứng đáng được tôn trọng, bất so sánh, đầy quyền lực và oai nghiêm Ngài thừa 

sức củng cố y’ muốn của Ngài. 

10- Đấng Bảo vệ, Đấng Giám hộ 

Ngài trông chừng và bảo vệ tất cả muôn loài  

11- Đấng Sáng tạo  

Đấng phát triển đã tạo ra muôn loài toàn phần hoặc từng phần đều trọn vẹn 

trong chiều hướng phù hợp và hài hòa  

12- Đấng Tạo hóa  

Ngài đem cái hư vô vào hiện thực, Ngài tạo ra muôn loài theo chiêù hướng mà 

Ngài quyết định sự hiện hữu của chúng, điều kiện và những dữ kiện mà chúng 

sẽ phải trải qua. 

13- Đấng Oai nghiêm, Đấng vĩ đại nhất. 

Ngài trên tất cả, tối cao trong sự vĩ đại. Ngài cho thấy sự vĩ đại của Ngài trong 

sự tạo hóa ra mọi loài và theo tất cả mọi chiều hướng. 

14- Đấng Thống trị, Đấng Chinh phục  

Ngài thống trị tất cả muôn loài và khiến chúng làm tất cả những gì mà Ngài 

muốn. 

15- Đấng Tha thứ vĩ đại  

Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ và mãi mãi tha thứ  



16- Đấng kiểu mẫu, Đấng Tạo ra các mô hình, Đấng Hình thành, Đấng Ban bố 

các Hình dáng. 

Ngài thiết kế muôn loài rồi ban bố cho mỗi loài một hình thể đặc biệt với những 

đặc tính riêng cho chúng. 

17- Đấng Bắt đầu, Đấng Phán Xét. 

Ngài giãi quyết tất cả các vấn đề và loại bỏ những trở ngại. 

Đấng Thẩm phán vĩ đại nhất. Đấng phán quyết. 

18- Đấng Nuôi Dưỡng, Đấng Cung Cấp. 

Đấng Chủ Tể tốt nhất của tất cả mọi sự nuôi dưỡng. Ngài là Đấng ban sinh kế. 

Ngài cung cấp những thứ hữu ích cho tất cả tạo vật của Ngài. 

19- Đấng Chủ Tể Tốt Nhất. 

Đấng ban cấp vô giới hạn tiền của, Đấng cho rộng rải, Ngài liên tục ban bố ân 

phước lành cho mọi người.  

20- Đấng Bành Trướng, Đấng Mở Rộng. 

Ngài buông thả ra thật nhiều tài sản để nó bành trướng. 

21- Đấng Giữ lại, Đấng Làm cho eo hẹp 

Ngài làm cho eo hẹp, giới hạn và ban sự thèm muốn. 

22- Đấng Am Tường, Đấng Hiểu Biết tất cả 

Ngài hoàn toàn hiểu biết tất cả muôn loài. 

23- Đấng Chủ Tể của Danh tiếng, Đấng Danh Dự 

Ngài làm cho con người được danh dự, Ngài ban phẩm giá cho con người và đối 

xử con người một cách tôn trọng. 

24- Đấng Đề Cao 

Ngài nâng cao, đưa lên cao 



25- Đấng Làm hạ Phẩm giá. 

Ngài hạ xuống thấp, làm nhỏ đi và giảm bớt. 

26- Đấng Nhìn thấy, Đấng Thấy tất cả.  

Ngài nhìn thấy tất cả muôn loài muôn việc. 

27- Đấng Hằng Nghe, Đấng nghe tất cả  

Ngài nghe tất cả mọi điều. 

28- Đấng làm nhục. 

Ngài hạ thấp phẩm giá con người và làm cho chúng thoái hóa 

29- Đấng Tinh Tế. 

a/Quá hoàn mỹ và quá khôn khéo và quá tinh khiết đến nổi không có khuyết 

điểm trong cái nhìn của con người, và con người không thể nào hiểu được. 

b/ Ngài hiểu biết những y’ nghĩa tinh vi của mọi loài. 

c/ Ngài tạo hóa muôn loài theo đường lối tinh tế nhất mà con người không thể 

nào hiểu nổi. 

d/ Ngài ban ân phước cho con người theo lối khôn khéo nhất. 

30- Đấng Công bằng  

Ngài rất công bằng và hợp ly’. 

31- Đấng Thẩm Phán.  

Ngài phán xét và làm sáng tỏ sự chính đáng, và cung ứng theo nhu cầu cần thiết. 

32- Đấng Độ Lượng. 

