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ياراتقۇچى ئىگىمىز ئالالھ تەئاالنىڭ  99گۈزەل
ئىسم -سۈپەتلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرچە
تەرجىمىسى

ياۋرۇپا ئۇيغۇر نەشرىياتى

ەئسماۇئلھۇسنا

ائلالھنىڭ گۈزەل ىئسىم -سۈپەتلىرى

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن:
بىزنى يوقلۇقتىن بارلىققا كەلتۈرۈپال قالماي،بارلىقىدىن خەۋەردار
قىلىپ ئۆزى ھەققىدە  99ئىىىم -سۈپەتلىرىنى بايان قىلىش
ئارقىلىق ئەتراپلىق چۈشەنجىگە ئىگە قىلغان چەكسىز مېھىر -
شەپقەتلىك

يەككە -يىگانە

ئالالھقا

چەكسىز

مەدھىيەلەر

بولسۇن!
تارىختىن بۇيان ئىنسانىيەتكە ياراتقۇچىسى ئالالھنى تونۇشتۇرۇش
ۋە ئۇنىڭ تەلىماتلىرىنى ئۆز پېتى يەتكۈزۈپ ھاياتى بويىچە
جانلىق ئۈلگە بولغان بارچە پەيغەمبەرلەرگە ۋە بولۇپمۇ ئەڭ
ئاخىرقى

ئەلچى مۇھەممەت

ئەلەيھىسساالمغا

ياخشى دۇئا

تېلەكلىرىمىز يار بولسۇن!
پۈتكۈل پەي غەمبەرلەر كۆتۈرۈپ كەلگەن ئىالھى مەشئەلگە ئاۋاز
قوشۇپ ئالالھنىڭ تەلىماتلىرىغا ئىزچىل ئەمەل قىلىپ كەلگەن
ئىنسانىيەت تارىخى جەريانىدىكى جىمى مۆمىنلەرگە ساالمالر
بولسۇن!
ئالالھ تائاال ھايات كىتابىمىز قۇرئان كەرىم دە « ئالالھنىڭڭ
گۈزەل ئىسىملىرى بار ،شۇنىڭ بىلەن دۇئا قىلىڭالر /چاقىرىڭالر»
دەپ جڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭېكىلىگەن .
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم « ئالالھنىڭ  99گڭۈزەل ئىسڭىم -
سۈپەتلىرى بار ،قانداق ئادەم ئۇالرنىڭ مەنىلىرىنى بىلىڭپ،
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ئەستە چىڭ تۇتسا ( ۋە شۇنىڭغا اليىق ئىش -ھەركەتتە بولسا )
چوقۇم جەننەتكە كىرىدۇ» دەپ چۈشەنچە بەرگەن .
ئالالھنى ھەققىقى تۈردە تونۇيالىغان،ساغالم چۈشەنجىگە ئىگە
بواللىغان

كىشىلەرال ياراتقۇچىسىغا بولغان مىننەتڭدارلىقىنى

ئاڭلىق ھالدا جارى قىلدۇرااليدۇ ،تەقلىدى ئىماندىن تەھقىقى
ئىمان مەرتىۋىسىگە كۆ تۈرۈلىدۇ  .ئالالھنىڭ « ھەممىنى كۆرۈپ
تۇرغۇچى ،ھەممىنى ئڭاڭالپ تۇرغڭۇچى ،ئىنچىكىلىڭك بىڭلەن
كۆزىتىڭڭڭڭپ تۇرغۇچى،بڭڭڭڭارلىق شڭڭڭڭەيئىلەرنى ك ۆ زىتىڭڭڭڭپ
تۇرغۇچى ،ھەممىڭڭڭدىن ھېسڭڭڭاپ ئڭڭڭالغۇچى  »..قاتڭڭڭارلىق
ئاالھىدىلىكلىرىنى بىلگەن ئادەم ھەر مىنڭۇت ،ھەر سڭىكون
قىلىۋاتقان ئىش ھەركىتىدە ئالالھنىڭ كۆرۈپ،ئاڭالپ،نازارەت
قىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلگەچكە ياراتقۇچى تەكىتلىگەن توغرا
ۋە دۇرۇس ياشاش ئىستىلىغا قاتتىق رىئايە قىلىدۇ  :گۇنڭاھتىن
يىراق تۇرۇپ ئاكتىپ ياخ شىالردىن بولۇشقا ھېرىسمەن بوالاليدۇ.
بۇ ۋەجىدىن كۈندىلىك دۇئالىرىمىزدا تىلغا ئېلىپ كېلىۋاتقان
بولسڭڭا قمۇ مەنىسڭڭىنى كڭڭۆپلىرىمىز بىلمەيڭڭدىغان ،ھەتتا بڭڭۇدا
راھىپلىڭڭرى مەنىسڭڭىنى بىلمىسڭڭىمۇ ئاللىقانڭڭداق چۈشىنىكسڭڭىز
تېكىستالرنى قارغۇالرچە تەكرارلىغاندەك ئۆلۈك تېكىس

