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دۇائسى قۇرائن  -خەتمەۇئيغۇرچە   

ىدلىتىقر ات ۇپا ۇئيغۇر نەشىرىياتى  تەرىپىدىنياۋر   

 
 

 

 

 (پىرېش سىدەھ)رۇدىگىلىىي ڭىنتەدەبىئ ائۇد

 



 قۇرئان دۇئاسى -ئۇيغۇرچەخەتمە

 
 
 

 !ئەي ئالالھ
 .ېنى مەدھىيىلەيمىزس

 .مەدەت تىلەيمىزسەندىن 
 .سەندىن ھىدايەت تىلەيمىز

 .ئۆتىنىمىزسەندىن گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىنى 
 .بارلىق ياخشى ئىشالرنى سەندىن دەپ بىلىمىز

 .ساڭا تەشەككۈر ئېيتىمىز
 .قىلمايمىزنېئمەتلىرىڭنى ئىنكار 

 .جۇدا بولىمىز-ساڭا ئاسىي بولغۇچىالردىن ئادا
 

 !ئەي ئالالھ
 .قىلىمىز قۇلچىلىقساڭىال 

 .ساڭا باش قويۇپ ناماز ئوقۇيمىز
 .سەن تەرەپكە ئىنتىلىمىز

 .ھەممە ئىشتا ساڭا تايىنىمىز
 .قىلىمىز تسېنىڭ رەھمىتىڭنى ئۈمى

 .ئازابىڭدىن قورقىمىز
 .ىرالرغا تېگىشلىككاپراستىنال  سېنىڭ ئازابىڭ 

 
 !ئەي ئالالھ

 .ساڭا مەنسۇپ سانا -جىمى مەدھۇ 
 .بارلىق تەشەككۈر ساڭا مەنسۇپ

 .بارلىق ئىشالر ئاشكارا بولسۇن، مەخپىي بولسۇن، مەنبەسى سېنىڭ ئىلكىڭدە
 .ماختىنىشقا سەن ئەڭ ھەقلىق

 .ئىبادەت قىلىنىشقىمۇ سەن ھەقلىق
 .سەن ھەممىگە قادىرسەن

 
 !ئەي ئالالھ

 .مەدھىيە ئوقۇيمىزن بىزدىن رازى بولغانغا قەدەر ۋە سەن رازى بولغاندىن كېيىنمۇ ساڭا سە
بىز ئۆزىمىز بىلگەن ئەڭ ياخشى سۆزلىرىمىز بىلەن، ئۆزىمىز بىلگەن ئەڭ گۈزەل سۈپەتلەر 

 .ساڭا ئېيتىمىزرەۋىشتە مەدھىيە  ن ئۆز كاالمىڭدا بايان قىلغانبىلەن، سە



 
 !ئەي ئالالھ

 .الدا ئالقىش ساڭا مەنسۇپبارلىق ئەھۋ
 

 !ئەي ئالالھ
-زېمىندىكى بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ نۇرى، سەن ئاسمان-زېمىننىڭ ۋە ئاسمان-سەن ئاسمان

 .زېمىننى ۋە ئۇنىڭدىكى مەخلۇقاتالرنى ئۆز قۇدرىتىڭ بىلەن تۇتۇپ تۇرغۇچىسەن
 .سېنى مەدھىيىلەيمىز
 .چۈنكى سەن ھەق

 .سېنىڭ كاالمىڭ ھەق
 .ھەقسېنىڭ ۋەدەڭ 

 .بىزنىڭ سەن بىلەن ئۇچرىشىشىمىزمۇ ھەم ھەق
سېنىڭ پەرىشتىلىرىڭنىڭ ھەقىقەتەن مەۋجۇت ئىكەنلىكىگە، پەيغەمبەرلىرىڭنىڭ ھەق 
ئىكەنلىكىگە، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە، شۇنداقال 

جەسەتلەرنى قىيامەتنىڭ بولۇشىنىڭ شەكسىز ھەق ئىكەنلىكىگە، سېنىڭ قەبرىدىكى 
 .ئالالھىم تىرىلدۈرۈپ ھېساب ئالىدىغانلىقىڭغا چىن قەلبىمىزدىن ئىشىنىمىز