Ngài vô cùng thương xót con người. Ngài không bao giờ vội vàng trừng phạt 

các nô lệ của Ngài vì những tội lỗi của họ, Ngài chừa cho họ nhiều thời gian để 

họ xám hối và sửa đỗi những lỗi lầm của họ. Lòng khoan dung của Ngài vượt 

qua được cái giận của Ngài và Ngài luôn luôn tha thứ vì họ xám hối 



33- Đấng Tri Thức. 

Ngài hiểu biết những điều bí mật nhất của muôn loài, và biết những y’ nghĩa 

thầm kín của chúng. Đấng Thông suốt mọi sự việc. Ngài chứng kiến và nhìn 

thấy tất cả và Ngài có y’ thức về mọi tình trạng của chúng ở bất cứ nơi nào, bất 

luận thời gian nào, che dấu, lộ liểu hay vô hình của tất cả những Tạo vật của 

Ngài trong vũ trụ này hay ở Ngày Sau. 

34- Đấng Tán thưởng. 

Ngài ban thưởng cho những ai biết ơn Ngài. Ngài rất cảm kích những điều làm 

thiện tốt và Ngài ban ân thưởng dồi dào cho họ  

Ngài biết ơn và ban ân phước cho những điều thiện tốt đã làm vì Ngài. 

35- Đấng Vị Tha. 

Đấng tha thứ và che giấu những lỗi lầm của con người. Ngài tha thứ tất cả mọi 

tội lỗi và làm cho kẻ tội lỗi quen hết mọi tội lỗi của họ, vì thế sẽ không còn vết 

tích để mặc cảm hối tiếc trong ky’  ức của họ nữa. 

36- Đấng Phi Thường, Đấng Vĩ Đại. 

Ngài huy hoàng khác thường nhất, trên tất cả mọi sự thần thánh. 

37- Đấng Duy Trì. 

Ngài bảo quản muôn loài trong từng chi tiết, và giữ gìn tránh cho họ sự bất hạnh 

và vu khống. 

Ngài hiểu biết từng chi tiết những việc mà con người phải trải qua trong suốt 

cuộc đời của họ. 

38- Đấng Vĩ Đại Nhất 

Ngài vĩ đại tột bực , Đấng Duy Nhất và mãi mãi hiện hữu, bất luận thời gian. 

39- Đấng Tối Cao, Đấng Siêu Phàm 

Ngài tối cao và siêu phàm 

40- Đấng Siêu Phàm, Đấng Sùng Kính 



Ngài là Thượng đế của oai nghiêm và nguy nga đường bệ. 

41- Đấng Tính Toán. 

a/ Ngài hiểu biết từng chi tiết những việc mà con người làm trong suốt cuộc đời 

của họ. 

b/ Ngài đầy đủ cho những ai tin tưởng Ngài,  

c/ Ngài sẽ giữ chắc Ngày Phán xử Cuối Cùng để mọi người được quyền hưởng 

phần ban thưởng hoặc sự trừng phạt. 

42- Đấng Nuôi Dưỡng, Đấng bảo Trì. 

Ngài ban thức ăn, thức uống cho mỗi vật tạo hoá. 

43- Đấng Đáp Ứng Nhiệt Tình. 

Ngài đáp lại, ban cho những ai cầu xin Ngài điều gì. Ngài thành tựu những 

mong ước của những ai kêu gọi Ngài. Ngài ban đáp lại tất cả những nhu cầu cần 

thiết cho chúng 

44- Đấng Canh Chừng. 

Ngài quan sát tất cả muôn loài, và mỗi hành động của chúng đều được Ngài 

kiểm soát.  

45- Đấng Rộng Rải. 

Ngài vô cùng rộng lượng. 

46- Đấng Bác Ái. 

Ngài thương yêu những ai làm điều thiện tốt và ban cho họ lòng trắc ẩn thương 

sót của Ngài. 

Ngài là Đấng Duy Nhất mà chúng ta phải thương yêu và tìm kiếm  

47- Đấng Hoàn Toàn Sáng Suốt. 

Mỗi lệnh truyền và mỗi hành động của Ngài đều hoàn toàn thông thái. 

48- Đấng Bao Quanh tất cả, Đấng ôm tất cả. 



a/Năng lượng và sự dồi dào của Ngài vô giới hạn. 

b/Lòng Đại lượng, và tính Cao thượng của Ngài vượt xa sự giới hạn và sự ước 

lượng vượt xa sự tưởng tượng. 

c/ Ân huệ của Ngài cho, bao phủ tất cả mọi tạo vật và muôn loài và tri thức bao 

la của Ngài vô cùng cách xa toàn bộ cái bao la trải dài từ thiên đàng đến trái đất. 