ئوقۇشتىن

ھالقىپ ئڭاڭلىق رەۋىشڭتىكى تەلەپڭكە اليىڭق دىنڭدارالردىن
بولۇشىمىزغا يېتەكلىيەلىسە ئەجەپ ئەمەس دېگەن ئۈمىتتە بۇ
كىچىككىنە ۋاراقچىنى تەييارلىدۇق  ،پايدىلىنىپ قېلىشڭىڭالرغا
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ئىشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭى ەنچ ىمىز كامىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭل .
 .1اٰلل هُ  :ئالالھ ( ھهممه نهرسىنى ،جۈملىدىن كائىناتنى ۋە ئىنساننى
ياراتقااا، ،ھقاقانااداڭ تهىدى،ىمر،كااق ىوىمر انلمىتااا ،اتنى ا
ئهرەپاىدىوى ئىسمى )
قالتانلى ى انلسا ئالالھنى سۈپهت -ئاالھىدىلىولى ى
 .2اَل َحْمٰنُ :ناھايىتى كهپقهتلىك
 .3اَل َحِيْمُ :ناھايىتى رەھىمدىل
 .4اَلْمَلِكُ :پۈتوۈل مهۋجرداتنى ئىگىسى
 .5اَلْقُدُوْسُ :اارلىق نرقساندىن پاك ۋە مرقهددەس
 .6اَلسَالٰمُ :ئاما- ،ئقسهنلىك اقتى،لىترچى
 .7اَلْمُؤْمِنُ :خاتى جهم ئاتا قىلترچى
 .8اَلْم ُهَيْمِنُ :اارلىق كهيئىلهرنى كۈ ىتىپ تررغرچى
 .9اَلْع َزِيْزُ :كۈچ -قردرەتلىك ،ھهممىگه غالىپ
 .10اَلْجَباٰرُ :كۈچىنى يۈرگۈ گۈچى
 .11اَلْمُتَوَبِ ُ :اۈيۈكلۈكته يىگانه
.12اَلْخَاٰلِقُ :ھهممىنى ياراتقرچى
 .13اَلْبَاٰرِئُ :ينقلرقتىن اار قىلترچى
 .14اَلْمُصَنِرُ :ھهممه نهرسىگه سۈرەت -كهكىل اهرگۈچى
 .15اَلْتٰفَاٰرُ :ئهپر -مهغپى ەت قىلترچى
 .16اَلْقَهَارُ :قهھى -غه ەپ قىلترچى
 .17اَلْنَهَابُ :ئهڭ كۆپ اهرگۈچى
 .18اَل َ َاڭُ :مهخلرقاتقا منل رىزىق اهرگۈچى
 .19اَلْفَتَاحُ :ئاچقرچى
 .20اَلْعَلِيْمُ :ھهممىنى اىلىپ تررغرچى
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 .21اَلْقَااِضُ :ھهممىنى كننت وللرقىدا ترتقرچى
 .22اَلْبَاسِطُ :يايترچى ،سقخى
 .23اَلْخَافِضُ :چۆكۈرگۈچى ،پهس قىلترچى
 .24اَل ٰافِعُ :يرقررى كۆتۈرگۈچى
 .25اَلْمُعِزُ :ئه ىز قىلترچى
 .26اَلْمُذِلُ :خار قىلترچى
 .27اَلسَمِيْعُ :ھهممىنى ئاىلىترچى
.28اَلْبَصِيْ ُ :ھهممىنى كۆرگۈچى
.29اَلْحَوَمُ :ھۆكۈم چىقارغرچى
.30اَلْعَدْلُ :تهىداكسىز ئادىل
 .31اَلَطِيْفُ :ئىناىوىلىك اىله ،اىلىپ تررغرچى
.32اَلْخَبِي ْ ُ :ھهممىدىن خهۋەردار
.33اَلْحَلِيْمُ :جا االكقا ئالدى اپ كهتمهيدىتا ،ات
.34اَلْعَظِيْمُ :اۈيۈك ،كاتتا
.35اَلْتَفُنْرُ :كهچۈرگۈچى -ئۆتۈۋەتوۈچى
 .36اَلَْ،و ُنْرُ :مىننهتدارلىققا مركاپات اهرگۈچى
 .37اَلْعَلِيُ :ئالىي
.38اَلْوَبِيْ ُ :كانر -كهۋكىتى اۈيۈك
.39اَلْحَفِيْظُ :مرھاپىزەت قىلترچى
 .40اَلْمُقِيْتُ :قردرەتلىك ،ھهممىگه كۈچى يهتوۈچى
 .41اَلْحَسِيْبُ :ھهممىدىن ھقساپ ئالترچى
 .42اَلْجَلِيْلُ :ئرلرغۋار
.43اَلْوَ ِيْمُ :ناھايىتى ئالىيجاناب ،سقخى
 .44اَل َقِيْبُ :كۆ ىتىپ تررغرچى
. 44اَلْمُجِيْبُ :ئىجااهت قىلترچى
