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 :ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەنئەسساالمۇ ئەلەيكۇم 

بىزنى يوقلۇقتىن بارلىققا كەلتۈرۈپال قالماي،بارلىقىدىن خەۋەردار 
سۈپەتلىرىنى بايان قىلىش -ئىىىم 99قىلىپ ئۆزى ھەققىدە 

 -چەكسىز مېھىرئارقىلىق ئەتراپلىق چۈشەنجىگە ئىگە قىلغان 
ئالالھقا چەكسىز مەدھىيەلەر يىگانە -شەپقەتلىك  يەككە

 !بولسۇن

تارىختىن بۇيان ئىنسانىيەتكە ياراتقۇچىسى ئالالھنى تونۇشتۇرۇش 
ۋە ئۇنىڭ تەلىماتلىرىنى ئۆز پېتى يەتكۈزۈپ ھاياتى بويىچە 

ئۈلگە بولغان بارچە پەيغەمبەرلەرگە ۋە بولۇپمۇ ئەڭ  جانلىق
دۇئا ئاخىرقى ئەلچى مۇھەممەت ئەلەيھىسساالمغا ياخشى 

 !يار بولسۇن تېلەكلىرىمىز

غەمبەرلەر كۆتۈرۈپ كەلگەن ئىالھى مەشئەلگە ئاۋاز پۈتكۈل پەي
قوشۇپ ئالالھنىڭ تەلىماتلىرىغا ئىزچىل ئەمەل قىلىپ كەلگەن 
ئىنسانىيەت تارىخى جەريانىدىكى جىمى مۆمىنلەرگە ساالمالر 

    !بولسۇن

ئالالھنىڭڭ » دە قۇرئان كەرىمھايات كىتابىمىز ئالالھ تائاال 
« چاقىرىڭالر/گۈزەل ئىسىملىرى بار، شۇنىڭ بىلەن دۇئا قىلىڭالر

 .جڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭېكىلىگەن دەپ
 -گڭۈزەل ئىسڭىم  99ئالالھنىڭ » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

سۈپەتلىرى بار، قانداق ئادەم ئۇالرنىڭ مەنىلىرىنى بىلىڭپ، 

http://www.qurankerim.com/logo.gif
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 (ھەركەتتە بولسا-ئىشۋە شۇنىڭغا اليىق )ئەستە چىڭ تۇتسا
 .دەپ چۈشەنچە بەرگەن« جەننەتكە كىرىدۇ چوقۇم 

ئالالھنى ھەققىقى تۈردە تونۇيالىغان،ساغالم چۈشەنجىگە ئىگە 
 بواللىغان  كىشىلەرال ياراتقۇچىسىغا بولغان مىننەتڭدارلىقىنى 

،تەقلىدى ئىماندىن تەھقىقى ئاڭلىق ھالدا جارى قىلدۇرااليدۇ
ھەممىنى كۆرۈپ » ئالالھنىڭ.تۈرۈلىدۇئىمان مەرتىۋىسىگە كۆ

ئىنچىكىلىڭك بىڭلەن  ،ھەممىنى ئڭاڭالپ تۇرغڭۇچى،تۇرغۇچى
زىتىڭڭڭڭپ ۆكۆزىتىڭڭڭڭپ تۇرغۇچى،بڭڭڭڭارلىق شڭڭڭڭەيئىلەرنى ك

قاتڭڭڭارلىق «..،ھەممىڭڭڭدىن ھېسڭڭڭاپ ئڭڭڭالغۇچىتۇرغۇچى
ھەر مىنڭۇت ،ھەر سڭىكون  بىلگەن ئادەم  ئاالھىدىلىكلىرىنى

كۆرۈپ،ئاڭالپ،نازارەت قىلىۋاتقان ئىش ھەركىتىدە ئالالھنىڭ 
بىلگەچكە ياراتقۇچى تەكىتلىگەن توغرا  قىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى

