
 سۈپەتلرىى  -الالھنىڭ گۈزەل ئىسىمئ
 مەنىسى ئىسىم 

پۈتۈن مەخلۇقاتنىڭ يېگانە ئىالھى ۋە ئىبادەتكە اليىق بولغۇچى، ھەممە ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ ئىبادەت قىلىدىغان، باش ئېگىپ هللاه

 بەرھەقنىڭ ئىسمى.دىغان مەبۇد نىرۇكۇ، يېلىنىپ سەجدە قىلىدىغان ۋە ھەر تۈرلۈك ئىبادەتلەر ئۇنىڭغىال قىلى

ئالالھنىڭ پۈتۈن مەخلۇقاتلىرى ئۈچۈن رەھمىتىنىڭ كەڭلىكى ۋە شااااامىللى ىغا دتاللەت قىلىدىغان ئىسااااىم بولۇپ، ئالالھتى  هالَرْحَمن ه

 باش ىسىغا ئىشلىتىلمەيدىغان خاس ئىسىمدۇر.

مەنىادە بولۇپ، ئاالالھنىاڭ مۆمىنلەرنى بۇ دۇنياادت  شااااەپ ەت قىلغۇچى د گەن -مۆمىنلەرگە بۇ دۇنياا ۋە ئااخىرەتتە رەھىمهالَرِحيم ه

 ئىسالمغا ھىدتيەت قىلغانلى ى ۋە ئاخىرەتتە جەننەت بىلەن مۇكاپاتاليدىغانلى ى ئۇنىڭ رەھىم سۈپىتىنىڭ تەقەززتسىدۇر.

بەندە جازتغا  ھەقلىق بولغان تۇرسىمۇ، ئۇنىڭ گۇناھىنى ئۆچۈرگۈچى، خاتالى ىنى كەچۈرگۈچى، جازتدى  ئەپۇ قىلغۇچى  هالعَف و ه

 .ئالالھتۇر

 گۇناھ قىلغۇچىنى رەسۋت قىلماستى ، گۇناھىنى يۆگۈگۈچى ۋە جازتدى  ئەپۇ قىلغۇچى ئالالھتۇر. هالغَف ور ه

ئالالھنىڭ بەندىلەرنى ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى زتت ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان ئىسامى. چۈنكى ئالالھ تائاال گۇناھكار هالغَفَّار ه

 ۋە تەۋبە قىلغۇچىالرنى مەغپىرەت قىلغۇچى زتتتۇر. 

مەخلۇقات ئۈچۈن ئومۇم، ئاخىرەتتە ئالالھنىڭ  رەھمەتنىڭ ۋە شەپ ەتنىڭ كامالىتى بولغان سۈپەت بولۇپ، بۇ دۇنيادت پۈتۈن  هوف هءالر ه

 مۆمى  بەندىلىرى ئۈچۈن خاس بولغان رەھمەتنىڭ ئەڭ يۇقىرى ئىپادىسىنى بىلدۈرىدۇ.

كۈچى يېتىادىغاان تۇرۇپ گۇنااھكاارالرنى ئاالادىرتپ جاازتلىماايادىغاان، بەلكى تەۋبە قىلغۇچىالرنىاڭ گۇنااھلىرىنى ئەپۇ قىلىاپ هالَحِليم ه

 ئالالھتۇر.كەچۈرىۋەتكۈچى 

 .ئالالھتۇرخالىغان بەندىلىرىنى تەۋبە قىلىش ا مۇۋەپپەق قىلغۇچى ۋە تەۋبىلەرنى قوبۇل قىلغۇچى هالتَّواب ه

تير ه بەندىلىرىنىڭ ئەيىبلىرىنى، خاتالى لىرىنى، گۇناھلىرىنى ئىنساانالر ئارىساىدت ئېپىپ، ئۇالرنى رەساۋت قىلماساتى ، يۆگىگۈچى، هالس ِ

 .ئالالھتۇربەندىلىرىدى  ئۆزلىرىنىڭ ۋە باش ىالرنىڭ ئەيىبلىرىنى يۆگىگەنلەرنى دوست تۇت ۇچى 

كامىل سۈپەتلەرگە ئىگە بولغانلى تى ، بەندىلىرىدى  ھېپبىرىگە مۇھتاج بولمىغان،  مۇتلەق تەڭدتشسىز كامالەتكە  ۋە مۇتلەق  هالغَنِي ه

 . تۇرئۇلۇغ زتتھېپ اچان ئايرىلمايدىغان  ۋە ياردىمىى ئۇنىڭ ئىنئام ۋەئۇنىڭغا مۇھتاج بولغان  تپۈتۈن مەخلۇقا

 .تۇرياكى سورىمىسۇن، خالىغانپە بېرىدىغان زتتئېھسانى مول، خالىغان بەندىسىگە سورىسۇن -ياخشىلى ى كۆپ، ئاتاهالَكِريم ه

