
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

نۇرغۇن  قۇرئـــانـــدا 
ھېكمهتــلهر بــار ئــىكهن. 
قۇرئــانــدىكــى ئهرهبــچه 
ھهرپـــلهرنـــى قـــوشۇپ 
ئــوقۇغــانــدىال ئهمهس، 
ھهربـىر ئـايهتـنى چۈشـىنـىپ 
تۇرۇپ ئـوقۇغـانـدا ئـانـدىن ئۇ 
ھېــــكــــمهتـــلهرنـــى 
چۈشـىنـىدىكهنـمهن.  بـىزگه 
شۇ ئـايهتـلهردىكـى يـوشۇرۇن 
ھېكمهتـلهرنـى چۈشـىنـىپ 
تۇرۇپ  ئۆگــىنهلهيــدىغــان 

ئهقىل بهرگهيسىز!            

ئامىن!                   

كۈنده بىر ساۋاب 

  مهن بۈگۈن ئۇكــامــغا «خ» 
ھهرپـىنـى ئۆگـىتـىپ قـويـدۇم. ئۇكـام 
ئېلىپـبهنـى ئۆگـىنـىۋاتـىدۇ. مهنمۇ 
كــىچــىك مۇئهلــلىم بــولۇپ 
ئۆگىتىۋاتىمهن.                  

�  

رامىزاننىڭ 21 - كۈنى 

   دادامـنىڭ ئېيتىشـىچه، رامـىزان ئېيى بـاشـقا ئـايـالردىن 
مۇھىم ئـىكهن، چۈنـكى ئـالـالھ مۇقهددهس كـىتـابـىمـىز «قۇرئـان 
چۈشۈرۈپ  ئېـيـىدا  رامـــىزان  مۇشۇ  دهل  نـــى  كهرىم» 
بهرگهنـىكهن، قهدىر كېچىسـى مۇشۇ رامـزان ئېيىدا ئـىكهن. 
قهدىر كېچىسـىده ئۇخـالپ قـالـماي نـامـاز ئـوقۇپ، ئـىبـادهت 
قـىلـساق بهك جـىق سـاۋاب ئـالـىدىكهنـمىز. دۇئـا قـىلـساق 
ئـىجـابهت بـولـىدىكهن. بـىزنـىڭ ئۆيـدىمۇ قۇرئـان بـار، لـىكـىن 
مهن تېخى ئـوقۇيـالـمايـمهن. دادام مـاڭا ئۆگـىتـىپ قـويۇشـقا 
ۋهده بهردى. بۇ يـىل يـازلـىق تهتـىلـده قۇرئـان ئـوقۇشـنى 

ئۆگىنىدىغان بولدۇم.                                                             
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سۆيۈملۈك بالىالر:  

بۈگۈن سـىلهرگه ئهڭ كـىچـىك سـاھابه، يهنـى 

پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 

ئهڭ كـىچـىك دوسـتى ھهقـقىده سۆزلهپ بېرهيـلى. 

سـاھابـىلهر ھهقـىقهتهن تهلهيـلىك ئـىدى. ئۇالر 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ مۇبـارهك يۈزىنـى كۆرگهن، يهنه 

تېخى يېقىن دوسـتالردىن ئـىدى. پهيـغهمـبىرىمـىز 

بۇ دوسـتلىرىغـا ئـىشـىنـىپ مۇھىم ۋهزىپـىلهرنـى 

تاپشۇراتتى.                          

مۇھىم ۋهزىپه 

قۇيـاش پـارالپ چـىقـقان گۈزهل بـىر كۈن ئـىدى. پهيـغهمـبىرىمـىز ئهنهسـكه بـىر ۋهزىپه 

تاپشۇردى. ئهنهس ئهڭ كىچىك ساھابه ئىدى.  

ــ قېنى، بۇ يـاقـقا كېله، ئهنهس!ــ دېدى پهيـغهمـبىرىمـىز ۋه ئۇنـى بـىر يهرگه بېرىپ 

كېلىشــكه بۇيــرۇدى. ئهمــما ئهنهس بــىرهر يهرگه بېرىشــنى ئهمهس، بهلــكى ئــويۇن 

ئويناشنى خااليتتى.  

ــ مهن بارمايمهن، ــ  دهپ جاۋاب بهردى ئهنهس.  

  

كىچىك 

ساھابىلهر 
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پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـىڭغا ئـاچـچىقـالنـغانـمىدۇ؟ يـاق، پهقهتـال ئـاچـچىقـالنـمىدى. چۈنـكى، 

پهيغهمبىرىمىز بالىالرغا ئاچچىقالنمايتتى.  

ئهنهس بـىرئـاز ئـويـلىنـىپ، «پهيـغهمـبىرىمـىز بۇيـرۇغـان ئـىشـنى چـوقۇم قـىلـىشـىم كېرهك» 

دېدى ۋه دهرھال يـولـغا چـىقـتى. بـىراق ئهنهس يـولـدا ئـويـناۋاتـقان بـالـىالرنـى ئۇچـرىتـىپ 

قېلىپ، ئۇالرنـىڭ ئـويۇنـىنـى كۆرۈشـكه بـاشـلىدى. ئۇالر شۇنـداق كۆڭۈللۈك ئـويـناۋاتـاتـتى. 

شۇنداق قىلىپ ئهنهسمۇ ئۇالرنىڭ ئويۇنىغا قېتىلدى.  

ئوينىدى، ئوينىدى، ئوينىدى... 

بـىر چـاغـدا ئـىپـار پۇراقـلىق ئـىلـلىق بـىر قـولـنىڭ ئۆزىنـى تۇتـقانـلىقـىنـى ھېس قـىلـدى ۋه 

بۇرۇلۇپ پهيغهمبىرىمىزنى كۆردى.  

ئـاپـال! ئۇ ۋهزىپـىسـىنـى پۈتۈنـلهي ئۇنتۇپ كېتىپتۇ ئهمهسمۇ!  پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـىڭغا 

كۈلۈمسىرىدى ۋه: 

ــ ھهي ئهنهس! مهن دېـگهن يهرگه 

باردىڭمۇ؟ ــ دېدى.  

ــ ھازىر، مــانــا ھازىر بــارىمهن! ــ 

دېدى ئهنهس ۋه يۈگۈرگـىنـىچه قـايـتىدىن 

يـولـغا چـىقـتى، ئهمـما بۇ قېتىم ھېچيهرده 

توختىمىدى. 

  



تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر:  

رامـىزان ئېيىدا ئـاپـاڭالر، داداڭالر بـىلهن بـىلـله ۋهتهن ئۈچۈن جـىق دۇئـا قـىلـىشـنى 

ئۇنتۇماڭالر. بوالمدۇ؟ ئالالھ دۇئالىرىمىزنى ئاڭاليدۇ ۋه چوقۇم ئىجابهت قىلىدۇ. 

  

  