 
 !ئەي ئالالھ

سەن بىزگە بەرگەن ھەربىر نېئمەتكە ئۇ نېئمەت ئۆتمۈشتە بولسۇن، ھازىردا بولسۇن، خاس 
ساڭا  ى ئۈچۈنبولسۇن، ئومۇمىي بولسۇن، ئاشكارا بولسۇن، ياكى مەخپىي بولسۇن ھەممىسى

 .ھىيە ئوىۇيمىزمەد
 

 !ئەي ئالالھ
-چاقا، مال-ئىسالمدىن ئىبارەت نېئمەتكە، ئىمانىمىزغا، قۇرئانىمىزغا، بىزگە بەرگەن باال

 .مەدھىيە ئوقۇيمىزساڭا  غا نىسبەتەنۋارانالر 
 .دىنىمىزنى غالىب قىلدىڭ
 .بىزنى ئىتتىپاقالشتۇردۇڭ

 .بىز سورىمىغان نەرسىلەرنىمۇ بىزگە ئاتا قىلدىڭ
 .مىننەتدارلىق بىلدۈرىمىزرگەن نەرسىلەرگە كۆپ سەن بە

 
 !ئەي ئالالھ

نى تەلىم بەرگەنلىكىڭگە، «قۇرئان كەرىم»ئىسالمغا مۇيەسسەر قىلغانلىقىڭغا، ھېكمەت ۋە 
 .گە ھەشقالال ئېيتىمىزىلىشقا ئىمكانىيەت بەرگەنلىكىڭنى تامام ق«قۇرئان كەرىم»

 .يوقخۇدا  قانداقسەندىن باشقا ھېچ
 .نى بىلىپ تۇرغۇچى مېھرىبان ئىالھسەنسەن ھەممى

 .زېمىننىڭ ئىگىسىدۇرسەن-ئاسمان



 .يوق ھېچقانداق خۇداسەندىن باشقا 
 .سەن ئۆزۈڭ خالىغاننى قىلغۇچىسەن

 .سېنىڭ ئىرادەڭ ھەمىشە غالىبتۇر
 .يوق خۇداسەندىن باشقا 

 .سەن ئىشالرنى تەپسىلىي ۋە ئومۇمىي جەھەتتىن ئورونالشتۇرغۇچىسەن
نى نازىل قىلىپ پۈتكۈل «قۇرئان كەرىم»تى ۋە كاتتىلىقى بىلەن ئۆز بەندىسىگە ئۆز نېئمى

دۇنياغا ئاگاھالندۇرغۇچى، ئالالھ تەرىپىگە چاقىرىپ، جەننەت بىلەن بېشارەت بەرگۈچى 
مۇھەممەد  يېتەكچىمىزبىزنىڭ ۋە  ئۇنىڭ ئەلچىسى  !بولسۇن ساناالر -مەدھۇ قىلغان ئالالھقا 

 !بولسۇن ساالم ت ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇ
 

 !ئەي ئالالھ
 .مىننەتدارلىقبىلدۈرىمىزسېنىڭ بۈيۈك نېئمەتلىرىڭگە كاتتا ئىلتىپاتلىرىڭغا 

 .چۈنكى سەن ئەڭ ياخشى كىتابىڭنى بىزگە نازىل قىلدىڭ
 .ئەڭ ئۇلۇغ پەيغەمبەرنى بىزگە ئەۋەتتىڭ

 .ئەڭ مۇكەممەل شەرىئەتنى بىزگە ئاتا قىلدىڭ
 .الالنغان ئەڭ ياخشى ئۈممەت قىلدىڭبىزنى ئىنسانىيەت ئۈچۈن ت

 .شۈبھىسىز دىننى بىزگە بەخش ئەتتىڭ-شەك
 

 !ئەي مۇقەددەس رەببىمىز
 !ئەي تەۋبىلەرنى قوبۇل قىلغۇچى ساخاۋەتلىك زات

 !ئەي بارلىق ھۆكۈمرانالرنىڭ ھۆكۈمرانى
 !بارلىق سەۋەبلەرنى ۋۇجۇدقا چىقارغۇچى

 !ئىنسانالرنى تۇپراقتىن ئاپىرىدە قىلغان زات
 !چاقىسىز، ھەممىگە يېتەرلىك پەرۋەردىگار-ئەي شېرىكسىز، باال

