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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

13 Nisan 2022 Çarşamba

12 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın!
Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz,
etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet,
bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış.

Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven.
Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.

( Al-i İmran suresi – 159. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

İSTİŞARE: İnsanlarla görüş alışverişinde bulunma,
danışma, ortak karar alabilme. Herhangi bir işi yapmadan
önce o konuda ehil olanlarla konuşmak, görüşlerine
müracaat etmek gerekir. İstişare sayesinde yardımlaşılır,
dayanışma ve kaynaşma olur. Tek noktaya saplanılmaz,
çeşitli alternatifler, çözümler üretilmiş olur.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

12. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Senden seni sevmeyi,

seni sevenleri sevmeyi ve
senin sevgine ulaştıracak
amelleri sevmeyi dilerim.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Gönlümüze sevinç
kaynağı olan
Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Talha Bin Ubeydullah (r.a.): İslam’a ilk girenlerden ve
cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Ashâbın
zenginlerindendir. Zengin olduğu kadar da cömert olan bu
sahabinin hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Hz. Ömer (r.a.) şöyle anlatıyor: “Bir gün Allah Resûlünü ziyarete
gitmiştim. Hizmetçisi Rebah’dan izin istedim ve içeri girdim. Allah
Resûlü bir hasır üzerine yattığı için, yüzüne hasırın izleri çıkmıştı.
Tahtadan yapılmış olan dolaba baktım, bir tasın içinde sadece
biraz arpa vardı. Bu manzara karşısında duygulandım, gözlerim
doldu ve kendisine: "Ey Allah’ın Resûlü! Kisralar ve kayserler
saraylarında lüks ve rahat içinde yaşarlarken sen burada
sıcağın altında, mübarek vücuduna hasırın izleri çıkmış
olarak yatıyorsun. Halbuki sen Allah’ın Resûlüsün.
Müsaade etsen de sana bir yumuşak yatak yaptırsak."
dedim. Allah Resulü tebessümle yüzüme baktı ve şöyle buyurdu:
“Dünya benim neme gerek Ya Ömer! Dünyanın onların,
ahiretin ise bizim olmasına razı olmuyor musun?”

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Vicdanımızın huzur kaynağı olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