49- Đấng Chứng giám. 

Bất cứ nơi nào, bất cứ giờ phút nào, Ngài cũng luôn quan sát và biết hết mọi 

điều.  

Ngài chứng giám về Ngài rằng Ngài là Đấng Duy Nhất phải được tôn sùng, bái 

lạy, không có ai khác, và Ngài là tất cả quyền lực tối cao và vô cùng sáng suốt. 

50- Đấng làm sống lại  

Ngài làm người chết sống lại và dựng họ dạy từ trong lòng mộ, trong Ngày 

Phân Xử. 

Trong ngày Phân Xử Ngài phục sinh lại tất cả mọi tạo vật của Ngài sau khi 

chúng đã chết. 

51- Đấng vô cùng Vinh Quang. 

Ngài vinh danh là Đấng vĩ đại và cao cả nhất 

52- Đấng Năng lực nhất. 

Ngài là chủ tể của mọi sức mạnh, là tất cả năng lực và tất cả quyền lực đều khởi 

nguồn từ Ngài. 

53- Đấng Quản trị. 

Ngài bảo quản mọi vấn đề của những ai hành động xứng đáng với mệnh lệnh  

của Ngài và Ngài che chở bảo vệ họ còn hơn họ tự bảo vệ mình. 

54- Đấng Chân Ly’. 

a/ Ngài chịu đựng không thay đổi, 



b/ Sự hiện hữu và thiêng liêng của Ngài là sự thật. 

c/ Lời hứa của Ngài là sự thật. 

55- Đấng Đáng Được Ca Ngợi  

Mọi lời ca ngợi đều thuộc về Ngài, và chỉ có Ngài duy nhất được muôn loài ca 

ngợi. 

56- Đấng Bảo Hộ gần gũi 

Ngài yêu thương, giúp đỡ, che chở, dẫn dắt, ban ân huệ, và ân thưỡng cho 

những nô lệ trung thành chân chính của Ngài, và trở thành gần gũi với họ. 

57- Đấng Vững Chắc, Đấng Sinh Động. 

Ngài có sức mạnh, năng lực và kiên định. Ngài kiểm soát toàn bộ vũ trụ và tất 

cả mọi tạo vật khác mà không mất công sức gì hoặc ảnh hưởng gì đến Ngài. 

Ngài không bao giờ mệt và Ngài có vô hạn quyền lực. Ngài không lệ thuộc vào 

bất cứ ai bởi bất cứ điều gì. 

58- Đấng Phục Hồi 

Ngài phục sinh tất cả mọi tạo vật của Ngài sau khi chúng đã chết. 

59- Đấng Khởi Đầu  

Ngài đã tạo ra tất cả sinh vật từ hư không và không theo bất cứ kiểu mẫu nào. 

60- Đấng Tính Toán, Đấng Đánh Giá.  

Ngài biết chính xác con số của muôn loài dù cho chúng không thể đếm được và 

Ngài biết rỏ từng cái một. 

61- Đấng Đang Sống. 

Ngài sống mãi mãi, không chết và bất diệt. Sự hiện diện của Ngài không có 

điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.  

62- Đấng Tạo nên cái chết, Đấng lấy đi sự sống. 

Ngài tạo nên cái chết cho tất cả sinh vật. 



63- Đấng Ban Bố sự sống. 

Ngài tham khảo sự sống, ban bố sinh khí, phục hồi sức sống cho mọi loài. 

64- Đấng Cao Quí, Đấng Vinh Quang. 

Chân giá trị và sự Vinh Danh của Ngài thật vô cùng vĩ đại, sinh lực và tính hào 

phóng của Ngài thật vô cùng dồi dào và bất tận. 

65- Đấng Tìm Được. 

Ngài tìm được bất cứ cái gì Ngài muốn, bất cứ khi nào Ngài muốn. 

66- Đấng Tự Hiện Diện, Đấng tự Tồn tại. 

a/ Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì, cũng không cần bất cứ sự giúp đỡ 

nào. 

b/Ngài là quyền tuyệt đối, Ngài thông suốt mọi điều, Ngài tạo hóa và duy trì tất 

cả muôn loài. Ngài duy trì sự hiện hữu của mọi loài nhưng Ngài không bị duy 

trì hoặc giúp đỡ của bất cứ ai. 

67- Đấng Làm Được, Đấng Toàn Quyền. 

Ngài làm được bất cứ điều gì mà Ngài muốn y như Ngài muốn, không có gì khó 

khăn đối với Ngài. 

68- Đấng Vĩnh Cửu. 