 !ھېچبىر ئىنساننى قالدۇرماستىن ئۆز ئىلتىپاتىڭدىن بەھرىمەن قىلغۇچى ئى رەببىم
 .مەن سېنىڭ قۇلۇڭ، سېنىڭ قۇلۇڭ ۋە دىدىكىڭنىڭ پەرزەنتى

 .بىزنىڭ كۇكۇلىمىز سېنىڭ قولۇڭدا
 .سېنىڭ ھۆكمىڭ بىزلەردە توسالغۇسىز

 .نىڭ سۆزلىرىڭ بەرھەقسې
 

 !ئەي ئالالھ
سەن ئۆزۈڭنى ئاتىغان، كىتابىڭدا بايان قىلغان، ياكى بەندەڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 
تەلىم بەرگەن ياكى ئۆز ئىلمى غەيبىڭدە ئۆزۈڭگىال مەلۇم بولغان بارلىق ئىسىملىرىڭنى تىلغا 

 .ئېلىپ تۇرۇپ سەندىن تىلەيمىز
 

 !ئەي ئالالھ



 .ايسەنقىلغنى بىزنىڭ دىللىرىمىزنىڭ ھوزۇرى «مقۇرئان كەرى»
 .قەلبىمىزنىڭ نۇرى قىلغىن

 .ەيسەنئەندىشىلىرىمىزنى تۈگەتك-بىلەن بىزنىڭ غەم« قۇرئان كەرىم»
 .ىگەيسەننېئمەتلىك جەننەتكە يېتەكل -نازۇ  ەن بىل« قۇرئان كەرىم»بىزنى 

 
 !ئەي ئالالھ

 .ەيسەنقۇرئانى سۈپەتلەر بىلەن بىزلەرنى كىيىندۈرگ
 .ەيسەنئارقىلىق جەننەت بوستانلىرىدا سايە بەرگ« قۇرئان كەرىم»

 .ايسەنبىلەن بىزلەردىن ئۆچمەنلىكنى توسىغ« قۇرئان كەرىم»
 .شەۋكەتلىك ئىالھىمىز-ئەي بۈيۈك، شانۇ

 
 !ئەي ئالالھ

قىلغىن، چۈنكى ئۇالر سېنىڭ ئەھلىڭ، سېنىڭ خاس  مۇخلىسلىرىدىنبىزنى قۇرئان 
 .كىشىلىرىڭدۇر

 
 !ئەي ئالالھ

ھاالل دېگەن نەرسىلەرنى ھاالل دەپ بىلىدىغان، ھارام دېگەن نەرسىنى « قۇرئان كەرىم»
ھارام دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان، مۇتەشابىھلىرىغا ئىمان ئېيتىدىغان، مۇھكەملىرىگە ئەمەل 

 ئاخشامالردا ھۆرمەت بىلەن تىالۋەت قىلىدىغان-قىلىدىغان، ئۇنى ئۇزۇن كېچىلەر، ئەتىگەن
 .كىشىلەردىن قىلغىن

 
 !ئەي ئالالھ

نى قەلبلىرىمىزگە روشەنلىك، كۆزلىرىمىزگە نۇر «قۇرئان كەرىم»بۈيۈك كاالمىڭ بولغان 
 .ايسەنقىلغ

 .ايسەنداۋا، دوزاختىن قۇتقۇزغۇچى قىلغگۇناھلىرىمىزنى ئۆچۈرۈپ تاشلىغۇچى، كىسەللىرىمىزگە 
 

 !ئەي ئالالھ
ن جەننەتكە، زۇلمەتتىن يورۇقلۇققا، زااللەتتىن بىلەن بىزنى دوزاختى« قۇرئان كەرىم»

ھىدايەتكە، كەمبەغەللىكتىن بايلىققا، بىدئەتتىن سۈننەتكە، بۆلگۈنچىلىك ۋە ئىختىالپتىن 
 .ايسەنبىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىققا چىقارغ

 .شەۋكەتلىك، ساخاۋەتلىك، مېھرىبان ئىالھىمىز-ئى شانۇ
 

 !ئەي ئالالھ
 .ئۆزۈڭ يادىمىزغا سېلىپ قويغايسەنان يەرلىرىنىپ قالغدىن بىز ئۇنتۇ«قۇرئان كەرىم»