ئېھسااان قىلىشااتا تەڭدىشااى يوق، ياخشااىلى نىڭ ھەممىسااى پەقەت ئۇنىڭ قولىدت بولغان، مۆمىنلەرگە ئۆز -سااېيىيلى تا، ئاتاهاألَْكَرم ه

 .تۇرجازتاليدىغان زتتپەزلىدى  ئىنئام قىلىدىغان، كاپىرالرنى ۋە ئاسىيالرنى كېپىكتۈرۈپ ئۆز ئادتلىتى بىلەن 

 ئېھسان قىلغۇچى زتتتۇر.–ئاتا ىمىسىمۇكۆپ بەرگۈچى، بەدەلسىز بەرگۈچى ۋە سورهالَوهَّاب ه

 ئېھسان قىلغۇچى، مۆمىنلەرگە تېيىمۇ كۆپ بەرگۈچى ئالالھتۇر.-: ھېسابسىز بەرگۈچى، بەندىلىرىگە پەزلىهالَجَواد ه

بەنادىلىرىنى يااخشااااى كۆرىادىغاان، ئۇالرغاا مەغپىرەت بىلەن مۇكااپاات بېرىادىغاان، ئۇالردى  رتزى ھەقى ىي مۆمى  هالَودود ه

 .تۇربولىدىغان ۋە ئەمەللىرىنى قوبۇل قىلىدىغان شەپ ەتلىك زتت

ْعطي بەرگۈچى، خالىغان بەندىساىگە ياخشاىلىق خەزىنىلىرىدى  ھېساابساىز بەرگۈچى، مۆمى  بەندىلىرىگە تېيىمۇ كۆپ نېساىۋە هالم 

 .تۇرھەر نەرسىنى چىرتيلىق يارتت ۇچى زتت

ياخشىلىق ۋە كامالىيەت سۈپەتلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ساناپ بولغىلى بولمايدىغان قەدەر كۆپ، پادىشاھلى ى،  هالَواِسع ه

 . تۇرئېھسانلىرى مول زتت-ئۇلۇغلى ى، مەغپىرىتى، رەھمىتى كەڭ، ئاتا

ْحِسن ه ساۈپەتلىرىدە كامالىيەتنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىساى بولغان، ھەر شاەيئىگە ئېھسااننى پۈتىۋەتكەن، -ساۈپەتلىرىدە، ئىساىمزتتىدت، هالم 

 .تۇربەندىلىرىگە ھەمىشە ياخشىلىق ئاتا قىلىدىغان زتت

اِزق ه بولغاان ۋە ئۇالرنىاڭ پۈتۈن خەل لىرىگە رىزىق بەرگۈچى زتت. رىزى الرنى ئۇالرنى ياارىتىشااااتى  بۇرۇن بەلگىلەپ هالرَّ

 .تۇررىزقىنى ئۈستىگە ئالغان زتت

اق ه زَّ ئاالالھنىاڭ بەنادىلىرىگە رىزى نى كۆپ بېرىادىغاانلى ىنى ئىپاادىلەيادىغاان ئىسااااىم. چۈنكى ئاالالھ تاائااال بەنادىلىرىگە ئۇالرغاا هالرَّ

 سورىماستى  رىزىق بېرىدۇ، ھەتتا گۇناھكارالرغىمۇ رىزىق بېرىدۇ.

ئىشالرنى ۋە شەيئىلەرنىڭ ئىنپىكە تەرەپلىرىنى بىلگۈچى، ھېچ نەرسە ئۇنىڭغا پىنھان قالمايدىغان، ياخشىلى الرنى  هاللَِّطيف ه

 . تۇربەندىلىرىگە مەخپى ھالدت ھېسابسىز يەتكۈزۈپ بېرىدىغان زتت

بىلگەنادەك تولۇق بىلگۈچى، ئىلمى، مەلۇمااتى شااااەيئىلەرنىاڭ يوشااااۇرۇن تەرەپلىرىنى خۇددى ئااشااااكاارت  تەرەپلىرىنى  هالَخبِير ه

 . تۇرھەممىنى  ئۆز ئىپىگە ئالغۇچى زتت

ئاسااااساااەن خالىغانپە ئاچىدىغان ۋە نىڭ تەقەززتساااىگە ياخشاااىلىق خەزىنىلىردى ، رەھمىتىدى  ۋە رىزقىدى  ئۆز ھېكمىتىهالفَتَّاح ه

 .تۇربەندىلىرىنى تەمىنلەيدىغان زتت

شاەيئىلەرنىڭ ئاشاكارت ۋە يوشاۇرۇن، ئىپكى ۋە تاشا ى پۈتۈن تەرەپلىرىنى تەپساىلى ۋە ئېنىق بىلگۈچى، ئۆتمۈش، ئىلمى  هالعَِليم ه