Ngài không có những ham muốn và không có những vật chất cần thiết của 

những sinh vật cần để thực hiện những công việc bình thường như : ăn, uống, 

thở..v..v... và Ngài cũng không có khuyết điểm, yếu đuối, trách nhiệm, nghĩa 

vụ, mắc nợ, cũng không có các thuộc tính khác của các Tạo vật trần thế. 

Ngài không cần bất cứ điều gì, bất cứ sự giúp đỡ nào, bất cứ trách nhiệm nào, 

bất cứ sự thờ phụng nào của bất cứ sinh vật nào hay tạo vật nào làm cho Ngài. 

Đấy là toàn vũ trụ và tất cả tạo vật sinh sống trong ấy, chúng cần Mệnh lệnh, 

Phần thưởng và Ân huệ của Ngài nhưng Ngài không cần chúng. 

69- Đấng Đơn Độc Nhất, Đấng Duy Nhất. 



Ngài chỉ có một, đơn độc nhất, hoàn toàn không có bạn đồng hành, hay kẻ 

ngang hàng với thực chất của Ngài, các thuộc tính, các hành động, các tên và 

các định mệnh. Ngài không có cha cũng không có mẹ cùng không có vợ con. 

Ngài không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra. Ngài duy nhất đáng phải 

được tôn thờ.  

70- Đấng làm chậm lại  

Ngài ngăn trở hoặc làm trể lại bất cứ điều gì mà Ngài muốn. 

71- Đấng Làm cho mau lẹ. 

Ngài xúc tiến đẩy nhanh bất cứ điều gì mà Ngài muốn 

72- Đấng làm được tất cả, Đấng toàn quyền, Chủ tể của tất cả năng lực. 

Ngài làm được tất cả những gì mà Ngài muốn và nó xẩy ra y như Ngài muốn. 

Ngài giãi quyết theo y’ của Ngài muốn dù cho các tạo vật của Ngài có năng lực 

hay hùng cường nhất. 

73- Đấng Rỏ  Ràng và Minh Bạch. 

Ngài hiện hữu rỏ  ràng vì những bằng chứng thật sự chứng minh sự hiện hữu 

của Ngài.  

Đấng hiện hữu trong cái nhìn của những nô lệ của Ngài tin tưỡng nơi Ngài. 

74- Đấng Sau Cùng. 

Sự hiện hữu của Ngài không có điểm cuối cùng. Ngài duy nhất tồn tại mãi mãi, 

dù sau khi tất cả muôn loài đều bị tiêu diệt. 

75- Đấng Trước Tiên. 

Ngài hiện hữu không có sự bắt đầu hay từ một điểm bắt đầu, Ngài có từ Vĩnh 

cửu. Ngài ưu tiên tối cao trên tất cả muôn loài có mặt trên thế gian, tất cả muôn 

loài đều có từ Ngài và đều theo y’ muốn của Ngài. 

76- Đấng Tối Cao, Đấng Đáng được ca ngợi nhất. 



Ngài cao cả hơn mọi hành động, thái độ hoặc điều kiện hoặc bất cứ y’ nghĩ nào 

mà con người có thể có. Tên Đấng đáng được đề cao chỉ cho thấy rằng Allah tối 

cao hơn y’ nghĩ của con người thông minh nhất. 

77- Đấng Thống Trị Toàn Quyền. 

Ngài giám đốc, quản trị, điều khiển, cai trị, do lường, kế hoặch cho mỗi hành 

động xẩy ra bất cứ lúc nào trong toàn vũ trụ. 

78- Đấng Che Dấu 

*Ngài che dấu không cho ai nhìn thấy Ngài, và không có sự tương tự giữa Ngài 

và tạo vật của Ngài  

*Ngài che dấu trong cái nhìn của những nô lệ không tin tưởng ở Ngài. 

*Ngài thấu suốt mọi điều và gần gũi con người hơn những gì kề cận nhất của 

chúng. 

79- Đấng Báo Thủ. 

Ngài công bằng giáng xuống những trừng phạt xứng đáng cho những kẻ tội lỗi. 

80- Đấng thâu nhận sự xám hối 

Ngài luôn luôn hăm hở sẵn sàng chấp nhận xám hối và tha thứ mọi tội lỗi 

81- Đấng Cội Nguồn của mọi điều tốt đẹp. 

Ngài dung thứ cho các nô lệ của Ngài, cho tất cả mọi tạo vật, và Ngài tốt với 

chúng. Lòng tốt độ lượng và tử tế của Ngài đều vô cùng to tác. Ngài giữ lời đã 

hứa. 

82- Đấng Chủ Tể của tất cả. 