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 .46اَل ْناٰسِعُ :مهرھىمىتى كهڭ
 .47اَلْحَوِيْمُ :ھقومهت اىله ،ئىش قىلترچى
 .48اَلْنَدُوْدُ :مقھى -مرھهابهتلىك ات
 .49اَلْمَجِيْدُ :اهك ئرلرغ
 .50اَلْباٰعِثُ :قن غىترچى،قايتا تى ىلدۈرگۈچى
 .51اَلَ ،هِيْدُ :ھهممىگه گرۋاھاى
 .52اَلْحَقُ :ھهقىقهتنى دەل ئۆ ى
 .53اَلْنَكِيْلُ :ئىگه،مهسئرل
 .54اَلْق َنِيُ :كۆچلۈك
 .55اَلْمَتِيْنُ :اهك مرستهھوهم
 .56اَلْنَلِيُ :ئىگىدار،ااكپاناھ
 .57اَلْحَمِيْدُ :مهدھىيهگه اليىق
 .58اَلْمُح ْسِى :ا ارلىق كهيئىلهر سانىنى مركهممهل اىلگۈچى
 .59اَلْمُبْدِئُ :ينقتىن اار قىلترچى ،ۋۇجردقا كهلتۈرگۈچى
 .60اَلْمُعِيْدُ :قايتا ئهسلىگه كهلتۈرگۈچى
 .61اَلْمُحْيِىْ :تى ىدۈرگۈچى
 .62اَلْمُمِيْتُ :ۋاپات تاپقر غرچى
 .63اَلْحَيُ :مهىگۈ ھايات
 .64اَلْقَيُنْمُ :اارلىق مهخلرقاتنى ئىدارە قىلىپ تررغرچى
 .65اَل ْناَجِدُ :تاپقرچى
 .66اَلْمَاجِدُ :ئالىيجاناب ،ئرلرغ
 .67اَل ْنَاحِد  -اَلْاَحَدُ :يهكوه -يىگانه
 .68اَلْصَمَدُ :ھهممىنى ئرنىڭتا ئىھتىياجى اار
 .69اَلْقَادِرُ :ھهممىگه قادى  ،كۈچى يهتوۈچى
 .70اَلْمُقْتَدِرُ :ناھايىتى كۈچلۈك ،قردرەت ئىگىسى
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 .71اَلْمُقَدِمُ :ئىلگى ى قىلترچى
 .72اَلْمُؤَخِ ُ :كقاىوتۈرگۈچى
 .73اَلْاَوَلُ :ئهڭ ئهۋۋەل
 .74اَلْاَخِ ُ :مهىگۈلرڭ
 .75اَلْظَاهِ ُ :ئاكوارا
 .76اَلْبَاطِنُ :مهخپى
 .77اَل ْنَالِيُ :ئىگه انلترچى
 .78اَلْمُتَعَالُ :اۈيۈك
 .79اَلْبَ ُ :ياخ،ىلىق قىلترچى
 .80اَلْت َنَابُ :تهۋاىنى اهك قنارل قىلترچى
 .81اَلْمُنْتَقِمُ :ئۆچ ئالترچى
 .82اَلْعَفُنُ :كهچۈرۈم قىلترچى
 .83اَلْ َء ُوْفُ :كۆيۈماا،
 .84مَالِكُ الْمُلْكِ :كاھالرنى كاھى
 .85ذُوالْجَلَالِ وَلْاِكْ َامِ :ئرلرغلرڭ ،اۈيۈكلۈك ئىگىسى
 .86اَلْمُقْسِطُ :ئادىل ،ھهققانى
 .87اَلْجَامِعُ :جرغلىترچى
 .88اَلْتَنِيُ :اىھاجهت
 .89اَلْمُتْنِىْ :اىھاجهت قىلترچى
 .90اَلْمَانِعُ :تنس ىقرچى
 .91اَلضاٰرُ :جا اغا تقگى،لىولهرنى ىيانتا ئرچ اتقرچى
 .92اَلنٰافِعُ :پايدا اهخىش ئهتوۈچى
 .93اَلنُنْرُ :نررلرڭ
 .94اَلْهَادِىْ :ھىدايهتوه مريهسسهر قىلترچى
 .95اَلْبَدِيْعُ :ئۆرنهكسىز ،ينقتىن اار قىلترچى
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 .96اَلْبَاقِىْ :مهىگۈ ااقىي
 .97اَل ْنَارِثُ :ھهممىنى ۋارىسى
 .98اَل َكِيْدُ :تنغ ا ينلتا يقتهكلىگۈچى
99اَلصَبُنْرُ :ناھايىتى سهۋرچا،

ھەرقانداق ئىجابى ياكى سەلبى پىكىر -تەكلىپلىرىڭالر بولسا «»heytahun@hotmail.fiناملىق ئىلخەت ئادرېسىمىز
ئارقىلىق بىز بىلەن ئاالقىلەشسەڭالر بولىدۇ.
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