 .تۇرنى بىلگۈچى زتتسىھازىر ۋە كېلەچەككە ئائىت ئىشالرنىڭ ھەممى

بەرگەنلىرىنى ھېپكىم سااااانااپ بواللماايادىغاان،  ئېھسااااان قىلىشااااتاا قولى كەڭ، -تاائاابەنادىلىرىگە ۋە جىمى مەخلۇقااتلىرىغاا هالبَر ه

ۋەدىساااىدە رتساااتپىل، بەندىلىرىنىڭ خاتالى لىرى ۋە گۇناھلىرىنى كەچۈرگۈچى، ئۇالرغا ياردەم قىلغۇچى ۋە قوغدىغۇچى 

 .تۇرزتت

 . تۇربولمايدىغان زتتھەر ئىشنى جايىدت قىلغۇچى، قىلغانلىرىدت ھېپ اندتق ناقىسلىق ياكى زىيادىلىك هالَحِكيم ه

بەنادىلىرىنىاڭ ئوتتۇرىسااااىادت ئاادتلەت بىلەن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھېپكىمگە قىلپە زۇلۇم قىلماايادىغاان، ئىنسااااانالر ئاارىسااااىادت هالَحَكم ه

 .تۇرئادتلەت مىزتنى قىلىپ ئۇلۇغ قۇرئاننى چۈشۈرگەن زتت



كۆتۈرىدىغان، ئاز ئەمەلگە كۆپ ساۋتب بېرىدىغان، نېمەتكە شۈكۈر  ئىتائەت قىلغۇچىالرنى ماختايدىغان ۋە شەنىنى هالشَّاِكر ه

 .تۇرقىلغۇچىالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە تېيىمۇ زىيادە بېرىش بىلەن جاۋتب بېرىدىغان زتت

. تۇربېرىدىغان زتتدەرگاھىدت كۆپ بولۇپ قوبۇل قىلىنىدىغان، مۇكاپاتنى ھەسااسااىلەپ  ئۇنىڭ   ،بەندىلەرنىڭ ئاز ئەمەللىرىهالشَّك ور ه

 ئالالھ بەندىلەرنىڭ شۈكۈرلىرىگە ساۋتب بېرىدۇ ۋە ئىبادەتلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ.

يارتت انلىرىدىكى پۈتۈن گۈزەللىك ئۇنىڭدى  كەلگەن  ،ساااۈپەتلىرىدە ۋە پۈتۈن ئىشااالىرىدت گۈزەل بولغۇچى-زتتىدت، ئىساااىمهالَجِميل ه

 .زتتتۇر

 .تۇر، ھۆرمەت، ئىززەت  ئۇنىڭغىال خاس بولغان زتتىئاسمان ۋە ز مىندە مۇتلەق پەخرهالَمجيد ه

ۋە نۇسااارەت ئىدترە قىلغۇچى، مۆمىنلەرگە ياردەم نى مۇكەممەل نىڭ ئىشااالىرىنى باشااا ۇرغۇچى، پادىشااااھلى ىىمەخلۇقاتهالَوِلي ه

 .تۇرزتتبەرگۇچى 

سۈپەتلىرى ۋە پۈتۈن ئىشلىرى ماختالغۇچى، باياشاتلىق ۋە قىيىنپىلىق، قاتتى لىق ۋە خوشاللىق ھەممە ھالەتتە –زتتى، ئىسىمهالَحميد ه

 . تۇرمەدھىيە ئوقۇلغۇچى، ھەمدۇسانا ۋە شۈكرىگە ھەقى ىي ھەقلىق بولغۇچى زتت

 . تۇررەب، پادىشاھ، خوجايى ، مۆمىنلەرنى قوللىغۇچى ۋە ياردەم قىلغۇچى زتت هالَمْولَى

ئۇ ياردەم بەرگۇچىگە غالىپ كەلگۇچى ۋە رەزىل قىلغۇچىنى ئىززەتلىك ياردىمى بىلەن خالىغان بەندىسااااىنى قوللىغۇچى، هالنَِّصير ه

 . تۇرھەمىشە ھەرئىشتا غالىب كەلگۈچى زتتقىلغۇچى بولمىغان، 

ھەر قاانادتق چااقىرىق، مۇنااجااتالرنى، دۇئااالرنى ئااڭالپ تۇرغۇچى، ھەر قاانادتق مەخپى ۋە ئااشااااكاارت ئااۋتزالرنى هالسَِّميع ه

 .تۇرقىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلغۇچى ۋە تىلىگەنلىرىنى بەرگۈچى زتتئاڭلىغۇچى، دۇئا 

-ۇغەيب ۋە ئاشكارت ئالەملەردىكى پۈتۈن شەيئىلەرنى ۋە ھەرىكەتلەرنى كۆرۈپ تۇرغۇچى، ھەر قاندتق مەخپى نەرسىنىمهالبَِصير ه