Đấng chủ tể vĩnh cữu của chủ quyền tối cao độc lập. 

83- Đấng Độ Lượng Nhân Từ  

Ngài ôn hòa, dịu dàng, và đầy lòng trắc ẩn tử tế. 

84-Đấng Tha Thứ. 



Ngài tha thứ cho những ai thành thật xám hối như thể họ không có tội trước. 

85- Đấng Tập Hợp. 

Ngài tập hợp lại những gì Ngài muốn, khi nào Ngài muốn, nơi nào Ngài muốn. 

Ngài sẽ tấp hợp nhân loại lại vào Ngày Phân xử, ngày cân xét sẽ được thành lập. 

Ngài tập hợp và lập thành trật tự cho tất cả mọi tạo vật một cách hoàn toàn hài 

hòa. 

Đấng mà tất cả sự ca ngợi và tất cả đức hạnh đều tựu hợp nơi Ngài. 

86- Đấng Hợp Ly’. 

Ngài làm cho tất cả mọi điều đều hoàn toàn được thăng bằng và phù hợp. 

87- Đấng Chủ tể Uy Nghi và Rộng Rãi. 

Ngài làm chủ sự Vĩ đại và sự Hào hiệp Cao thượng. 

88- Đấng Ngăn Cản. 

Ngài ngăn ngừa không cho xẩy ra những gì Ngài không muốn nó xẩy ra  

Ngài ngăn ngừa sự gây tổn hại. 

89- Đấng Làm Phong phú. 

Ngài ban giàu sang cho những ai Ngài muốn. Ngài chấm dứt những sự cần thiết. 

90- Đấng Tự Đầy đủ, Đấng Giàu Có. 

Ngài không bị lệ thuộc vào bất cứ ai về bất cứ điều gì. Ngài cao cả cách xa trên 

khỏi sự cần thiết và đòi hỏi như của nhân loại hoặc của bất cứ sinh vật nào. 

Ngài độc lập với tất cả những ham muốn, và những đặc tính của Ngài đều đã tự 

nhiên xứng đáng với tất cả mọi lời ca ngợi. 

91- Đấng Tinh Anh. 

Ngài cung cấp tia sáng thiêng liêng cho toàn vũ trụ, cho gương mặt, trí tuệ và 

tim của các nô lệ của Ngài. 



92- Đấng Tạo nên cái tốt, Đấng Thuận Tiện. 

Ngài tạo ra mọi loài để chúng cung cấp sự tốt lành và hữu ích. 

93- Đấng Tạo ra sự tổn hại, Đấng gây ra sự đau khổ. 

Ngài tạo ra những vật làm cho đau đớn và tổn thương. 

94- Đấng Tồn Tại vĩnh viễn. 

Sự tồn tại của Ngài không có điểm cuối. Ngài tồn tại mãi mãi. Ngài hiên diện từ 

vĩnh cữu và sẽ còn lại mãi mãi đến vĩnh cữu. 

95- Đấng Khởi đầu. 

Ngài tạo nên những kỳ quan trong vũ trụ mà không theo bất cứ bản thiết kế nào 

hay mô hình kiểu mẫu  

96- Đấng dẫn dắt. 

a/Ngài dẫn dắt, ban thành công và chỉ đường cho nô lệ của Ngài làm những gì 

có ích lợi cho bản thân chúng và cho người khác. 

b/Ngài dẫn dắt cho những nô lệ đúng đắn trung thành của Ngài vào đúng lối 

chính đạo để linh hồn của họ được cứu rổi ở Ngày Sau. 

c/Ngài dẫn dắt và để cho nô lệ của Ngài lấy được mục tiêu. 

97- Đấng Nhẫn Nại. 

Đặc tính của Ngài là nhẫn nại vô biên. 

98- Đấng chỉ dẫn vào Chính đạo. 

Ngài di động tất cả mọi loài tuỳ theo kế hoặch vĩnh cữu của Ngài, nuôi dưỡng 

chúng không sai lầm và với mệnh lệnh và với sự uyên thâm Ngài cho chúng có 

một số mệnh tốt đẹp nhất. 

99- Đấng Thừa Kế tất cả. 

Ngài mãi mãi là chủ tể của muôn loài. Con người có giới hạn chỉ làm chủ một 

thời gian ngắn và khi cái chết đến tất cả tạo vật sẽ không đem theo gì cả. 



Allah là Đấng Chủ tể thật sự của tất cả nguồn giàu sang, tất cả mọi điều đều bắt 

nguồn từ Ngài và cuối cùng tất cả sẽ trở về Ngài. 

 