 .ايسەنيەرلىرىنى بىزگە بىلدۈرۈپ قويغ بىز بىلەلمىگەن
 –مۇھىم بولغىنى كۆرسەتمە  ، يەلەپپۇزىنى جايىدا ئوقۇيدىغانال ئەمەس نىڭ «قۇرئان كەرىم»



بولۇشقا مۇيەسسەر ئاڭلىق ئىجرا قىلىدىغان بەندىلەردىن  ھاياتىمىزدا تەلىماتلىرىنىمۇ 
 .قىلغايسەن

 
 !ئەي ئالالھ

 ئىستىلگە مۇيەسسەر بولۇشىمىزنىبىز سەندىن جەننەتنى ۋە جەننەتكە يېقىنالشتۇرىدىغان 
 .ھەرىكەتتىن پاناھ تىلەيمىز-ئىش  ئېلىپ بارىدىغان تىلەيمىز ۋە دوزاختىن ۋە دوزاخقا 

 
 !ئەي ئالالھ

 .يېتەكلىگەيسەنۇ كىشىلەر قاتارىدا بىزلەرنىم يېتەكلىگەنسەن 
 .ايسەنقاتارىدا بىزنىمۇ بەختلىك قىلغ قىلغان كىشىلەر بەخىتلىكسەن 

 .ايسەناتارىدا بىزلەرنىمۇ ھىمايە قىلغئۆزۈڭ ھىمايەڭگە ئالغان كىشىلەر ق
 .بىزگە بەرگەن نەرسىلەرنى بەرىكەتلىك قىلغىن

 .قىسمەتلەردىن بىزنى ساقلىغايسەنيامان 
 .ھۆكۈمرانسەنمۇتلەق  سەن 

 .سېنىڭ ئۈستۈڭدە ھۆكۈمران يوق
 .سەن خار قىلغانالرنى ھېچكىم ئەزىز قىاللمايدۇ

 .سەن ھەممىدىن بۈيۈك، ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىمىزسەن
 .سەن پۈتكەن قىسمەتلەر ئۈچۈن ئالقىشالرغا ھەقلىقسەن

 .سېنىڭ ئىلتىپاتلىرىڭغا تەشەككۈر ئېيتىمىز
 

 !ئەي ئالالھ
 .ىرىمىزدىن سېنىڭ ئالدىڭدا كەچۈرۈم سورايمىزبارلىق گۇناھ، خاتالىقل

 .ساڭا تەۋبە قىلىمىز
 سەندىن باشقا پاناھ،

 .سەندىن ئۆزگە نىجاتكار يوق
 

 !ئەي ئالالھ
 .ايسەندىن مەنپەئەتدار قىلغ«ئان كەرىمقۇر»بىزنى 

 .شەۋكىتىمىزنى ئۈستۈن قىلغىن-شانۇ
 .قىلدىڭ مىرىلمەسيىنى ھۆرمەتلىك قىلدىڭ، دەلىللىرىنى «قۇرئان كەرىم»سەن 

 !ئەي بۈيۈك سۆزلەرنى سۆزلىگۈچى
 يۇرۇتۇپسەن ئۆز كاالمىڭدا ﴿بىز قۇرئاننى ئوقۇپ بەرگەندە ئەگىشىپ ئوقۇ، ئاندىن ئۇنى 

 .بېرىش بىزنىڭ ئىشىمىز﴾ دېدىڭ
 .سېنىڭ كتابلىرىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئاممىباب كىتابتۇر« قۇرئان كەرىم»

كەملىكتىن -ئېنىق، ھۆججەتلىرى غالىب، ئارتۇقھاراملىرى -سۆزلىرى پاساھەتلىك، ھاالل
ۋە گۈزەل ۋەدىلەر بايان قىلىنغان، ئاگاھالندۇرۇش، ئازاب  جېكىلەشخالى، ئۇنىڭدا 



 .بىشارەتلەر سۆزلەنگەن
، ئەڭ دانىشمەن، ماختاشقا سازاۋەر زاتنىڭ ھېچقانداق دوگمىلىق مەزمۇن بولمىغانئۇ 