 .تۇرئېنىق ۋە ئوچۇق كۆرگۈچى زتت -ىك بولسۇنياكى كىپمەيلى چوڭ بولسۇن 

بەناادىلىرىنى كۈزەتكۈچى، ئۆزىنىااڭ يېگااانە ئىالھ ئىكەنلىكىگە، ئااادتلەت بىلەن ئىش قىلىاادىغااانلى ىغااا گۇۋتھ بولغۇچى، هالشَّهيد ه

 .تۇرمۆمىنلەرنىڭ رتستپىللى ىغا گۇۋتھلىق بەرگۈچى زتت

قيب ه بىلىپ، كۈزىتىپ تۇرغۇچى، بىر لەھزىدە ساۆزلىرىنى   -بەندىلەرنىڭ ئاشاكارت ۋە يوشاۇرۇن جىمى ئىشالىرىنى، ھەتتا گەپهالرَّ

 .تۇرھەممىنى ئىدترە قىلىپ، بىلىپ، كۈزىتىپ ئۈلگۈرگۈچى زتت

فيق ه ئىشالىرىدت، تەقدىرلىرىدە مېھرىبانلى نى ئالدىن ى ئورۇندت قويغۇچى، بەندىلىرىگە شاەپ ەت ۋە مېھرىبانلىق بىلەن قارىغۇچى، هالر ِ

شااەرىئەت تەكلىپلىرىنىمۇ تەدرىلىلىك بىلەن چۈشااۈرگۈچى، ئۇالر تاقەت قىاللمايدىغان بەندىلەرگە ئاسااانلى نى كۆزلەپ  

 .تۇرئىشالرنى تەكلىپ قىلمايدىغان زتت

ئىلمى، قۇدرىتى ۋە شەپ ىتى بىلەن پۈتۈن خەل ىگە ئەڭ يې ى  بولغۇچى، مۆمىنلەرگە ياردىمى،  نۇسرىتى ۋە مېھرىبانلى ى  هالقَِريب ه

 . تۇريې ى  تۇرغۇچى زتت بىلەن ھەمىشە 

ئاساسەن  ىنىڭ تەقەززتسىغاھېكمىتى ۋە ئىلم، لىرىنى قوبۇل قىلغۇچىپدۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ۋە سورىغۇچىنىڭ تەلەهالم جيب ه

 . تۇرخالىغانپە بەرگۈچى زتت

ِقيت ه قىلغان، بەندىلىرىنى ۋە  لىكبېرىشكە كاپالەت پرىزى الرنى ۋە ئوزۇقلۇقالرنى يارتت ان، مەخلۇقاتلىرىغا ئۇالرنى يەتكۈزۈهاْلم 

 . تۇرمۇھاپىزەت قىلغۇچى زتت، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى نوقسانسىز رىزى لىرىنى

گە كۇپايە قىلغۇچى، مۆمىنلەرگە ئاالھىدە ئىنئام قىلغۇچى ۋە قوغدىغۇچى، سىھەممى  ڭ: بەندىلىرىنىڭ دى  ۋە دۇنيا ئىشلىرىنىهالَحسيب ه

 .تۇربەندىلەرنىڭ دۇنيادت قىلغانلىرىنىڭ ھېسابىنى ئالغۇچى زتت

ْؤِمن ه پەيغەمبەرلىرىنىڭ ۋە مۆمىنلەرنىڭ رتساااتپىللى ىغا گۇۋتھ بولغۇچى، تەساااتى لىغۇچى، ياخشاااى ئىش قىلغانالرغا قىيامەت هالم 

قىلىپ، ئۇالرنى خاتىرجەم قىلغۇچى  لىككۈنىدە زۇلۇم قىلماساااتى ، كەم قىلماساااتى  ئەجىرلىرىنى تولۇق بېرىشاااكە كاپالەت

 .تۇرزتت

 .تۇرئېھسانى بەك كۆپ، نېمەتلىرى ناھايىتى مول، بەندىلىرىگە ياخشىلى لىرى ھېسابسىز زتت-ئاتاهالَمنانَّه

ئۇنىڭفا خاس بولغان، بەندىلىرىگە  لىكمۇتلەق ەتتەھەر قاندتق ئەيىب ۋە نوقسااانالردى  پاك، پاكىز، ساااق ۋە تولۇق، كامالهالطَّي ِب ه

ئېھسااانلىرى كۆپ بولغان، پاك بولمىغان زتكات ۋە سااەدى ىلەرنى قوبۇل قىلمايدىغان، ياخشااى نىيەت بىلەن قىلىنمىغان -ئاتا

 .تۇرئەمەەللرنى رەت قىلىدىغان زتت

بەندىلەرنىڭ قولىدت ئەمەس، بەلكى شىپالىق   ى ىشپشىپالىق تې   نىڭ كېسەەللرزتتتۇر.    قەلبلەرگە ۋە بەدەنلەرگە شىپالىق بەرگۈچى هالشَّافِي

ئالالھتىندۇر. ئالالھ ساقايتىشنى خالىغان كېسەل ئۈچۈن دتۋتلىنىش يوللىرىنى ۋە پايدىلىق دورىالرنى مۇيەسسەر قىلىپ  

 بېرىدۇ.

