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دۇئا 
ئالالھىم! 

بـىز سـىزنـى بهك يـاخشـى 
كۆرىمـىز ۋه سـىز يـاراتـقان 
بــارلــىق جــانــلىقــالرنــىمۇ 
يـاخشـى كۆرىمـىز. دادام مـاڭا 
دۇنـيادىكـى ھايۋانـالرنـى ۋه 
بـاشـقا ھهمـمه جـانـلىقـالرنـىمۇ 
سـىزنـىڭ يـاراتـقىنـىڭىزنـى، 
شۇڭا ئۇالرنـىمۇ ئـاسـرىشـىمـىز 
دهپ  الزىمـــلـىقـــىنـــى 
بهرگهنـىدى.  مهن ھهمـمه 
ئـادهمـلهرنـى جـانـلىقـالرغـا 
مېھرىبـان بـولسـىكهن دهپ 

ئوياليمهن.                   

ئامىن!                   

كۈنده بىر ساۋاب 

  بۈگۈن قـــوشـــنىمـــىز 
خهلـچهم ئـاپـامـنىڭ ئۆيـىگه 
ئــىپــتارغــا چــىقتۇق. ئــاپــام 
خهلــچهم ئــاپــامــغا ئۇ بهك 
يـاخشـى كۆرىدىغـان بـىر گۈلـنى 

سوۋغا قىلدى.  

  

رامىزاننىڭ 18 - كۈنى 

بۈگۈنمۇ ســوھۇرلۇقــتىن كېيىن شۇنــداق تېتىك بــولۇپ 
كهتـتىم. ئـاپـامـنىڭ دېيىشـىچه، سـوھۇرلۇقـتا نۇرغۇن ھېكمهت 
بـار ئـىكهن. مهكـتهپـتىن كېلىپ ئۆيـنىڭ ئـالـدىدا ئـويـناۋېتىپ، 
يــولــنىڭ ئــوتتۇرىدا بــىر چۈمۈله كۆرۈپ قــالــدىم. چۈمۈله 
ئۆزىدىن نهچـچه ھهسـسه يـوغـان بـىر يـاغـاچ پـارچـىسـىنـى بهك 
تهسـته مـىدىرلـىتـىپ يۆتـكهپ مېڭىپتۇ. ئۇ يـاغـاچ پـارچـىسـىنـى 
نېمه قـىالر - ھه؟ دهل شۇ چـاغـدا بـىر مـاشـىنـا كېلىپ قـالـدى. 
مهن دهرھال چۈمۈلـىنـى يـاغـاچ پـارچـىسـى بـىلهن قـوشۇپ 
يـولـنىڭ چېتىگه ئېلىپ قـويـدۇم. مهن بـىر جـانـنى قۇتقۇزۇپ 

قالدىم. شۇنداقمۇ؟         
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سۆيۈملۈك بالىالر؟ 

كهبه ۋه ھهج ھهققىده يهنه نېمىلهرنى بىلىشىمىز كېرهك؟ 

 

 

 

  

ھهج قىلغان مۇسۇلماننىڭ 
بۇرۇن بىلىپ - بىلمهي 

بولىدۇ.  ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى يوق 

يهر يۈزىنىڭ مهركىزى -
كهبىدۇر. ئىنساننىڭ مهركىزى - 

قهلبىدۇر. كهبىنىڭ ۋه 
قهلبىمىزنىڭ ئىگىسى يىگانه 

ئالالھتۇر.  

ئىنسانالر ئۈچۈن بهرپا 
مهككىدىكى كهبىدۇر. قىلىدىغان يهر – قىلىنغان تۇنجى ئىبادهت 

ز بىر، كىتابىمىز 
ئېتىقادىمى

مىز بىردۇر. 
، پهيغهمبىرى

بىر

ز كهبه. بىز ھهممىمىز 
قىبلىمى

بىر قېرىنداش.  
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ھهج قىلغاندا چوقۇم قىلىدىغان ئىشالر 
 

 

  

ھهج قـىلـىشـقا نـىيهت قـىلـىپ ئېھرام 1.
بـــاغـــالش. ئېھـرام — ھهجـــده 

كېيىدىغان ئاالھىده كىيىم.

مهكــكىگه بېرىپ، كهبــىنــى يهتــته 2.
قېتىم ئايلىنىپ تاۋاپ قىلىش.

سهفا بىلهن مهرۋه ئوتتۇرىسىدا يهتته 3.
قېتىم بېرىپ كېلىش. 

قۇربــان ھېيىتــنىڭ ھارپــا كۈنــى 4.
پېـشـىنـــدىن كۈن پـــاتـقۇچه ئېھـرام 
باغلىغان ھالهتته ئهرافاتتا تۇرۇش.  

ئهرافــاتــتىن مۇزدهلــىفهگه بېرىش ۋه 5.
شهيـــتانـــغا ئېتىش ئۈچۈن تـــاش 

يىغىش.

6. مــىنــا تېغىدا شهيــتانــغا تــاش 
ئېتىش.

ھېيىت كۈنـى مـىنـا تېغىدا قۇربـانـلىق 7.
قـىلـىش. ئـانـدىن چـاچ ئېلىپ، چـاچ 

قىسقارتىپ ئېھرامدىن چىقىش.  
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ئوماق بالىالر:      

بۈگۈن سـىلهرگه ھهج قـىلـىشـقا ئـائـىت بـىر نهچـچه ئـويۇن تهۋسـىيه قـىلـىمـىز. 
تۈنۈگۈن ئۆگهتـكىنـىمـىز بـويـىچه كهبـىنـىڭ مـودىلـىنـى يـاسـىۋېلىپ، ئـانـدىن ئۇنـى 
ئـايـلىنـىپ تـاۋاپ قـىلـىپ ئـويـناڭالر. بـىز يـاسـىغـان كهبه بهك كـىچـىك، بۇ كهبـىدىن 
كـىچـىك ئـادهمـلهرنـى قـانـداق تـاپـىمـىز؟ ئۆيۈڭالردا كـىچـىك لـىگـو ئـادهمـلهر ۋه يـاكـى 
كـىچـىك قـونـچاقـالر بـارمۇ؟ ئۇالرنـى كهبـىنـىڭ ئهتـراپـىدا مـاڭدۇرۇپ ئـويـنىسـاڭالر يـاكـى 
ئۆزۈڭالر كــىچــىك ئــادهمــلهرنــى ســىزىپ كېسىۋالــساڭالر، ۋه يــاكــى رهخــتتىن 

ياسىساڭالرمۇ بولىدۇ، خۇددى تۆۋهندىكى رهسىملهردهك.                       

 

                                                    

  