 .ۋەھيىسىدۇر
 

 !ئەي ئالالھ
 .ايسەنقىلغنىڭ مۇشۇ تامامى ئارقىلىق بىزلەرنى غەلىبىگە مۇيەسسەر «قۇرئان كەرىم»

 !ئەي ئالەملەرنىڭ رەببى
 !ئى مېھرىبان شەپقەتلىك ئالالھ

 !ئەي ھەممىدىن كەرەملىك، ساخاۋەتلىك زات
 

 !ئەي ئالالھ
 .ايسەنقىلغبىزلەرنى مۇشۇ كىچىدە ئومۇميۈزلۈك مەغپىرەت 

 .ايسەنقىلغقىلغان سالىھ بەندىلەرنىڭ قاتارىدا  بىزنى ئۆزۈڭگە ئىتائەت
 .ايسەنقىلغ سائادەتمەنلەردىن
 !ئىالھىمىز

 تۈگەنچىسىگە ھازىر بولۇپ تۇرۇپتىمىز، ۋەھىي قىلغان كىتاپلىرىڭنىڭسېنىڭ 
 ھەممىمىز سېنىڭ ھوزۇرۇڭدا باش ئەگدۇق،

 ، ايسەنقىلغبىزنى ئىلتىپاتلىرىڭنىڭ دەرۋازىسىدىن 
 .وغلىۋەتسەڭ بىزگە تايانچى بولىدىغان ھېچبىر مەدەتكارىمىز بولمايدۇئەگەر سەن بىزنى ق

 
 !ئەي ئالالھ

 ، ايسەنغمىقىلشەپقىتىڭدىم مەھرۇم  –مېھىر بىزنى 
 .ئەيلىگەيسەنبۈيۈك رامىزاندا دوزاختىن ئازات بولغۇچىالردىن 

 
 !ئەي ئالالھ

ئاياللىرىمىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمان -ئەربوۋىلىرىمىزنى، قېرىنداشلىرىمىزنى، -بىزنىڭ ئاتا
 .گەيسەنقېرىنداشلىرىمىزنى كەچۈر

 
 !ئەي ئالالھ

 .ايسەنقىلغسەن ئەپۇ قىلىشنى ياخشى كۆرىسەن، بىزنى ئەپۇ 
 

 !ئەي ئالالھ
 ، ايسەنقىلغبارلىق ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى 

 .ايسەنئاخىرەتنىڭ خورلۇقىدىن ساقلىغ-بىزنى دۇنيا
 شەپقەت قىلىپ تۇرغۇچى،ئەي دائىم 

 ھالىمىزنى ساڭا ئېيتىمىز،



 ،بولغايسەنبىزلەرگە ئۆزۈڭ ئىگە 
 ،ايسەنمۇ ئۆز ھالىمىزغا تاشالپ قويمىغسىكونت -مىنۇت

 !رەببىمىز
 .ئۆزۈڭگە تەۋەككۈل قىلدۇق

 .ايسەنىن ساقلىغبىزنى زالىمالرنىڭ پىتنىسىد
 

 !ئەي ئالالھ
 ياخشى ئىشالرغا يېتەكلىشىڭنى سورايمىز، ، مەغپىرىتىڭنى،شەپقىتىڭنى -مېھىرسېنىڭ 

 بارلىق ياخشى ئىشالردىن نىسىۋىدار بولۇشنى،
 بارلىق يامانلىقالردىن ساقلىنىشنى،

 جەننەتكە مۇيەسسەر بولۇشنى،
 .دوزاختىن يىراق بولۇشنى سورايمىز
 !ئەي مېھرىبان شەپقەتلىك ئالالھ

 
 !ئەي ئالالھ

 .ايسەنىغان قورقۇنچ تۇيغۇسى ئاتا قىلغوسىدمەئسىيەتتىن ت-بىزنىڭ قەلبىمىزدە گۇناھ
 سېنىڭ جەننىتىڭگە يەتكۈزىدىغان ئىتائەتمەنلىك،

ىدىغان ئىمان، ئىشەنچ ئاتا دۇنيا مۇسىبەتلىرىنى بىزلەرگە ئەرزىمەس قىلىپ كۆرسىت
 .ايسەنقىلغ