 .تۇرمەخلۇقاتالرنى ساقلىغۇچى زتتمۆمى  بەندىلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى قوغدىغۇچى ۋە پۈتۈن هالَحفيظ ه

ئالەملەرنى ئىدترە قىلىش ئىشااىنى ئۆز ئۈسااتىگە ئالغان، يارىتىش ۋە باشاا ۇرۇش ئىشاالىرىدت يېگانە بولغۇچى، ئىشاالىرىنى هالَوكيل ه

پۈتۈن ئۇنىڭغا تاپشااۇرغان ئىتائەتمەن مۆمىنلەرنىڭ ئىشاالىرىغا ئىگە بولغۇچى، ئۇالرغا ھاالل رىزىق تېپىش، ئىبادەت ۋە 

 .تۇرزىيادە قىلىپ بەرگۈچى زتت ى ئۈچۈن نېمىتىنىھاياتلىق ئىشلىرىدت ياردەم بەرگۈچى ۋە ئۇالرنىڭ شۈكۈرلىر

. يارتت ۇچىلى ى بىلەن ئەبەدى ئالالھنىڭ يارتت انلىرىنىڭ كۆپلىكىگە دتاللەت قىلىدىغان ئىسىم. ئالالھ ھەمىشە يارىتىپ تۇرىدۇهالَخالَّق ه

 سۈپەتلىنىدۇ.

 . تۇريارتت ۇچى زتتۋە ياردەمسىز  ھەر نەرسىنى تەڭدتشسىز هالَخاِلق ه

 .تۇرچى زتتۇئۆزى تەقدىر قىلىپ بەلگىلىگەنلىرىنى ۋۇجۇدقا چى ارغهالبَاِرئ ه

ر ه ِ َصو  سااۈرەتلەردە يارتت ۇچى ھەر بىر مەخلۇقاتنى ئۆزىنىڭ ھېكمىتى تەقەززت قىلغان شااەكىلدە شااەكىللەندۈرگۈچى ۋە گۈزەل هالم 

 .تۇرزتت



ب ه ئېھساااااانلىرى بىلەن پەرۋىش قىلغۇچى زتت. ئااالالھ ئۆزىنىااڭ ئىتااائەتمەن مۆمى  -مەخلۇقاااتلىرىنى نېمەتلىرى ۋە ئاااتاااهالرَّ

 خوجايىندۇر. بولغۇچىئىگە  ۋەبەندىلىرىنى مەخسۇس تەربىيىلەيدۇ ۋە يېتىشتۈرىدۇ. چۈنكى ئۇ يارتت ۇچى 

ئىشاااالىرىدت  مۇتلەق كامالەت ۋە مۇتلەق ئۇلۇغلۇق ا ئىگە زتت. شااااۇنىڭ ئۈچۈن  سااااۈپەتلىرىدە ۋە جىمى -زتتىدت، ئىسااااىمهالعَِظيم ه

بۈيۈك بىلىش   ق ۋە چەكلىمىلىرىنىبەنادىلەرنىاڭ ئۇنى ئۇلۇغلىشااااى ۋە قەدىرلىشااااى پەرزدۇر. شااااۇنادتقال ئۇنىاڭ بۇيرۇ

 پەرزدۇر.

ۋە ئىيتىيارسىز ھالدت  ئىيتىيارى مەخلۇقاتالر، قىلغۇچىنىڭ ئۈستىدە ھۆكۈمرتنلىق بەندىلىرىنى بويسۇندۇرغۇچى، ئۇالرهالقَاِهر ه

ار ه .تۇربەندىلەرنى مۇتلەق بويسۇندۇرغۇچى كامالەتلىك زتت  .تۇرئۇنىڭغا باش ئەگكۈچى زتت هالقَهَّ

َهْيِمن ه  .تۇرھەر شەيئىنى ئىدترە قىلغۇچى ۋە ساقلىغۇچى، شۇندتقال ئۇنىڭ ھەر تەرىپىنى بىلگۈچى زتتهالم 

ئىززەت ۋە قۇدرەت مەنىلىرىنىاڭ ھەممىسااااىنى ئۆزىگە مۇجەسااااسااااەم قىلغاان، ھېپكىم ئۇنىڭغاا غاالىاب كېلەلمەيادىغاان، هالعَِزيز ه

ھېپكىمگە ھېچ ئىشاتا مۇھتاج بولمايدىغان، ئۇنىڭ ئىزنىساىز ھېچ نەرساە ئورنىدى  مىدىرلىمايدىغان مىسالىساىز قۇدرەت ۋە  

 .تۇركۈچ ئىگىسى بولغان زتت

ى قىلغۇچى، بەندىلىرىنى قەھرى ۋە ھۆكۈمرتنلى ى ئاستىدت تۇت ۇچى، ھەر نەرسە ئۇنىڭ ھۆكۈمرتنلى ى ئالدىدت ىنخالىغىنهالَجبَّار ه

