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Ramazan Başlangıcı: 1 Ramazan 1443 - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Ramazan 1443 - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Arefe Günü: 30 Ramazan 1443 - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

3 Nisan 2022 Pazar

2 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk
ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden

yiyin ve Allah’a şükredin.
(Bakara suresi – 172. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

ŞÜKÜR: "Yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak, iyilik edeni
iyiliğiyle övmek, minnettarlık." anlamındaki şükür, terim
olarak "Allah’tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilikten

dolayı minnettarlığını ifade etme, nimete söz ve fiille
mukabelede bulunma, Allah’a itaat edip günah işlemekten
uzak durmak suretiyle nimetin gereğini yapma." şeklinde

tanımlanmıştır.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla sohbet
yaparak, öğrendiğimiz

bilgileri onlarla
paylaşarak

güzelleştirelim.

2. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Dünya ve ahirette senden af ve

afiyet dilerim.
Dinim, dünyam, ailem ve malım
hakkında senden af ve afiyet

dilerim.

AİLEMİZLE RAMAZAN SOHBETLERİ



HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
ZEYD BİN HARİSE (r.a.): Köle iken Peygamberimizin azat ettiği
ve himayesine aldığı bir sahabedir. Peygamberimizi, babası ve

ailesi dahil hiç kimseye tercih etmeyeceğini söyleyecek kadar çok
sevmiştir. İlk müslümanlardan olan bu güzide sahabenin hayatını

araştıralım.

PEYGAMBERİMİZDENHATIRALAR
Enes b. Mâlik anlatıyor: Allah Resûlü’ne (a.s.) soramadığımız bazı
soruları, dışarıdan birinin gelip sorması hoşumuza gidiyordu. Bir gün
kırsaldan biri Medine’ye gelip Allah Resûlü’ne (a.s.) sordu:
"Ya Resûlallah! Kıyamet ne zaman kopacak?” Namaz kılınmak üzereydi.
Allah Resûlü (a.s.) cevap vermedi. Namaz kıldıktan sonra:
"Biraz önce kıyamet hakkında soru soran kişi nerede?"
"Benim ya Resûlallah!"
"Onun için ne hazırladın?”
"Ne fazla namaz kılarak, ne oruç tutarak ya da çok amel yaparak
hazırlandım. Ama Allah ve Resûlünü seviyorum."
"Kişi sevdiği ile beraberdir."
"Ya Resûlallah! Biz de öyle miyiz?"
"Evet!"

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam
Yatsı

Teravih

Rabbimizle aramızda en kuvvetli bağ olan
namazlarımı kılıyorum.

Ramazan gecelerini nurlandıran ve Peygamber Efendimizin
sünneti olan “Teravih Namazı”nı kılmayı unutmuyorum.

Ramazan Kurʼan
ayıdır.

Ben de her gün
Kurʼanʼımı okuyorum.

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