ئىبادەت قىلىشقا مۇيەسسەر  قۇۋۋىتىمىز بىلەن-كۆزلىرىمىز ۋە بارلىق كۈچ ،بىزنىڭ قۇالقلىرىمىز
 .ايسەنقىلغ

 .ايسەنباسارلىرىمىزنى قالدۇرغ -ىزبىزلەرنىڭ ياخشى ئ
 .ەيسەنىمىزگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگدۈشمەنلىر

 .ايسەنمۇسىبىتىمىزنى دىنىمىزدا قىلمىغ
 ،ايسەنى ئەڭ چوڭ غېمىمىز قىلىپ قويمىغدۇنيا غېمىن

 .ايسەنقىلمىغ دوزاخنى ئاخىرقى ماكانىمىز
 .ئەيلىگەيسەنتنى ئەبەدىيلىك مەنزىلىمىز جەننە

قورقمايدىغان،  ھوقۇقىمىزنى دەپسەندە قىلىشتىن  –ھەق گۇناھلىرىمىز تۈپەيلى بىزنىڭ 
 .بېشىمىزغا مۇسەللەت قىلمىغايسەنكىشىلەرنى  ئىچ ئاغرىتمايدىغانبىزلەرگە 

 !ئەي مېھرىبان شەپقەتلىك ئالالھ
 

 !ئەي ئالالھ
ىلگە مۇيەسسەر تھەركەت ۋە ئىس–ئىش جەننەتكە يېقىنالشتۇرىدىغان  سەندىن جەننەتنى ۋە

 .تىلەيمىز قىلىشىڭنى 
 .پاناھ تىلەيمىز ھەركەتلەردىن -ئېلىپ بارىدىغانئىش دوزاختىن ۋە دوزاخقا 

 .ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدىكى ياخشىلىقالرنىڭ ھەممىسىنى تىلەيمىز



 .ناھ تىلەيمىزبىز بىلىدىغان ۋە بىلمەيدىغان يامانلىقالردىن پا
 

 !ئەي ئالالھ
 .ساڭا بويسۇندۇق
 .ساڭا ئىشەندۇق

 .قىلدۇق ئىشەنچ باغالپ يۈلەندۇقساڭا 
مەخپىي قىلغان، سەن بىزدىنمۇ ياخشى بىلىدىغان بىز -كېيىن قىلغان، ئاشكارا-بىزنىڭ ئىلگىرى

 .ەيسەنمەيدىغان گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگبىل
 .مۇددەتسەن -ئەبەدسەن يەنە . دۇرسەنممىدىن مۇقەددەم، ھەممىدىن كېيىنسەن ھە

 .سەندىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوق
 !مۇقەددەس رەببىمىز

 ،ئۆزىمىزگە ئكزىمىز ئۇۋال قىلدۇقبىز 
 شەۋكەتلىك پەرۋەردىگارىمىز،-شانۇ

 ،ساڭا مەدھىيە ئېيتىمىز
 سەن ياراتقان مەخلۇقاتالرنىڭ سانى بىلەن تەڭ كەلگۈدەك،

 سەن رازى بولغۇدەك،
 رشىڭگە تەڭ كەلگۈدەك،سېنىڭ ئە

 ئالقىش ياڭرىتىمىز، ىچەسېنىڭ كەلىمىلىرىڭ، كەلىمىلىرىڭ پۈتۈلگەن سىياھالرنىڭ مىقدار
 ئاسماننى تۈۋرۈكسىز كۆتۈرگەن پەرۋەردىگارىمىز،

 سەن ھەممىدىن بۈيۈكدۇرسەن،
 زېمىننى يارىتىپ بىز ئۈچۈن ماكان قىلىپ بەرگەن پەرۋەردىگارىمىز،

 سەن مۇقەددەستۇرسەن،
 شەۋكەتلىك پەرۋەردىگارىمىز،-انۇش

 ئالقىشالرنىڭ ھېسابىنى بىز بىلىپ بواللمايمىز،-ساڭا ئوقۇلىدىغان مەدھىيە
 .شەۋكىتىڭگە اليىق بولۇشنى ئۈمىد قىلىمىز-پەقەت سېنىڭ شانۇ