باش ئەگكۈچى، ئۇنىڭ ھۆكمىگە بويسۇنغۇچى، قىيىنپىلى نى ئاسان قىلغۇچى، پې ىرنى باي قىلغۇچى، ئاساننى قىيى   

 . تۇرا قىلغۇچى زتت تىدترالرغا ھايات ئاقىلغۇچى، كېسەەللرنى ساقايت ۇچى، يار

تََكب ِر ه بىلەن ھەمىشە سۈپەتلەنگۈچى ۋە ھەر قاندتق ناقىسلىق ۋە يامانلى تى  ئۈستۈن، بەندىلەرگە زۇلۇم قىلىشتى  يىرتق، كاتتىلىق  هالم 

 .تۇرئۇنىڭدى  بۇ كاتتىلى نى تاالش ۇچىالرنىڭ ئەدىبىنى بەرگۈچى زتت

يوق. ئالالھتى  باش ا ھەممە  ھېپكىم  سۈپەتلىرىدە ۋە ئىشلىرىدت كاتتا ۋە ئۇلۇغ زتت. ئالالھتى  ئۇلۇغ ۋە كاتتا -زتتىدت، ئىسىمهالَكبِير ه

 ئالالھنىڭ ئالدىدت كىپىك ۋە ئاددى سانىلىدۇ.

بۈيۈكلىكنى ئېھسااننى  -ئۆزىنىڭ كاتتا ماقامىغا اليىق ھالدت ھايا ئىگىساى بولغان زتت. ئالالھنىڭ ھاياساى ساېيىيلىق ۋە پەزلىهالَحيِي ه

 تەقەززت قىلىدىغان ھايادۇر.

دۇنيادىكى ھەقى ىي مەڭگۈلۈك ھاياتنىڭ ئىگىسااى، ئەۋۋىلى ۋە ئاخىرى بولمىغان ئەبەدىي ھاياتنىڭ ئىگىسااى بولغان زتت. هالَحي ه

 نىڭ يېگانە مەنبىئىدۇر.لى ھاياتنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭدى  كەلگەن. ئالالھ ھايات

ئۆز زتتى بىلەن ھەممە ئىشاااانى ئىادترە قىلغۇچى، مەخلۇقااتلىرىنىاڭ يااردىمىادى  بىھااجەت بولغۇچى ۋە ئااسااااماانالر ھەم هالقَي وم ه

 .تۇرئۇنىڭغا مۇھتاج بولغۇچى زتتز مىندىكى ھەممە نەرسىنى يالغۇز ئىدترە قىلغۇچى، ھەممە 

پۈتۈن مەۋجۇدتت يوقالغاندى  كېيىنمۇ دتۋتم قىلغۇچى زتت. ھەممە نەرسە پانىيلى  ا يۈز تۇت اندى  كېيى  ئۇنىڭ دەرگاھىغا هالَواِرث ه

 نىڭ ھەممىسى ئۇنىڭدى  بىزگە ئامانەت بولۇپ ھەممىسى ئۇنىڭغا قايتىدۇ.نەرسىلەرقايتىدۇ. قولىمىزدىكى  

بويسااااۇنادۇرغۇچى ۋە ئىادترە قىلغۇچى، بەنادىلىرىنىاڭ قىلغاانلىرىغاا مۇكااپاات ۋە جاازت بەرگۈچى، پۈتۈن مەۋجۇدتتنى هالديَّان ه

يااخشااااىالرنىاڭ يااخشااااىلى ىغاا كۆپ سااااااۋتب بەرگۈچى، يااماانلىق قىلغاانالرنى كەچۈرگۈچى يااكى قىلغاانلىرىغاا كۆرە 

 .تۇرجازتلىغۇچى زتت

خالىغان ئىشااا ا بۇيرۇپ، خالىغان ئىشاااتى  توساااىدىغان، ھەممىنى خالىغىنىپە خەل ى ئۈساااتىدە مۇتلەق ھاكىمىيىتى بولغان هالَمِلك ه

 .تۇرتەسەررۇپ قىلىدىغان ، ھەممىنى ئۆزى قىلىدىغان زتت

پادىشاھلى ى ئۆزىنىڭ ھەق ى ۋە ئۆزىگىال خاس بولغان، مەۋجۇدتتنى يارتت اندت يېنىدت ھېپكىم بولمىغان، بارچە مەخلۇقاتالر  هاْلَماِلك ه

 . تۇرقىلىنغان ۋتقىتتىمۇ ئۇنىڭ پادىشاھلى ى دتۋتم قىلىدىغان زتتيوق 

 مەنىگە ئىگە.  ۇرسۆزىدى  چوڭ «تلملك»مۇتلەق پادىشاھلى  ا دتاللەت قىلىدىغان ئىسىم بولۇپ، هالَمِليك ه

 ئالالھ ىال مەنسۇپ.، سۈپەتلەركامالىي گۈزەل . چۈنكى بارلىق تۇرھەر قاندتق ئەيىب ۋە نۇقساندى  پۈتۈنلەي پاك زتتهالس بوح ه

. چۈنكى ئالالھ مۇتلەق كامالىي سۈپىتى  تۇرقايسى بىر تەرەپتى  بولمىسۇن، ھەر قاندتق ناقىسلىق ۋە يېتەرسىزلىكلەردى  پاكهالق د وس ه

 بىلەن يېگانە سۈپەتلەنگەن زتتتۇر. 

، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى بارلىق خالىساااۈپەتلىرىدە ۋە پۈتۈن ئىشااالىرىدت ھەر قاندتق نوقساااان ۋە كەمپىلىكلەردى   -ئىساااىمهالسَّالم ه

 .تۇرپلىق ۋە ساالمەتلىكلەرنىڭ مەنبىئى بولغان زتتنتى

ھەقى ىي ئىالھ مەبۇد بەرھەق ساااۈپەتلىرىدە ھەق ئىكەنلىكىدە قىلپە شاااەك بولمىغان، ئۇنىڭدى  باشااا ا -ئىالھلى ىدت، ئىساااىمهالَحق ه
 .تۇربولمىغان زتت

بِين ه ى ئۈچۈن يېگانە ئىالھلى ىدت، ھېكمەتلىرىدە ۋە رەھمىتىدە ئوچۇق، ئېنىق ۋە ئاشااكارت بولغان، بەندىلىرىگە ھەقكە ئەگىشااىشاا هالم 

مۇيەساااساااەر ئۇالرنى ياخشاااىلى  ا   ئازغۇن يولالردى  ئاگاھالندۇرغۇچى،،  ەرگۇچىھەق يولنى ئوچۇق كۆرساااىتىپ ب

 .تۇرقىلغۇچى زتت

 . تۇرمۇتلەق ئىيتىيار بىلەن كامالىي قۇدرەتنىڭ ئىگىسى بولغان زتتهالقَِوي ه

 .تۇرھېپ اندتق ئىشتا جاپا تارتىپ قالمايدىغان، ھېرىپ قالمايدىغان زتت ،قۇدرىتىدە، كۈچىدە كۈچلۈكهالَمتِين ه

ئۆز ھەممىگە كۈچى يېتىدىغان، ئاساااامان ۋە ز مىندت ھېچ نەرسااااە ئۇنى ئاجىزالشااااتۇرتلمايدىغان ۋە خالىغان نەرسااااىنى  هالقَاِدر ه

 .تۇرئىرتدە قىلىدىغان زتتخاھىشى بىلەن 

 سۈپىتىنىڭ ئەڭ كامالىي ئىپادىسى بولۇپ، ئالالھنىڭ مۇتلەق قۇدرەت ۋە كۈچ ئىگىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. «تل ادر»هالقَِدير ه

ْقتَِدرْه ئالالھنىڭ قۇدرىتى ۋە تەقدىر قىلغان ئىشااالىرىنى يۈرگۈزۈشاااتە كامالىي مۇتلەق قۇۋۋەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدىغان هالم 

 سۈپەت.

ئالالھنىڭ زتتىنىڭ، قەھرى كۈچىنىڭ، شاەنىنىڭ ئۈساتۈنلىكىنى ۋە ھەر نەرساىنىڭ ھۆكۈمرتنلى ى قولىدت ۋە خاھىشاى ئاساتىدت هالعَِلي ه

 .تۇرئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان سۈپەت. ئالالھ ا ئۈستۈن كېلىدىغان ھېچ نەرسە يوق
هاألْعلى



تَعَال ه خارلىق ھالىتىگە چۈشاۈپ قالىدىغان، تەڭدىشاى بولمىغان، بەلكى ھەر نەرساە ئۇلۇغلى ى ۋە قۇدرىتى ئالدىدت ھەر نەرساە هالم 

 .تۇرۋە ھەر قاندتق مەخلۇقات ئۇنىڭ تەسەررۇپى، پادىشاھلى ى ۋە قەھرى ئاستىدت بولىدىغان زتت

م ه قَد ِ ئاساسەن خەل لىرىدى   تەقەززتسىغانىڭ ھەر نەرسىنى ئۆز خاھىشى بويىپە ئورۇنالشتۇرىدىغان، ئىلمى ۋە ھېكمىتىهالم 

 . تۇربەزىسىنى بەزىسىگە ئۈستۈن ياكى ئىلگىرى قىلىدىغان زتت

ر ه ؤخ ِ بەزى نەرساااىلەرنى تۆۋەن قىلىپ، خالىغانلىرىنى ئىلگىرى ياكى ئۈساااتۈن قىلىدىغان، خالىغان ئىشااانى ئۆز خاھىشاااى ۋە هالم 

