
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

مهن دائـىم قۇشـالرغـا 
ھهيـرانـلىق بـىلهن ھهۋهس 
قـــىلـــىمهن. ئۇالر ســـىز 
بهرگهن بـىر جۈپ قـانـىتـى 
بـىلهن ئۆزلـىرى خـالـىغـان 
يهرلهرگه ئۇچۇپ بـارااليـدۇ. 
مېنىڭمۇ بـىر قۇش بـولۇپ 
بـاققۇم، ئۇچۇپ - ئۇچۇپ 
يـىراقـتىكـى ۋهتهنـگه بـارغۇم 
كېلىدۇ. ۋهتهنـگه بـارىدىغـان 
كۈنـلهرنـىڭ تېزراق كېلىشـىنـى 
تـىلهيـمهن. ۋهتهنـنى بهك 

سېغىندىم.                    

ئامىن!              

كۈنده بىر ساۋاب 

ئـاپـام ھېيتقا تهيـيارلـىق 
قـىلـىشـنى بـاشـلىدى. بۈگۈن 
ئــاپــامــغا يــاردهمــلىشــىپ 
مېھمانـخانـا ئۆيـنىڭ تـامـلىرىنـى 

پاكىز سۈرتۈشۈپ بهردىم.                         

  

رامىزاننىڭ 25 - كۈنى 

ئـاخـشام ئـىپـتاردىن كېيىن بـالـدۇرال ئۇخـالپ قـاپـتىمهن. 
چۈشۈمـده بېغىمـىزدىكـى خـانـقىزالر، يـىڭناغۇچـالر، چـىرايـلىق 
كېپىنهكـلهر، رهڭدار گۈلـلهر ۋه يهنه قۇشـالر بـار ئـىدى. ئۇالر 
بـىلهن بـىرلـىكـته قۇرئـان ئـوقۇدۇم. كېيىن يـىراقـتىن بـىر نـاخـشا 
ئـاڭلىنـىشـقا بـاشـلىدى. ويـغانـسام، ئهسـلىده ئۇ نـاخـشا رامـىزان 
نـاخشـىسـى ئـىكهن. دوسـتلىرىم رامـىزان ئېيتىپ بـىزنـىڭ ئۆيـنىڭ 
ئـالـدىغـا كهپـتىكهن ئهمهسمۇ. ئـاپـام ئۇالرغـا قـانـداق پهيـزى 
نهرسـىلهرنـى بېرىدىغـانـدۇ؟ تېزدىن ئـورنۇمـدىن تۇردۇم - ده، 

ئۇالرغا قوشۇلۇپ رامىزان ئېيتقىلى چىقتىم.         

رامىزان خاتىرىسى – 25     
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   سۆيۈملۈك بالىالر:  

  
   رامـىزان ئېيىنـى «12 ئـايـنىڭ سۇلـتانـى» دېگهن ئـىدۇق، يـادىڭالردىمۇ؟ رامـىزان 

ئېيى بـاشـقا ئـايـالرغـا قـارىغـانـدا نـاھايـىتـى ئـاالھىده بـىر ئـايـدۇر. چۈنـكى مۇقهددهس 

كـىتـابـىمـىز —قۇرئـان كهرىم مۇشۇ ئـايـدا بـىزگه ئهۋهتـىلـدى. كـىتـابـىمـىز بـىزگه چۈشـكهن كېچه 

قهدىر كېچىسىدۇر.                                                                               

  

قهدىر كېچىســىده ئــالــالھ گۇنــاھلىرىمــىزنــى كهچۈرۈم قــىلــىدۇ، 

دۇئالىرىمىزنى قوبۇل قىلىدۇ.   

قهدىر كېچىسـى، يهنـى «مـىڭ ئـايـدىنمۇ قـىمـمهتـلىك» بـولـغان بۇ كېچه 

رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدىكى مهلۇم بىر كېچىده كېلىدۇ.  

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم رامـىزان ئېيىنـىڭ ئـاخـىرقـى ئـون كېچىسـىنـى 

تېخىمۇ كۆپ ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزهتتى.  �

�
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قهدىر كېچىسىنى قانداق ئۆتكۈزىمىز؟ 

 

  

ناماز ئوقۇيمىز.  •

قۇرئان ئوقۇيمىز.  •

كۆپلهپ دۇئا قىلىمىز.  •

مهسچىتلهرده تهبلىغ ئاڭاليمىز.  •

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه ئاتاپ دۇئا قىلىمىز.  •

ئالالھنىڭ گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرۈشىنى تىلهيمىز. •

ھهرزىتـى ئـائـىشه پهيـغهمـبىرىمـىزدىن: «ئهي 
رهسۇلۇلـالھ! قهدىر كېچىسـىنـىڭ قـايسـى كېچه 
ئېكهنـلىكـىنـى بـىلـسهم، قـانـداق دۇئـا قـىلـىمهن؟» 
دهپ سـورىدى.  پهيـغهمـبىرىمـىز «ئـالـالھىم! سـىز 
ئهپۇ قـىلـىشـنى يـاخشـى كۆرىسـىز. مېنى ئهپۇ 

قىلىڭ!» دهپ دۇئا قىلىسىز دهپ ئۆگهتتى. 
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ئوماق بالىالر:  

رهسـىمـده قـانـداق مېۋىلهرنـى كۆردۈڭالر؟ سـىلهر قـايسـى مېۋىلهرنـى يـاخشـى 

كۆرىســىلهر؟ ھهر قېتىم مېۋه يېگهنــده بۇ مېۋىلهرنــى يــاراتــقان ئــالــالھقا رهھمهت 

ئېيتىشـنى ئۇنتۇمـاڭالر، بـوالمـدۇ؟ بۇ رهسـىمـنى ئۆزۈڭالر يـاخشـى كۆرگهن رهڭلهر 

بىلهن بوياڭالر.  

  