 
 !ئەي ئالالھ

 .غايسەنمنى، مۇسۇلمانالرنى ئەزىز قىلئىسال
 ، ايسەنقىلغ مۇشرىكالرنى خار تۇزكورلۇق ۋە كۇپۇرنى ھەمدە 

 .ايسەنقىلغدىن دۈشمەنلىرىنى ھاالك 
 .ايسەنقىلغخاتىرجەم -يۇرتىمىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمان يۇرتلىرىنى تىنچ

 
 !ئەي ئالالھ

 .ايسەنقىلغبىزلەرنى يۇرتلىرىمىزدا ئەمىن 
 .ايسەنقىلغئىسالھ  مەنسەپدارلىرىمىزنى -ئەمەل يېتەكچى پىشۋالىرىمىزنى ۋە 

 



 !ئەي ئالالھ
 .ايسەنقىلغمۇسۇلمانالرنى سەن ئۆزۈڭ رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپەق 

 
 !ئەي ئالالھ

 مۇسۇلمان ئەرلەرنى، مۇسۇلمان ئايالالرنى، مۇئمىن ئەرلەرنى، مۇئمىن ئايالالرنى مەغپىرەت
 .ايسەنقىلغ

، ئىپپەتسىزلىكمەخپىي -، ئاشكارا ايسەنقىلغۋە توغرا يولدا  كۆيۈمچانئۇالرنى ئۆزئارا 
 .ايسەنقىلغبۇزۇقچىلىقالردىن يىراق 

 
 !ئەي ئالالھ

 .سۈپەتلىرىڭنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ سەندىن تىلەيمىز-شەۋكەتلىك ئىسمى-سېنىڭ شانۇ
 .ياخشىلىغايسەنپۇچقاقلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى -دۇنيانىڭ ھەر بىر بۇلۇڭ

 .ەيسەنمۇسۇلمان ياشلىرىغا ئىنساب بەرگ! ئەي ئالالھ
 

 !ئالالھئەي 
 .ايسەنقىلغمۇسۇلمان ئايالالرغا دىيانەت، ھىدايەت، گۈزەل ئەخالق ئاتا 

 ،غايسەنئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلى
 .ايسەنقىلغئۇالرنىڭ ئائىلىسىنى بەختلىك 

 
 !ئەي ئالالھ

 ،ەيسەنئىنساپ بەرگ يېتەكچىلەرگەمۇسۇلمان 
 ،ئازغۇنلۇقتا تاشالپ قويمىغايسەنئۇالرنى 

 .ساقلىغايسەنبىلەن بىزلەرنىڭمۇ ئېزىپ كېتىشىمىزدىن  ئۇالرنىڭ ئېزىشى
 ،قىلغايسەنئۇالرنىڭ ھاياتىنى بىز ئۈچۈن بەرىكەت 

 .ەيسەنئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرگ
 

 !ئەي ئالالھ
 ،قايسەنلبىنى ئىسالم نۇرى بىلەن يوروتمۇسۇلمان ئەۋالدالرنىڭ قە

 .ايسەنئۆسۈشىنى نېسىپ قىلغىقاد بىلەن ئۇالرنىڭ دىننى توغرا چۈشىنىپ، ساپ ئېت
 

 .ى ئەيلىگەيسەنمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ياخشمۇسۇل! ئەي ئالالھ
ھاالل مېھنەت بىلەن ھايات كەچۈرىدىغان .ايسەنمەئىشەتلىرىنى پاراۋان قىلغ-مۇشتۇر

 ئاڭلىق ۋە تەقۋادار بەندىلىرىڭ قاتارىغا داخىل ئەتكەيسەن،
بەرلىرىڭنىڭ باسقان ئىزىغا ىڭغا ۋە پەيغەم، سېنىڭ قۇرئانقەلبلىرىنى دىن، ھەق ئۈستىگە

 .مۇستەھكەم ئېسىلىدىغان قىلغايسەن
 



 !ئەي ئالالھ
بوۋىلىرىمىزنى، سېنىڭ بىرلىكىڭ ۋە -ئۆلۈپ كەتكەن بارلىق مۇسۇلمانالرنى، ئاتا