گۇنڭاھتىن :ۋە دۇرۇس ياشاش ئىستىلىغا قاتتىق رىئايە قىلىدۇ
 .شىالردىن بولۇشقا ھېرىسمەن بوالاليدۇيىراق تۇرۇپ ئاكتىپ ياخ

بۇ ۋەجىدىن كۈندىلىك دۇئالىرىمىزدا تىلغا ئېلىپ كېلىۋاتقان 
،ھەتتا بڭڭۇدا قمۇ مەنىسڭڭىنى كڭڭۆپلىرىمىز بىلمەيڭڭدىغانبولسڭڭا

راھىپلىڭڭرى مەنىسڭڭىنى بىلمىسڭڭىمۇ ئاللىقانڭڭداق چۈشىنىكسڭڭىز 
تېكىستالرنى قارغۇالرچە تەكرارلىغاندەك ئۆلۈك تېكىس  ئوقۇشتىن 
ھالقىپ ئڭاڭلىق رەۋىشڭتىكى تەلەپڭكە اليىڭق دىنڭدارالردىن 

بۇ  مىتتەبولۇشىمىزغا يېتەكلىيەلىسە ئەجەپ ئەمەس دېگەن ئۈ
پايدىلىنىپ قېلىشڭىڭالرغا ،كىچىككىنە ۋاراقچىنى تەييارلىدۇق
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  .ىمىز كامىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭلچەنئىشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭى

 

ھهممه نهرسىنى ،جۈملىدىن كائىناتنى ۋە ئىنساننى ) ئالالھ: اٰللهُ .1

ياراتقااا، ،ھقاقانااداڭ تهىدى،ىمر،كااق ىوىمر انلمىتااا،  اتنىاا  

 (ئهرەپاىدىوى ئىسمى

 ئاالھىدىلىولى ى-قالتانلى ى انلسا ئالالھنى  سۈپهت

 ناھايىتى كهپقهتلىك: اَل  َحْمٰنُ  .2

 رەھىمدىلناھايىتى : اَل  َحِيْمُ  .3

 مهۋجرداتنى  ئىگىسىپۈتوۈل : اَلْمَلِكُ  .4

 ۋە مرقهددەساارلىق نرقساندىن پاك : اَلْقُد ُوْسُ  .5

 اقتى،لىترچى  ئقسهنلىك-ئاما،: اَلس اَلٰمُ  .6

 ئاتا قىلترچىخاتى جهم : اَلْمُؤْمِنُ  .7

 اارلىق كهيئىلهرنى كۈ ىتىپ تررغرچى : اَلْمُهَيْمِنُ  .8

 ھهممىگه غالىپ، قردرەتلىك-چ كۈ: اَلْعَزِيْزُ  .9

  يۈرگۈ گۈچى كۈچىنى: اَلْجَب اٰرُ  .10

 اۈيۈكلۈكته يىگانه : اَلْمُتَوَب ِ ُ  .11

 ھهممىنى ياراتقرچى : اَلْخَاٰلِقُ .12

 قىلترچى  اارينقلرقتىن : اَلْبَاٰرِئُ .13

 كهكىل اهرگۈچى -ھهممه نهرسىگه سۈرەت: اَلْمُصَن ِرُ  .14

 قىلترچى  مهغپى ەت-ئهپر: اَلْتٰف َاٰرُ  .15

  قىلترچىغه ەپ -قهھى : اَلْقَه َارُ  .16

 ئهڭ كۆپ اهرگۈچى: اَلْنَه َابُ  .17

 ۈچىگمهخلرقاتقا منل رىزىق اهر: اَل  َ  َاڭُ .18

 ئاچقرچى: اَلْفَت َاحُ  .19

 ھهممىنى اىلىپ تررغرچى : اَلْعَلِيْمُ  .20
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 ھهممىدىن خهۋەردار : اَلْخَبِيْ ُ.32
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