
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

دادامــنىڭ دېيىشــىچه، 
ھهر بـىر ئهڭ كـىچـىك يـاخشـى 
ئــىشــىمــىزغــىمۇ نۇرغۇن 
سـاۋاب ئـالـىدىكهنـمىز. مهن 
جـىقـقىده يـاخشـى ئـىشـالرنـى 
قـىلـىپ سـاۋاب ئېلىشـنى ۋه 
دادام بـىلهن ئـاپـامـدىن گۈزهل 
دىنـىمـىزنـى تېخىمۇ يـاخشـى  
ئۆگـىنـىشـنى خـااليـمهن. ئـاپـام 
بـىلهن دادامـنى بهك يـاخشـى 
كۆرىمهن. ئۇالرنــى ئــامــان 
قــىلــغايســىز، ئــالــالھىم!         

ئامىن!                     

                

كۈنده بىر ساۋاب 

ھازىر كۈن ئــىسســىدى.  
گۈلـلىرىمـىزنـىڭ ھهمـمىسـىنـى 
ھويـلىغـا ئـاچـىقـىپ قـويـدۇق. 
بۈگۈن گۈلــلهرگه سۇ قۇيــدۇم. 
ئهمــدى ھهر كۈنــى ئۇالرنــى 

سۇغىرىپ تۇرىمهن.

  

رامىزاننىڭ 16 - كۈنى 

مهن رامــىزان ئېيىنــى، روزا تۇتۇشــنى ۋه بۇ ئــايــدا بــىز 
ئـالـىدىغـان سـاۋابـالرنـى بهك يـاخشـى كۆردۈم. بۇالردىن بـاشـقا 
مهن ھازىر ھهر كۈنـى نـامـاز ئـوقۇۋاتـىمهن. بۇ رامـىزانـدا ئـاخـىرى 
نـامـاز ئـوقۇشـنى ئۆگهنـدىم. ئۇزۇنـدىن بېرى دادام بـىلهن ئـاپـام 
كۈنـده نـامـاز ئـوقۇسـا بهك ھهۋهس قـىالتـتىم. ھازىر مهنمۇ 
نـامـازغـا تۇردۇم. ھهر كۈنـى دادامـنىڭ ئـارقـىسـىدا تۇرۇپ نـامـاز 
ئـوقۇيـمىز. نـامـازدىن كېيىن دادام بـىزگه دىنـىمـىزدىكـى گۈزهل 
ھېكايــىلهرنــى ئېيتىپ بېرىدۇ. بــىزگه گۈزهل دىنــىمــىزنــى 

ئۆگىتىدۇ. بهكال كۆڭۈللۈك!   

رامىزان خاتىرىسى – 16     
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سۆيۈملۈك بالىالر: 

بۈگۈن سـىلهرگه دىنـىمـىزنـىڭ بهش ئـاسـاسـىنـىڭ 5 - سـى  «ھهج قـىلـىش» ھهقـقىده 

سۆزلهپ بېرىمـىز. ئـىدى. ھهج قـىلـىش دېگهن نېمه؟ ھهر يـىلـى قۇربـان ھېيتتا كهبـىنـى ۋه 

ئۇنـىڭ ئهتـراپـىدىكـى مۇقهددهس جـايـالرنـى زىيـارهت قـىلـىپ، ئـىبـادهت قـىلـساق، «ھهج 

قـىلـدۇق» دهيـمىز. ئـالـالھ سـاغـالم، ئېقتىسـادى يـار بهرگهن، بـىخهتهر سهپهر قـىالاليـدىغـان 

ھهر بـىر مۇسۇلـمانـنى ھهج قـىلـىشـقا بۇيـرۇغـان. يۇقـىرىقـى شهرتـلهرگه چۈشـىدىغـان 

مۇسۇلماننىڭ ئۆمرىده بىر قېتىم ھهج قىلىشى پهرزدۇر.                                    
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ھهر يـىلـى ھهج كۈنـى دۇنـيانـىڭ ھهمـمه 

يهرلـىرىدىن كهلـگهن دۆلـىتـى، مـىلـلىتـى، 

تـىلـى، كـىيـىم - كېچهكـلىرى بـىر - بـىرىگه 

ئـوخشـىمـايـدىغـان  مـىلـيونـلىغـان مۇسۇلـمان 

بـىر يهرگه جهم بـولـىدۇ. شۇ چـاغـدا  بـىز 

مۇسۇلــمانــالرنــىڭ قــانــچىلــىك جــىق 

ئـىكهنـلىكـىنـى ۋه يـالغۇز ئهمهسـلىكـىمـىزنـى 

تېخىمۇ يـاخشـى چۈشـىنـىمـىز. دۇنـيانـىڭ 

بـاشـقا جـايـلىرىدىن كهلـگهن، قـارىمـاقـقا 

بـىزگه ئـوخشـىمـايـدىغـان، لېكىن بـىزگه 

ئـوخـشاشـال ئـالـالھقا ئـىشـىنـىدىغـان نۇرغۇن 

قېرىنــداشــلىرىمــىزنــى كۆرىمــىز. ھهج 

كۈنـلىرىده ئۇالر بـىلهن بـىلـله تـامـاق يهپ، 

بـىلـله ئـىبـادهت قـىلـىمـىز، گۈزهل دىنـىمـىزنـى 

بـىلـله ئۆگـىنـىمـىز. بۇنـداق ئۇچـرىشـىش بـىزنـى 

تېخىمۇ يېقىن قېرىنـداشـالردىن قـىلـىدۇ. 

ئـالـالھ مۇقهددهس كـىتـابـىمـىز قۇرئـانـدا: 

«مۆمـــىنـــلهر بـــىر - بـــىرى بـــىلهن 

قېرىنداشتۇر» دېگهن ئىدى.                                     

�
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ئوماق بالىالر:  

ئۆيـدىكـىلهر بـىلهن بـىرلـىكـته تۆۋهنـدىكـى كهبـىنـىڭ مـودىلـىنـى كېسىپ ئېلىڭالر، 

ئــانــدىن ئۇنــى قــاتــالپ، يــاســاپ بېقىڭالر. ســىلهر تــىزىپ ئــويــنايــدىغــان كۇبــالرغــا 

ئوخشامدىكهن؟  

  