مەغپىرەت  ئىمانداشالرنىپەيغەمبەرلىرىڭنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەن بارلىق 
 .ايسەنقىلغ

 
 !ئەي ئالالھ

 ،كەچۇرگەيسەنئۇالرنى 
 ،ئىچ ئاغرىتقايسەنئۇالرغا 

 ئۇالرنىڭ جايىنى ئېسىل،
 ، ايسەنقىلغ تكە سازاۋەرئۆزلىرىنى ھۆرمە

 ، ايسەنقىلغكەڭرى  كۆكسىنى -كۆڭلى 
 .تازىلغايسەنچۈشكەن، ئەڭ ساپ، ئەڭ ئېسىل سۇالر بىلەن  ئاسماندىن ئۇالرنى 

 .ئەيلىگەيسەن گۇناھالردىن پاك ئۇالرنى خۇددى ئاق كىيىم كىردىن ئاقارغاندەك
 

 !ئەي ئالالھ
 .ايسەنقىلغئۇالر ماڭغان يولالردا ماڭغىنىمىزدا بىزلەرگە ئاسانلىقنى مۇيەسسەر 

 
  !ئەي ئالالھ

 .ايسەنقىلغئۆلۈم ۋە ئۇنىڭ سەكراتىدا بىزلەرگە ياردەم 
 .بەىىش ئەتكەيسەنقەبرە ۋە ئۇنىڭ زۇلمەتلىرىدە بىزلەرگە ياردەم 

 .ەيسەنى ۋە ئۇنىڭ مۇشەققەتلىرىدە بىزلەرگە ياردەم بەرگقىيامەت كۈن
 .ەيسەنسىرات كۆۋرۈكى ئۈستىدە ۋە جەننەتكە كىرىشتە بىزلەرگە ياردەم بەرگ

 
 !ي ئالالھئە

 .ايسەنسات مەيدانىدا بىزنى ئەمىن قىلغقىيامەت كۈنى ئەر
 

 !ئەي ئالالھ
 .ەيسەنئوڭ قولىمىزغا بەرگ دەپتىرىمىزنى ئەمال-قىيامەت كۈنى نامە

 
 !ئەي ئالالھ

بىزلەرنى قىيامەت كۈنى پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋە سەللەم بىلەن، شەھىدلەر بىلەن، 
راستچىلالر بىلەن، ياخشى ئۆتكەن سالىھ بەندىلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرغىلى نېسىپ 

 .ئەتكەيسەن
 

 !ئەي ئالالھ
لغان قەبرىنى بىز ئۈچۈن ياخشى بىز دۇنيادىن ئايرىلغاندىن كېيىنكى تۇنجى بېكىتىمىز بو



 .ايسەن، ئۇنىڭ ئىچىنى كەڭرى قىلغ ايسەنقىلغمەنزىل 
 

 !ھئەي ئالال
 .ەيسەنسوراقتا ئاسانلىق بەرگ-سوئال

 
 !ئەي ئالالھ

 .غايسەنىز بويى پىتنىدىن ساقلىبىزنى ھاياتىم
 

 !ئەي ئالالھ
ىن، دوزاخنىڭ ھاياتلىقنىڭ پىتنىسىدىن، ئۆلۈمنىڭ پىتنىسىدىن، قەبرىنىڭ پىتنىسىد

 ،ايسەنپىتنىسىدىن ساقلىغ
 !يېگانە، قەھرى سەلتەنەتلىك ئالالھ-ئەي يەككە

 
 

 !ئەي ئالالھ
بوستانلىرىدىن  بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ۋە بىز ئۈچۈن قەبرىنى جەننەت

 .ئەيلىمىگەيسەنازگاللىرىدىن بىر ئازگال ، دوزاخ ئايسەنبىر بوستان قىلغ
 

 !ئەي ئالالھ
 ،اايسەنيلىك جەننەتلەرگە مۇيەسسەر قىلغئۇالرنى قەبرىنىڭ تارلىقىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئەبەدى

ڭ ئۈزۈلمەس سايىلىرىدا يېشىل جەننەت بوستانلىرىدا، سىدرى دەرىخىنى-ئۇالرنى ياپ
 ،ايسەنسايىداتق

 !ئەي ئەپۇچان مېھرىبان ئىالھىمىز
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

 