كېپىكتۈرىدىغان، بەندىلىرىنى تەۋبە قىلسۇن دەپ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى سەۋەبلىك ئۇالرنى ھېكمىتىنىڭ تەقەززتسى بويىپە 

 .تۇرئازتبالشنى كېپىكتۈرىدىغان زتت

ر ه َسع ِ شااااەيئىلەرنىاڭ قىممىتىنى، ئورنىنى ۋە مااقاامىنى ۋە تەسااااىرىنى خاالىغاانپە كۆتۈرىادىغاان يااكى كەم قىلىادىغاان، ھېكمىتىگە هالم 

 .تۇرنەرسىلەرنى باھالىق ۋە بەزىسىنى ئەرزتن قىلىدىغان زتتئاساسەن بەزى 

روھالرنى قەبز قىلىاادىغااان، ھېكمىتى بويىپە بەزى بەناادىلىرىنى سااااىناااش ئۈچۈن ئۇالرنىااڭ قۇدرىتىنى، كۈچىنى ۋە  هالقَابِض ه

 .تۇرقابىلىيىتىنى، شۇندتقال رىزى لىرىنى تار قىلىدىغان زتت

شااااەپ ىتى بىلەن بەزى بەندىلىرىنىڭ رىزقىنى مول، تۇرمۇشااااىنى باياشااااات قىلىدىغان، ئاندى  ھېكمىتى بويىپە رەھمىتى،  هالبَاِسط ه

 .تۇرئۇالرنى سىنايدىغان، تەۋبە قىلغۇچىالرغا مەغپىرەت قولىنى سۇنىدىغان زتت

ل ه قىلىشى بىلەن پەيدت بولغان، ئۆزىنىڭ باشلىنىش ھېچ نەرسە يوق ۋتقىتتىمۇ بولغان، ھەممە نەرسە ئۇنىڭ يارىتىشى ۋە ئىلاد هاألَوَّ

 .تۇرتارىيى بولمىغان زتت

،  تۈگەنلىسى بولمىغان، ھەممە نەرسە ئاخىرى ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتىدىغان بولغاندىمۇ دتۋتم قىلىدىغان، ھەر نەرسە پانى هاآلِخر ه

 . تۇرتۈگەنلىسى يوق مەڭگۈلۈك باقى زتت

ئۈساتۈن، ھەممە نەرساىنىڭ ئۈساتىدە ئاشاكارت بولغۇچى، قۇدرىتى نامايان بولۇپ تۇرغۇچى، ئالالھتى  ئۈساتۈن ھەممىدى  هالظَّاِهر ه

 .تۇرھېچ نەرسە يوق، ئۇ ھەممىگە ھامىي ۋە ھەممىنى ئىدرتك قىلغۇچى زتت

ى بولماايادۇ، ئۇنىاڭ زتتىنىاڭ مااھىيىتىنى تونۇشاااا اا  ۋە بەنادىلىرىگە ئەڭ يې ىنادۇر مەخپىيادۇر ئاالالھ هالبَاِطن ه يەنى ئۇنى كۆز بىلەن كۆرگىل

 .ئەقىللەر ئېرىشەلمەيدۇ

 . زتتتۇرياكى ياردەمپىسى ياكى بالىسى ياكى ئوخشىشى بولمىغان يوق يېگانە، شېرىكى -يەككەهالِوتْر ه

ي ِد ه  الر. پۈتۈن مەخلۇقاتتۇريارتت ۇچىسااى زتتپادىشاااھى ۋە مەخلۇقاتلىرى ئۈسااتىدە مۇتلەق ھاكىمىيەت ئىگىسااى، ئۇالرنىڭ  هالسَّ

 دۇر.ىقۇل نىڭئالالھ

َمد ه ھېپكىمگە مۇھتاج بولمىغان، خوجايىنلى ىدت، مەخلۇقاتلىرى ئۈساااتىدە ھۆكۈمرتنلى ىدت تەڭدىشاااى بولمىغان، ھەممە ئۇنىڭغا هالصَّ

 .تۇرنى رىزى الندۇرىدىغان ۋە ئۇالردى  رىزىق كۈتمەيدىغان يېگانە زتتلىرىبولغان، مەخلۇقاتمۇھتاج 

. شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھنى بىر بىلىپ ئېتى اد  تۇريېگانە بولغان، ئوخشىشى بولمىغان، شېرىكى بولمىغان زتت تەمۇتلەقكامالى هالَواِحد ه

س قىلىش زۆرۈر  لىئېتى اد ۋە ئىبادەتنى ئۇنىڭغىال خا  .پىلى نىڭ تەقەززتسىمۇسۇلمانقىلىش، ئىبادەتلەرنى ئۇنىڭغىال قىلىش 

 بولغان تەڭدتشسىز زتت.

هاألََحد ه

 . تۇرئىبادەت قىلىش ا تولىمۇ ھەقلىق بولغان زتت بەرھەق ھەقى ىي مەبۇد هاإِللَه 

 


